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

ktoré sa konalo dňa 19. 10. 2016 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

 
Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Mgr. Maroš 
Havran, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, 
Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima  
            
          
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 
                                             
 
 

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

Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov 
zápisnice Ján Psotku a Ing. Zdenka Krála. Do návrhovej komisie Ing. Viktóriu 
Valachovičovú, PhD., Mgr. Adriana Zimu a Juraja Búryho. Do pracovného predsedníctva bol 
zvolený  Peter Forgáč.  
 
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve 
a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 1: 
prítomní - 9 
za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš 
Palaj, Natália Pinková, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 1  (Ján Psotka) – bolo prijaté 
 



 
O 15.03 hod. príchod poslanca MsZ Mgr. Maroša Havrana. 
 
 
Na rokovanie bol predložený nasledovný program: 
            O t v o r e n i e 
      1.  Kontrola plnenia uznesení 

2. Správy z kontrol 
3. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2016 
4. Majetkové veci 
5. Akčný plán Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2017 – 2018 
6. Prerokovanie petície „Petícia za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa“ 
7. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
8. Rôzne 
9. Diskusia 

Z á v e r 
 
Hlasovanie č. 2 
prítomní - 11 
za - 11 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, 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 27. 07. 2016  
 
U z n e s e n i e   č. 61/2016      
- splnené prijatím uznesenia 
 
U z n e s e n i e   č. 62/2016   
- splnené        
 
U z n e s e n i e   č. 63/2016      
- splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 64/2016   
- splnené      



U z n e s e n i e   č. 65/2016      
- splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 66/2016   
- v plnení    
 
U z n e s e n i e   č. 67/2016      
- splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 68/2016   
- splnené       
 

U z n e s e n i e   č. 69/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 27. 07. 2016 
 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
2. Správy z kontrol 

 

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

Správa o výsledku kontroly 
 
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka Mesta Nová Baňa 
Meno a priezvisko:    Ing. Mgr. Eliška Vallová 
Kontrolovaný subjekt:   Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa 
Predmet kontroly:    Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej  
      závierky v obchodnej spoločnosti Mestské lesy 
      spol. s r.o. Nová Baňa za rok 2015 
Miesto a čas vykonania kontroly:  Mestský úrad v Novej Bani 
      júl – august 2016  
Skúmané obdobie:    rok 2015  
Skontrolované doklady:  - smernice spoločnosti    
  - vybrané účtovné doklady  
 - účtovná  závierka za rok 2015 (Súvaha, Výkaz 

ziskov a strát, Poznámky) 



- účtovná závierka za rok 2014 (nadväznosť 
účtovnej závierky za rok 2015 s účtovnou 
závierkou za rok 2014) 

 
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie a uplatňovanie: 
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
- zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov  v z.n.p. 
- Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich 
v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania“) 
- Opatrenie MF SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky 
a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie o účtovnej závierke“) 

 
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Novej Bane č. 118/2015 zo dňa 16. 12. 2015 
vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka Mesta Nová Baňa kontrolu 
hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. 
Nová Baňa za rok 2015. 
 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice 
č. NZ 20/93 Kp zo dňa 17. 03. 1993 podľa § 57 a 105 zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný 
zákonník. Deň zápisu do obchodného registra bol 28. 06. 1993. 
 
Sídlom spoločnosti je Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa. 
 
Mesto Nová Baňa je jediným spoločníkom tejto spoločnosti, teda má v nej 100% majetkovú 
účasť. 
 
Spoločnosť má tieto orgány: konateľ, valné zhromaždenie, dozorná rada. Spoločnosť má 
jedného konateľa, ktorým je v čase výkonu kontroly p. Víťazoslav Chrappa. Valné 
zhromaždenie – jediný spoločník  Mesto Nová Baňa. 
Účelom následnej finančnej kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností 
a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, 
a súčasne overiť, či bola účtovná závierka zostavená v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
 
Kontrolou boli skontrolované vybrané účtovné doklady – došlé faktúry, odoslané faktúry, 
pokladničné doklady /príjmové, výdavkové/, bankové výpisy, interné účtovné doklady. 
Kontrolou bola tiež skontrolovaná účtovná závierka obchodnej spoločnosti za účtovné 
obdobie 2015.  
Podľa zákona o účtovníctve § 17 je účtovná závierka štruktúrovaná prezentácia skutočností, 
ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta. 
 
V Novej Bani, 11. 10. 2016  
     
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r. 
                 hlavná kontrolórka 
                  mesta Nová Baňa 



 
Správa o výsledku kontroly     

 
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa   

Meno a priezvisko:    Ing. Mgr. Eliška Vallová 

Kontrolovaný subjekt:   Základná umelecká škola, Kollárova 5, N. Baňa 

Predmet kontroly:    Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou 

      hotovosťou, príjmov a výdavkov v Základnej  

      umeleckej škole Nová Baňa za I. polrok 2016  

Miesto a čas vykonania NFK:  Mestský úrad v Novej Bani 

      október 2016   

Skúmané obdobie:    I. polrok 2016      

Skontrolované doklady:   - Zásady vedenia pokladnice 

      - pokladničné doklady za I. polrok 2016, 

- dokumenty týkajúce sa inventarizácie 

peňažných prostriedkov za I. polrok 2016 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Novej Bane č. 53/2016 zo dňa 23. 06. 2016  
vykonala Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa kontrolu vedenia 
a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov v Základnej umeleckej škole 
Nová Baňa za I. polrok 2016.  
 
 Predmetom následnej finančnej kontroly bola kontrola dodržiavania a uplatňovania: 
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
- Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, štátne fondy, obce a VÚC (ďalej len „Opatrenie o postupoch účtovania“) 
 
Cieľ následnej finančnej kontroly: 
- zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť. 
 
Kontrola bola zameraná na: 
- inventarizáciu pokladne, 
- kontrolu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, 
- dodržiavanie stanoveného limitu pokladne. 
 
Výsledok následnej finančnej kontroly  
 
Podľa §29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Kontrolou bolo zistené, že inventarizácia peňažných prostriedkov 



bola už počas 1. polroka 2016 vykonaná 2 krát. Podľa vykonanej inventarizácie účtovný stav 
zostatku v pokladni súhlasil so skutočnosťou. 
 
Dodržiavanie stanoveného limitu pokladne – podľa Zásad vedenia pokladnice – je povolený 
zostatok v pokladnici 750,- EUR – tento limit bol dodržaný.  
 
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú zaevidované a zaúčtované v súlade so 
zákonom účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta. 
 
V Novej Bani, 11. 10. 2016  
    
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
                 hlavná kontrolórka 
                   mesta Nová Baňa 
 
 
 

Správa o výsledku kontroly 
 
Podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonala 
Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná kontrolórka mesta 
 

kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta. 
 
Kontrolované obdobie:   rok 2016  
Miesto a čas konania kontroly:  Mestský úrad Nová Baňa 
      september - október 2016    
Kontrolovaný subjekt:    Mestský úrad Nová Baňa 
 
Predmet následnej finančnej kontroly: 
- kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
Cieľ následnej finančnej kontroly: 
- podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná v priebehu 
rozpočtového roka sledovať vývoj dlhu a splátok úveru.  
 
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania  sú upravené  v  ustanovení § 17 zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“). Podľa 
citovaného ustanovenia mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu 
kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovanie môžu výnimočne 
použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov z bežného 
rozpočtu. Obec môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov 
financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu 
v nasledujúcich rokoch. 



 
S účinnosťou od 1. januára 2015 vstúpila do platnosti  novela zákona č. 583/2004 Z.z., ktorá 
určuje, že obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok úveru. Ak celková 
suma dlhu obce dosiahne 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 
roka, obec je povinná prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce. 
 
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z.z. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh 
prijať návratné zdroje financovania, len ak 
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a 
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich 
zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských 
úverov a ručiteľských záväzkov obce.  
Do celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej 
z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 
výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá 
v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce sa 
nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie 
predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, 
operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov 
financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 
Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného 
predpisu. Platí to aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom 
rovnako, najviac v sume nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok sa 
nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.  
 
Hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce.  
 
Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 31. 12. 2015 podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 
583/2004 Z.z. kontrolný orgán konštatuje: 
a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31. 12. 
2015, t.j.  za  predchádzajúci  rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 
3 963 130,- EUR, 
b) celková suma dlhu mesta k 31. 12. 2015 predstavuje sumu 954 784,- EUR, 
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. 12. 
2015 predstavuje sumu 110 000,04 EUR. 
 
Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje 24,09% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. neprekročí 50% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Pri preverovaní stavu a vývoja dlhu k 30. 09. 2016 podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 
583/2004 Z.z. kontrolný orgán konštatuje: 



a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31. 12. 
2015, t.j.  za  predchádzajúci  rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 
3 963 130,- EUR, 
b) celková suma dlhu mesta k 30. 09. 2016 predstavuje sumu 872 283,97 EUR, 
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 30. 09. 
2016 predstavuje sumu 82 500,03 EUR.  
 
Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje 22,01% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. neprekročí 50% 
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Pri skúmaní stavu a vývoja dlhu mesta podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. 
kontrolný orgán konštatuje, že celková suma dlhu obce neprekročí 50% skutočných bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona. 
 
V Novej Bani, 11. 10. 2016  
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová 
            hlavná kontrolórka 
               mesta Nová Baňa 
 
 
 
 
Ing.,Mgr.E.Vallová – V pracovných materiáloch ste mali predložené správy z kontrol. 
Prvá správa bola z kontroly hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej 
spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa za rok 2015. 
Kontrola bola zameraná na kontrolu účtovných dokladov z roku 2015, smerníc platných 
v danom roku a účtovnú závierku za rok 2015. 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta. 
Druhá správa bola z kontroly vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov 
a výdavkov v Základnej umeleckej škole Nová Baňa za I. polrok 2016. 
Kontrola bola zameraná na inventarizáciu pokladne, kontrolu príjmových a výdavkových 
pokladničných dokladov a dodržiavanie stanoveného limitu pokladne. 
Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného nariadenia mesta. 
Tretia správa je z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2016. 
Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná v priebehu 
rozpočtového roka sledovať vývoj dlhu a splátok úveru. Ak celková suma dlhu obce dosiahne 
50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná 
prijať opatrenia, ktorých cieľom je zníženie celkovej sumy dlhu obce. 
Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta k 30. 09. 2016  
predstavuje 22,01% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. 
neprekročí 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.  
Kontrolou nebolo  zistené porušenie  zákona. 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 70/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 

1) Správu z kontroly hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej 
spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa za rok 2015 
 

2) Správu z kontroly vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov 
a výdavkov v Základnej umeleckej škole Nová Baňa za I. polrok 2016 

 
3) Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2016 

 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
O 15.07 hod. príchod poslanca MsZ Ing. Karola Tužinského.  
 
 
3. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. Polrok 2016 
 

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 plnenie rozpočtu mesta za 1. polrok 
2016. Hodnotíme plnenie finančného rozpočtu a zároveň hodnotíme aj programový rozpočet - 
plnenie cieľov a ukazovateľov. Materiál, obsahuje aj správu o hospodárení Technických 
služieb a komentáre k plneniu rozpočtu školských zariadení. Z tabuliek vidno, že za 1. polrok 
2016:  
Bežné príjmy sú splnené 57,88 %  - čo je pekné plnenie. Samotné daňové príjmy sú splnené 
n a 57 % a je predpoklad, že aj výnos dane z príjmov poukázaný samospráve bude vyšší o cca 
5 až 6 %. Okrem toho máme niektoré príjmy nerozpočtované, ako je z recyklačného fondu, 
preplatky za EE a teplo, z odvodu TS, vratky,   
Bežné výdavky  - tam je plnenie na  41,86 % - čo je nižšie vzhľadom k časovému obdobiu, 
viaceré veci sú objednané, rozbehnuté, podrobne sú popísané v textovej časti. Výdavky sú 
nižšie aj vzhľadom k tomu, že mzdy na školstve sú len za 5 mesiacov. Prebytok  bežného 
rozpočtu je  769 654 eur. 



Kapitálové príjmy  sú splnené len na 10 % - čo je veľmi nízke. Pritom príjmy z predaja 
budov a pozemkov sú už naplnené na 256 %. V roku 2015 bol v rozpočte plánovaný príjem 
z predaja budov za predaj trafostanice, čo bolo zrealizované na prelome rokov a príjem vo 
výške 17 500 eur je v roku 2016. Príjmy z predaja bytov sú vo výške 3 131 eur, tie sa 
nerozpočtujú – pôjdu do fondu rozvoja bývania. Príjmy z predaja pozemkov sú vo výške 
44 036 eur z 12 kúpnych zmlúv. Nie sú naplnené príjmy z transferov na modernizáciu 
verejného osvetlenia vo výške 642 069 eur, čo je plnenie kapitálových transferov na nula 
percent a čiastka v porovnaní s upraveným kapitálovým rozpočtom je 95,45 %. Akcia bola 
v júni skolaudovaná a požiadali sme o preplatenie. Kontrola prebiehala zhruba 2 mesiace 
a ešte pred týždňom sme im dávali nejaké vysvetlenia, teraz v priebehu októbra by nám táto 
suma 640 tis. euro mala byť vyplatená a hneď splatíme aj úver.  
Kapitálové výdavky – plnenie k 30.6. je na  30,92 %, čo predstavuje len 64 870 eur. Akcie sa 
v 1. polroku len pripravovali, rozbiehali. TS mesta bol poskytnutý kapitálový príspevok 
38 400 eur na kuka voz – polovica kúpnej ceny na základe zmluvy. Okrem toho TS boli 
poskytnuté ďalšie kapitálové zdroje na vstupnú bránu na dvor TS, plynovú pec 
a zabezpečovacie zariadenie spolu za 14 451 eur. ZŠ J. Zemana bol poskytnutý kapitálový 
príspevok 11 478 eur na zakúpenie univerzálneho robota, elektrickej pece a plynového kotla. 
Všetko v súlade s rozpočtom. Nakoľko príjmy kapitálového rozpočtu sú vo výške 68 270 eur 
a výdavky vo výške 64 870 eur, je prebytok  kapitálového rozpočtu 3 400 eur. Výsledok 
rozpočtového hospodárenia za 1. polrok (rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom) je 
prebytok 773 054 eur. 
Finančné operácie príjmy - sú vo výške 12 027 eur a to prostriedky ZŠ J. Zemana z roku 
2015.  Prevody prostriedkov z rezervného fondu sme nerealizovali, v 1. polroku nebol dôvod 
použiť rezervný fond.   
Finančné operácie výdavky – sú vo výške 88 008 eur, z toho splátky úverov na bytovky vo 
výške 33 008 eur a splátky úveru na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná vo výške 
55 000 eur. Schodok finančných operácií je 75 981 eur. 
Celkový rozpočet má k 30.6.2016 prebytok  697 073 eur. 
Výdavky sú rozpísané podľa programov, podprogramov, projektov, kde sa  hodnotí plnenie 
cieľov a ukazovateľov  a zároveň aj finančné plnenie rozpočtu. 
IC   - náklady sú 5 796 eur, výnosy 8 089 eur, zisk 2 293 eur.  
Školské zariadenia – vypracované sú samostatné správy, hospodárili v rámci schváleného 
rozpočtu. Pre ZŠ J. Zemana sme v 1. polroku dostali tri neplánované transfery a to na 
lyžiarske kurzy, školu v prírode, ale hlavne 50 000 eur na odstránenie havarijnej situácie na 
elektroinštalácii. V hodnotení plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov popisujú všetky 
školské zariadenia veľa činností, ktoré s deťmi v priebehu polroka absolvovali a čo dosiahli. 
TS – predložili samostatnú správu o hospodárení. Obsahuje tabuľku o čerpaní príspevku, 
o plnení vlastných príjmov a o použití bežných výdavkov, čo je hodnotenie finančnej situácie 
a zostatku na účtoch TS, predkladajú prehľad o kapitálových akciách, ale hodnotia aj  plnenie 
nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podľa jednotlivých činností, podľa 
podprogramov a projektov. Výsledok je : 
Hlavná činnosť strata 13 255,01 eur (vlani strata 8 692,49 eur) 
Podnikateľská činnosť  zisk 1 685,52 eur (vlani zisk 2 267,35 eur) 
Spolu strata  11 569,49 eur (vlani 10 959,84 eur.) 
Výsledok hospodárenia podľa jednotlivých činností je rozobratý  v textovej časti.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať dve otázky k textovej časti. Prvá sa 
týka podaných projektov, podali sme žiadosť na zateplenie Domu služieb, ktorá nebola 
úspešná. Chcem sa spýtať, kde ďalej sa bude tento projekt podávať? Bola tam spomenutá aj 
výmena okien a dverí na kine Vatra, čiže kedy sa plánuje s týmto projektom?  



 
O 15.17 hod. príchod poslanca MsZ Gregora Galetu.  
 
PhDr.L.Bieliková  – Prvý projekt „Zateplenie Domu služieb“ – čakáme na výzvu, ktorá bude 
vhodná, chceli sme to riešiť ešte raz cez envirofond, lenže v roku 2016 nebol umožnený 
podprogram „zateplovanie verejných budov“, takže čakáme, či do konca roka ešte niečo 
príde. V druhom projekte ešte stále čakáme na výsledok ministerstva financií a neustále to 
sledujeme, zatiaľ ale nebol zverejnený zoznam, ktorí získali a ktorí nezískali dotáciu. Takže 
podľa výsledku sa potom neskôr budeme vedieť zariadiť.  
 
Mgr.J.Havran  – Ku kinu Vatra by som chcel doplniť, že určite sa nevyberieme cestou 
výmeny okien a dverí tak, ako sme to robili v minulosti, pretože by to mohlo spôsobiť to, že 
diskvalifikujeme tú budovu, ku podaniu iného typu projektu. Tak, ako sa to stalo aj pri 
ostatných budovách. To znamená, že výmenou okien a dverí síce zabezpečíme energetickú 
úsporu, na úrovni 30 alebo 40 %, ale po realizácii tejto úspory to už ale ďalej nebude 
vychádzať na žiadne iné programy. Tak, ako sa tomu stalo pri viacerých objektoch. Sama 
o tom dobre viete, že sme vymenili okná a dvere na škôlke a pri niektorých druhoch projektov 
nás to v podstate diskvalifikovalo z tej možnosti podávať projekty, lebo so zateplením fasády 
a strešnej konštrukcie už nie je možné dosiahnuť požadovanú úsporu v tých jednotlivých 
projektoch. Pokiaľ by kino Vatra malo byť rekonštruované, tak jedine komplexne. Buď to 
podáme ako celý projekt s výmenou strechy, zateplením fasády, výmenou okien a dverí, alebo 
to nebude rekonštruované vôbec, pretože v opačnom prípade by sme všetko platili z vlastných 
prostriedkov.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD - Výdavky vynaložené na prenajaté budovy, plánovalo sa s 8 000 
eurami a v prvom polroku sa využilo iba 1 654 euro, aký je dôvod? Chceme tie budovy 
udržať v takom stave, aby boli prenajímateľné, tak prečo tie peniaze tam neboli investované? 
 
Mgr.J.Havran - Toto sú prostriedky, ktoré sú schvaľované paušálne, nemajú žiadneho 
konkrétneho adresáta. Sú používané na havarijné stavy a náhle potreby, ktoré vzniknú pri 
prevádzkovaní zastaralých budov, ktorých máme vo vlastníctve dostatok. Neviem toto presne 
zodpovedať, ale myslím si, že prostriedky do konca roka budú minuté o to nemám žiadny 
strach, že by sme ich neminuli.  
 
Ing.K.Ditteová - Toto je finančné hodnotenie k 30.6.2016, ono sa robilo už niečo plánované 
v priebehu leta a skutočnosť je už iná. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 71/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 

a) Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za 1. polrok 2016 
b) Plnenie plánu nákladov a výnosov Informačného centra za 1. polrok 2016 
c) Správu o hospodárení Technických služieb mesta Nová Baňa za 1.polrok 2016 

 
 



Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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. Majetkové veci  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou je Daša Zigová, referentka OVŽPaSM na Mestskom úrade Nová Baňa, 
ktorá ku každému predloženému bodu podala aj podrobný komentár. K danému bodu boli 
materiály zaslané vopred.  

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a 
nájom  nasledovných  nehnuteľností 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
•      pozemok C KN parc. č. 6348/20 – zastavaná plocha o výmere 18 m2, vytvorený               

z pozemku C KN parc. č. 6348/2 – zastavaná plocha o  celkovej výmere 37 m2, 
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 5649                         
v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, podľa geometrického plánu                  
č. 10935479-131/15 vypracovaným dňa 5.10.2015, geodetom Viliamom 
Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 15.10.2015,  pod 
číslom 320/15;  

 pre: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava;  
 

na dobu určitú 2 roky; 
 
vo výške ročného nájomného za 50,00 eur/m2/rok (celkové ročné nájomné                       
900,00 eur/rok);    

 
  z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, na ktorom je 
postavené technologické zariadenie a príslušná infraštruktúra s názvom „Nová Baňa – Sever“ 
vo vlastníctve žiadateľa – Slovak Telekom, a. s. 
  
 
 
 
       



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., doručila mestu Nová Baňa žiadosť o pokračovanie 
nájomného vzťahu uzatvoreného na základe nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva č. 2/2005 
uzatvorená medzi mestom Nová Baňa a spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a. s., ktorá bola 
právnym predchodcom žiadateľa - Slovak Telekom, a. s., bola uzatvorená na dobu určitú a jej 
platnosť skončila 30. 4. 2015. Predmetom nájmu bol pozemok o výmere 16 m2 v lokalite 
Viničný vrch, na ktorom je postavené technologické zariadenie a príslušná infraštruktúra 
s názvom „Nová Baňa – Sever“ vo vlastníctve žiadateľa.  

S ohľadom na skutočnosť, že nájomca – Slovak Telekom, a. s., si riadne plní svoje 
záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy, Komisia územného plánu, životného prostredia 
a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prenechania časti 
nehnuteľnosti do nájmu a nájom časti nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona                           
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Na základe prijatého uznesenia bude so žiadateľom uzatvorená nová nájomná 
zmluva. 

 
 

Ing.V.Valachovičová,PhD. – Je tam nejaký dôvod, že je to len na dobu určitú, lebo som si 
všimla, že ďalej je návrh na prenajatie pasienok a to už je na dobu neurčitú, kde sa ju 
v minulosti potom zabudlo predĺžiť. Nie je to praktickejšie na dobu neurčitú?  
 
Mgr.J.Havran  – Toto je trochu komplikovanejšia vec, pretože my sa snažíme usporiadať tie 
vzťahy na Viničnom vrchu. Striedavo sa nám to darí viac alebo menej, preto sme to odrazili aj 
na dĺžke nájmu, pretože pri týchto spoločnostiach sme to štandardne robili na 10 rokov. Od 
tejto spoločnosti sme dlhodobo požadovali, aby s nami uzavrela zmluvný vzťah, pretože ho 
nemala. Požadovali sme, aby spoločnosť zaplatila obvyklú cenu, ktorú tam platia aj iné 
spoločnosti. Nechceli to, s odkázaním na to, že toto nie je obvyklá cena a takúto nikde 
neplatia. My sme našli, že takú platia aj v inom meste a potom teda už neprotestovali, ale 
neviem, ako sa mám postaviť k tomu prístupu. Takže sme nezjednávali s nimi štandardnú 
zmluvu, ale na dva roky. To by si mohli uvedomiť všetci tí, ktorí si to hodlajú zavesiť na 
strechu, na svoj vlastný dom, že tu sa jedná o zariadenia vo verejnom záujme v zmysle zákona 
a teda aj po ukončení nájomného vzťahu, nemáte právo ich stadiaľ odstrániť. 
Prevádzkovatelia majú právo zriadiť si vecné bremeno na vašej nehnuteľnosti, či už to je 
dom, bytový dom alebo pozemok, to znamená, všetko, čo je legálne postavené a vybudované 
v zmysle stavebného zákona so stavebným povolením, pokiaľ ten, ktorý tú prevádzku bude 
chcieť tam zostane dovtedy, pokiaľ on bude chcieť. Vy nemáte právo na to, aby ste si 
dojednali za to obvyklú odplatu, prípadne sa obrátili na súd. Poviem príklad: spoločnosť 
Orange nemá s mestom Nová Baňa uzavretú nájomnú zmluvu, už skončila. My sme 
sa dojednávali o cenách a keď videli, že nie je s nami jednanie a požadujeme obvyklú cenu, 
čo je tu už platená viackrát, tak zriadili vecné bremeno. S katastra nám prišlo oznámenie, že 
tam máme vecné bremeno. Takže to je bežný postup a máme rok na to, aby sme si uplatnili 
náhradu  za vecné bremeno a pokiaľ to neurobíme, tak zanikne navždy. To je informácia pre 
tých, čo si to idú dať na bytový dom, aby vedeli, ako sa bude s nimi jednať a že je to dosť 
komplikované. Ťažko sa mi k nim pristupovalo jednotným metrom, keďže ony sa nás snažili 
oklamať, alebo minimálne nám netvrdili pravdivé skutočnosti, že nikde inde to nie je tak 
zaplatené. Tým, že sú to verejné subjekty, tie zmluvy sú zverejnené a my si to našťastie vieme 
nájsť.  
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. - Keby sme to dnes zmenili na dobu neurčitú, myslíte si, že to 
vyvoláva riziko, že by potom tú zmluvu nepodpísali?  
 
Mgr.J.Havran  – To neviem, ale na dobu neurčitú to nemá nikto. Majú to na dobu určitú 
a niektorí požadujú, aby sme to zapísali aj do katastra. Ja hovorím len o tom, že, či tu bude 
zmluva alebo nie, môžu zriadiť vecné bremeno a potom sa budeme dojednávať o odplate za to 
vecné bremeno. Predpokladám, že by súd mohol prihliadnuť na to, že to je cena obvyklá, za 
akú sa tu prenajíma. To ja ale neviem, ako súd rozhodne, pretože to je ťažko v tejto republike. 
Keby to bolo na mne, tak ja im to dám stadiaľ odstrániť pre ten prístup, ktorý ony zaujali. 
V tejto republike stožiare, prenášajúce signál súkromnej spoločnosti  je za verejný záujem, ale 
veď ony podnikajú. Tých stožiarov a sietí je dosť a to je verejný záujem tohto obyvateľstva 
alebo národa, štátu, že ony môžu podnikať a niekto im garantuje, že tam, kde si to zriadia to 
bude navždy? To sa mi až tak nepozdáva. Problém je taký, že teraz si každý stavia vlastný 
stožiar, jeden chce na tom činžáku, druhý na tom, tretí na ďalšom a pomaly budú všade 
stožiare. Tu to mali aspoň ďaleko spoločne všetci na jednom stožiari. To už je potom ale na 
súkromných vlastníkoch, pretože my nemáme páku na to, aby sme takúto výstavbu obmedzili  
a neexistuje zákonný dôvod, pokiaľ sa dohodnú s vlastníkom a splnia podmienky stavebného 
zákona.  
 

  
U z n e s e n i e   č. 72/2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a 
nájom  nasledovných  nehnuteľností 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 

• pozemok C KN parc. č. 6348/20 – zastavaná plocha o výmere 18 m2, vytvorený z 
pozemku C KN parc. č. 6348/2 – zastavaná plocha o  celkovej výmere 37 m2, 
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 5649  v k. 
ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, podľa geometrického plánu č. 
10935479-131/15 vypracovaným dňa 5.10.2015, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 15.10.2015,  pod číslom 
320/15;  

 
 pre: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava;  
 
na dobu určitú 2 roky; 
 
vo výške ročného nájomného za 50,00 eur/m2/rok (celkové ročné nájomné                       
900,00 eur/rok);    
  z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, na ktorom je 
postavené technologické zariadenie a príslušná infraštruktúra s názvom „Nová Baňa – Sever“ 
vo vlastníctve žiadateľa – Slovak Telekom, a. s. 
 



 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 13 
za - 12  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš 
Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1 (Mgr. Maroš Havran)  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
a 
nájom  nasledovných  nehnuteľností 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 

•      pozemok C KN parc. č. 6320/55 – zastavané plochy a nádvoria o výmere             
11.527 m2 vytvorený z pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 39.362 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite                          
ul. Pod sekvojou ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                
č. 12606103-48/2016, vypracovaným dňa 26.8.2016, geodetom                          
Jurajom Peniažkom, Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01  Nová Baňa, overeným 
dňa 6.09.2016,  pod číslom 320/16;  
       
pre: ELLIO, spol. s r. o., sídlo: Novozámocká 242, 949 01  Nitra; 

 
na dobu určitú do 31.03.2018; 
 
vo výške ročného nájomného 1,00 eur/predmet nájmu/rok; 

 
  z dôvodu realizácie investičného zámeru Mesta Nová Baňa realizovať výstavbu 
a následne kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome „ KBV Hrádza BD A2                                           
Nová Baňa“ v počte 36 b.j.  Bytový dom je plánované postaviť na mestskom pozemku                         
C KN parc. č. 6320/55 - zastavané plochy a nádvoria. 
        

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schválilo uznesením č. 55/2016 zo dňa 

23.6.2016  realizáciu investičného zámeru Mesta Nová Baňa realizovať výstavbu a následne 
kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome „ KBV Hrádza BD A2                                           
Nová Baňa“ v počte 36 b.j. Pozemok C KN parc. č. 6320/55 - zastavané plochy a nádvoria                    
na ktorom je plánované realizovať výstavbu bytového domu sa geometricky zameral                              



a Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť spôsob prenechania časti uvedenej nehnuteľnosti do nájmu a nájom 
časti nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Na základe prijatého uznesenia 
bude so žiadateľom uzatvorená nájomná zmluva. 
 
 
Ing.V.Valachovičová – Bude požadovaný úver a dotácia zo ŠFRB na sociálne byty, alebo 
skôr na byty pre mladé rodiny?  Od viacerých Novobančanov som počula, že išli do bytovky 
na Tekovskej Breznici preto, že sociálne byty obmedzujú minimálny a maximálny príjem. 
Čiže pokiaľ ho presahovali, išli do bytovky pre mladé rodiny do Tekovskej Breznice, čiže ako 
toto bude definované? Tak, ako sú tie ostatné bytovky, alebo to bude pre rodiny, ktoré môžu 
presahovať ten príjem?  
 
Mgr.J.Havran – Toto je pre mňa nová informácia. Štátny fond rozvoja bývania požaduje, 
aby sme robili tú kontrolu opakovane pri každom predlžovaní zmluvy, to znamená, že v tomto 
našom prípade bývali zmluvy uzavreté na 1 rok, ale teraz to zákon umožňuje uzavrieť až na 3 
roky. U nás sa to nerobilo, ale v budúcnosti sa to bude robiť. Pri tej príležitosti som si 
požiadal o sumy, ktoré súvisia s minimálnou a maximálnou čiastkou a povedal by som, že tá 
vrchná hranica sa mi zdala dostatočne vysoká na to, aby zahrnula 90 až 95 % populácie 
v Slovenskej republike. Pokiaľ je to nejaká mladá rodina s 1 alebo 2 deťmi a zarába 
v priemere a aj nadpriemerne, do toho sa určite zmestia. Ak si dobre spomínam, tie sumy sa 
blížili aj 2 tis. eurám a to nezarába hocikto. Myslím si, že toto nebol zásadný problém, skôr 
bol problém tých, ktorí nevedeli zadefinovať aj minimálnu čiastku, pretože prípadne pracovali 
načierno, alebo žena sama s dieťaťom alebo s dvomi deťmi. Skôr som vnímal problém na tej 
spodnej hranici príjmu, ako na tej hornej. Stretol som sa  s tým, že problém s príjmom majú 
niektorí ľudia, ale v tom prípade by som ich vnímal ako nadpriemerne zarábajúcich. Neviem, 
aká je podpora pre mladé rodiny, či je tam nejaký iný, vyšší limit, toto som neskúmal.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD.  – Druhá moja otázka sa týka toho, aké má mesto plány do 
budúcna, či to bude bytovka, ktorú bude prenajímať ELLIO, alebo to bude mestská bytovka? 
Medzitým som komunikovala s pani kontrolórkou, ktorá mi odpísala, že odkúpenie bytov je 
len jednou z možností, ktorá môže v budúcnosti nastať. Aby sme boli o tom informovaní, aké 
sú tie plány.  
 
Mgr.J.Havran - To je v súčasnosti ťažko povedať. Samozrejme tá zmluva počíta 
s alternatívou, že bytovka zostane vo vlastníctve spoločnosti a rovnako aj s prípadom, že by si 
ich odkúpilo mesto a to ale len za okolností, keby získalo podporu zo ŠFRB a teda rovnako aj 
dotáciu. Myslím si, že táto forma je vhodná a výhodná pre mesto, pretože prenáša celú ťarchu 
investície a rizika na investora. O tom, či tá bytovka bude alebo nebude ponúknutá na predaj 
si myslím, že bude rozhodnuté po jej výstavbe. V súčasnej dobe je vypracovaná štúdia, ktorá 
bola pripomienkovaná a bude predložená do komisie a potom s ňou budú oboznámení aj 
poslanci. Následne bude vypracovaná projektová dokumentácia a vybavené stavebné 
povolenie. Túto otázku Vám neviem zodpovedať, je to  plne v réžii tých, čo investujú. 
Každopádne my ale môžeme bytovku kúpiť a k tomu pristúpime iba v tom prípade, že nám 
bude ponúknutá a dostaneme na ňu peniaze zo ŠFRB, pretože za vlastné prostriedky ju 
kupovať nebudeme, to nie je náš záväzok.  
 
Ing.T.Palaj – Chcel by som reagovať na jednu vec ohľadom kúpy tej bytovky. Už minule 
sme sa pýtali na to, či spôsob výstavby bytovky resp. financovania, ako sme to navrhli nie je 



v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý prikazuje stavby obstarávať, s tým, že vy 
dnes hovoríte, že to nie je v rozpore. Čítal som aj vyjadrenie pani kontrolórky v tom, že my 
dnes nehovoríme, že tú bytovku kúpime, to znamená, že my kúpime stavbu, až keď bude 
hotová. Myslím si, že na toto narážala aj pani kolegyňa. V tom prípade ja ale vidím problém 
vo všetkých dokumentoch, ktoré my schvaľujeme, pretože aj v tomto konkrétnom dokumente, 
my v dôvodovej správe hovoríme, že „za účelom výstavby a kúpy nájomných bytov“. 
Rovnako sme to mali aj v minulých dokumentoch, rovnako máme podpísanú aj zmluvu 
o budúcej kúpnej zmluve, takže hovoriť dnes a tváriť sa minimálne pred  Úradom pre verejné 
obstarávanie, že možno my tie byty ani nekúpime si myslím, že nie je úplne korektné 
a obhájiteľné, najmä ak vo všetkých dokumentoch, ktoré schvaľujeme hovoríme o tom, že tie 
byty ideme kupovať. Myslíte si teda, že toto nie je problémom, alebo že to je v poriadku?  
 
Mgr.J.Havran  - Myslím si, že je to tak. Inak by som to nepredkladal. To, že to je napísané 
v dôvodovej správe neznamená, že to je záväzné. Rozhodujúce je uznesenie a čo je napísané 
v zmluve a čo sa reálne uskutoční. Myslím si, že toto je vhodná a zákonná forma, ako sa dá 
výstavba nájomných bytov uskutočniť.  
 
Ing.T.Palaj - Takže existencia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nie je nejakým spôsobom 
prekážkou resp. záväzkom, že tie byty kúpime, alebo je to minimálne predpokladom toho.   
 
Mgr.J.Havran  - Ťažko mi je na to odpovedať, nerozumiem úplne tej otázke, pretože sa 
„krútime okolo toho.“ Povedal som, že je to vyjednané ako eventualita tej zmluvy, to 
znamená, že dnes hovoriť o kúpnej zmluve v budúcnosti je možné až v tom prípade, keď bude 
bytovka postavená a ponúknutá.  
 
Ing.T.Palaj - Ja osobne nemám tento názor a myslím si, že takýto názor nebudú mať aj iné 
inštitúcie.  
 
Mgr.J.Havran  – Pozeral som si tie veci, ktoré mi poslala aj pani poslankyňa aj z jedného aj 
z druhého orgánu v tomto štáte, ale ja som vám aj v minulosti uvádzal zjavný príklad, ktorý je 
veľmi podobného charakteru a hovorí o tom, akým spôsobom je u nás možné stavať budovy. 
Nemyslím si, že tam niekto dojednal v rámci štátu, že keď to ponúkne, tak to prípadne 
kúpime, alebo keď dostaneme peniaze zo ŠFRB alebo dotáciu, potom to prípadne zaplatíme, 
lebo v opačnom prípade to je rizikom toho, čo do toho investuje. Takto to nie je nastavené pri 
väčších akciách v tomto štáte a to robí vláda SR. Ja toto vnímam ako legálny spôsob, ako 
právny výklad môže byť v tomto prípade aj rozdielny, ale myslím si, že je to dobrý a právny 
dôvod, ako dospieť k tomu, že budeme mať nájomné byty v tomto meste.  
 
Ing.T.Palaj – Dobre, takže ak Váš právny názor bude v rozpore s právnym rozporom, ktorý 
predloží Úrad pre verejné obstarávanie, v prípade, že príde kontrola a vyhodnotí ho iným 
spôsobom, tak predpokladám, že budete aj naďalej stáť za svojím právnym názorom. 
 
Mgr.J.Havran - Viete už hypotezujete, to je jedna vec. Po druhé, svoj právny názor si budem 
obhajovať. Preto je právny, pretože som vyštudoval právnickú fakultu.  
 
J.Búry - Bude pripomienkovaná PD jednotlivými poslancami, alebo ju bude len komisia 
pripomienkovať? 
 
Mgr.J.Havran - Myslím si, že PD – štúdia, ktorá bude vypracovaná bude pripomienkovaná 
komisiou. Neviem, či aj PD, ako taká by mala byť pripomienkovaná samotnou komisiou 



alebo poslancami. Samozrejme bude pripomienkovaná úradom a mestom Nová Baňa, takže si 
nemyslím, že bude predmetom nejakej hlbšej debaty na úrovni MsZ.  
 
J.Búry - Čiže partner pre investora bude mesto. Nie MsZ, ale mesto? 
 
Mgr.J.Havran – To je vždy.  
 
J.Búry - Viem, že tieto projekty sa schvaľujú poslancami, alebo mali by si ich odobriť s tým, 
že keď sa to už začne realizovať, veľa krát prichádza k takým veciam, že prídu a povedia, toto 
nie je dobré. 
 
Mgr.J.Havran – K týmto veciam by mal niečo povedať odborník z výstavby, tak to potom 
dajme schváliť na úrovni občanov. Predpokladám, že PD bude spracovaná kvalitne, bude 
pripomienkovaná z úradu, aj z komisie a pokiaľ by  v nej vznikli nejaké chyby, tak niekto za 
to prevezme zodpovednosť. Od toho tam bude stavebný dozor.  
 
J.Búry – Ďakujem, len som bol na to zvedavý. 
 

U z n e s e n i e   č. 73/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a 
nájom  nasledovných  nehnuteľností 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 

• pozemok C KN parc. č. 6320/55 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11.527 m2 
vytvorený z pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej 
výmere 39.362 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na 
LV č. 3853, v k. ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou ako vlastníctvo mesta Nová 
Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-48/2016, vypracovaným dňa 26.8.2016, 
geodetom Jurajom Peniažkom, Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01  Nová Baňa, 
overeným dňa 6.09.2016,  pod číslom 320/16;  
 

pre: ELLIO, spol. s r. o., sídlo: Novozámocká 242, 949 01  Nitra; 
 
na dobu určitú do 31.03.2018; 
 
vo výške ročného nájomného 1,00 eur/predmet nájmu/rok; 
 
  z dôvodu realizácie investičného zámeru Mesta Nová Baňa realizovať výstavbu 
a následne kúpu obecných nájomných bytov v bytovom dome „KBV Hrádza BD A2                                           
Nová Baňa“ v počte 36 b.j.  Bytový dom je plánované postaviť na mestskom pozemku                         
C KN parc. č. 6320/55 - zastavané plochy a nádvoria. 
 
 



Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 13 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. 
Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian 
Zima) 
proti - 1  (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
zdržal sa - 1  (Ing. Tomáš Palaj) 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 

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

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

a  
 prevod zámenou nehnuteľností medzi Mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1,      
968 26  Nová Baňa a Vilémom Kurzom, Čajkovského 22, 917 08  Trnava: 
 

pozemok vytvorený z pozemku E KN parc. č. 2837/2 – ostatná  plocha o výmere     
150 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,        
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                            
č. 10935479-64/16 vypracovaným dňa 17.06.2016 Viliamom Struhárom, geodetom, 
Bernolákova 27,  968 01    Nová Baňa, overeným 21.06.2016 pod číslom 200/16: 
• C KN parc. č. 2883/2 – zastavaná plocha o výmere 146 m2, 

za 
• C KN parc. č. 2882/6 – ostatná plocha o výmere 166 m2 vytvorený geometrickým plánom 
č. 10935479-64/16 vypracovaným dňa 17.06.2016 Viliamom Struhárom, geodetom, 
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným 21.06.2016 pod číslom 200/16 z pozemku         
C KN parc. č. 2882 – trvalý trávny porast o výmere  1208 m2, vedeného Okresným úradom 
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 1942, ako vlastníctvo Viléma Kurza,      
Čajkovského 22, 917 08  Trnava, 

bez finančného vyrovnania, nakoľko výmera zamieňaného pozemku                                                 
C KN parc. č. 2882/6 – ostatná plocha o výmere 166 m2 v prospech mesta Nová Baňa                      
je o 20 m2  väčšia, ako zamieňaní pozemok v prospech Viléma Kurza. 

z dôvodu, že cesta je využívaná len žiadateľom a spoluvlastníkmi nehnuteľností, ktorí 
v žiadosti o zámenu pozemkov vyjadrili súhlas so zmenou trasy cesty.  

 
 

Dôvodová správa 
 

Žiadateľ Vilém Kurz predložil mestu Nová Baňa žiadosť o zámenu pozemkov, 
nakoľko v súčasnosti zaužívaná cesta vedie v bezprostrednej blízkosti popred nehnuteľnosti 
v jeho vlastníctve, v lokalite Pelúchova cesta. Cesta je využívaná len žiadateľom 
a spoluvlastníkmi nehnuteľností, ktorí v žiadosti o zámenu pozemkov vyjadrili súhlas so 
zmenou trasy zaužívanej cesty. Po zámene pozemkov bude nová cesta viesť po parcele                              



C KN parc. č. 2882/6. Náklady na realizáciu novej prístupovej cesty bude znášať žiadateľ 
v plnej výške. Navrhovaná  prístupová cesta bude o šírke min. 4 m, pričom nájazdové miesto 
z parcely C KN parc. č. 2888/1 bude mať šírku min. 10 m. Komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu 
požadovaných pozemkov, v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 74/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 

a  
 prevod zámenou nehnuteľností medzi Mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1,      
968 26  Nová Baňa a Vilémom Kurzom, Čajkovského 22, 917 08  Trnava: 

 
pozemok vytvorený z pozemku E KN parc. č. 2837/2 – ostatná  plocha o výmere     

150 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,        
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                            
č. 10935479-64/16 vypracovaným dňa 17.06.2016 Viliamom Struhárom, geodetom, 
Bernolákova 27,  968 01    Nová Baňa, overeným 21.06.2016 pod číslom 200/16: 

• C KN parc. č. 2883/2 – zastavaná plocha o výmere 146 m2, 
za 

• C KN parc. č. 2882/6 – ostatná plocha o výmere 166 m2 vytvorený geometrickým plánom č. 
10935479-64/16 vypracovaným dňa 17.06.2016 Viliamom Struhárom, geodetom, 
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným 21.06.2016 pod číslom 200/16 z pozemku         
C KN parc. č. 2882 – trvalý trávny porast o výmere  1208 m2, vedeného Okresným úradom 
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 1942, ako vlastníctvo Viléma Kurza,      
Čajkovského 22, 917 08  Trnava, 

 
bez finančného vyrovnania, nakoľko výmera zamieňaného pozemku                                                 

C KN parc. č. 2882/6 – ostatná plocha o výmere 166 m2 v prospech mesta Nová Baňa                      
je o 20 m2  väčšia, ako zamieňaný pozemok v prospech Viléma Kurza. 

 
z dôvodu, že cesta je využívaná len žiadateľom a spoluvlastníkmi nehnuteľností, ktorí 

v žiadosti o zámenu pozemkov vyjadrili súhlas so zmenou trasy cesty.  
 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 
 

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: 

 
• E KN parc. č. 3931/107 – lesné pozemky  o celkovej výmere  169 m2 (LV č. 3853), 
• E KN parc. č. 3937/11 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere  585 m2              

(LV č. 6123), 
•  E KN parc. č. 5279 – ostatné plochy o celkovej výmere  570 m2 (LV č. 6123), 
•  E KN parc. č. 3935 – trvalé trávne porasty, o celkovej výmere  607 m2                           

(LV č. 3853), 
•  E KN parc. č. 5350/3 – vodné plochy  o celkovej výmere  325 m2 (LV č. 6123), 
•  E KN parc. č. 3931/106 – lesné pozemky,  o celkovej výmere 9 m2                             

(LV č. 3853), 
• E KN parc. č. 5283/2 – ostatné plochy o celkovej výmere  6 m2 (LV č. 6123), 

spolu v rozsahu cca.  400 m2 vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853 a LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Starohutská. 
 
v prospech: 
 Michal Mišura a manželka Anna Mišurová, ul. Fraňa Kráľa 866/35,                                          

966 81  Žarnovica; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, ktoré sú 

oplotené už predchádzajúcimi vlastníkmi a nachádza sa na nich hospodárska budova 
a dreváreň. Žiadatelia sa domnievali, že uvedené pozemky sú v ich vlastníctve, nakoľko ich 
udržujú a platia mestu Nová Baňa daň z nehnuteľnosti 

 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Žiadatelia predložili mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu časti mestských pozemkov 

v lokalite ul. Starohutská z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti 
pozemkov, ktoré sú oplotené už predchádzajúcimi vlastníkmi a nachádza sa na nich 
hospodárska budova a dreváreň. Žiadatelia sa domnievali, že uvedené pozemky sú v ich 
vlastníctve, nakoľko ich udržujú a platia mestu Nová Baňa daň z nehnuteľnosti. Komisia 
ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 
časti pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na 
uznesenie. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov stanovenej 
znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov 
geometricky zameraná. 

 
 



 
U z n e s e n i e   č. 75/2016 

 
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: 

 
• E KN parc. č. 3931/107 – lesné pozemky  o celkovej výmere  169 m2 (LV č. 3853), 
• E KN parc. č. 3937/11 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere  585 m2   (LV č. 6123), 
•  E KN parc. č. 5279 – ostatné plochy o celkovej výmere  570 m2 (LV č. 6123), 
•  E KN parc. č. 3935 – trvalé trávne porasty, o celkovej výmere 607 m2                           

(LV č. 3853), 
•  E KN parc. č. 5350/3 – vodné plochy  o celkovej výmere  325 m2 (LV č. 6123), 
•  E KN parc. č. 3931/106 – lesné pozemky,  o celkovej výmere 9 m2  (LV č. 3853), 
• E KN parc. č. 5283/2 – ostatné plochy o celkovej výmere  6 m2  (LV č. 6123), 

spolu v rozsahu cca.  400 m2 vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853 a LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová 
Baňa, v lokalite ul. Starohutská. 

v prospech: 
 Michal Mišura a manželka Anna Mišurová, ul. Fraňa Kráľa 866/35,                                          

966 81  Žarnovica; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, ktoré sú 

oplotené už predchádzajúcimi vlastníkmi a nachádza sa na nich hospodárska budova 
a dreváreň. Žiadatelia sa domnievali, že uvedené pozemky sú v ich vlastníctve, nakoľko ich 
udržujú a platia mestu Nová Baňa daň z nehnuteľnosti. 
 
Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 
 

prevod 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: 



 
pozemok C KN parc. č. 199/2 – zastavaná plocha o výmere 27 m2 vytvorený 

z pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.493 m2, 
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                       
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                                    
č. 10935479-107/16, vypracovaným dňa 8.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 14.07.2016, pod číslom 237/16;        

v prospech: 
Zuzana Psotková, rod. Psotková, trvalé bydlisko Štúrova 794/31,                                

968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku na vybudovanie vjazdu do 

dvora rodinného domu súp. č. 853; 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 10,25 eur/m2, čo za výmeru   

27 m2, predstavuje čiastku 276,75 eur, zaokrúhlene 275,00 eur                                                   
(slovom: Dvestosedemdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo 
výške 120,00 eur. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 42/2016 dňa 11.05.2016 
spôsob predaja časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 194/2016 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona                   
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného 
znaleckého posudku v prospech žiadateľky.  
 

U z n e s e n i e   č. 76/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 

 
prevod 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: 

pozemok C KN parc. č. 199/2 – zastavaná plocha o výmere 27 m2 vytvorený 
z pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.493 m2, 
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                       
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom                                    
č. 10935479-107/16, vypracovaným dňa 8.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 14.07.2016, pod číslom 237/16;        
 

v prospech: 
Zuzana Psotková, rod. Psotková, trvalé bydlisko Štúrova 794/31,                                

968 01  Nová Baňa; 



 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku na vybudovanie vjazdu do 

dvora rodinného domu súp. č. 853; 
 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 10,25 eur/m2, čo za výmeru   

27 m2, predstavuje čiastku 276,75 eur, zaokrúhlene 275,00 eur                                                   
(slovom: Dvestosedemdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo 
výške 120,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

• pozemok C KN parc. č. 237/5 – ostatná plocha o výmere 14 m2 vytvorený 
z pozemku C KN parc. č. 237/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 26 m2,  

• pozemok C KN parc. č. 482/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 
vytvorený z pozemku C KN parc. č. 237/1 – ostatná plocha dielom „1“ o výmere 8 m2 
a z pozemku C KN parc. č. 482 – zastavané plochy a nádvoria dielom „2“ o výmere 50 m2, 
pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                    
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, zamerané geometrickým plánom             
č. 10935479-198/13, vypracovaným dňa 8.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 14.07.2016, pod číslom 236/16;        

 
v prospech: 
Jaroslav Tököly, rod. Tököly a manželka Dana Tökölyová, rod. Černáková,                   

Štúrova 787/10, 968 01  Nová Baňa; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, vytvorenia priestoru pre 

údržbu garáže, prepojenia susedného pozemku a tým vytvorenie jedného neoddeliteľného 
celku; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov (C KN parc. č. 237/5 – ostatná 
plocha o výmere 14 m2 po 7,18 eur/m2 a C KN parc. č. 482/2 – zastavané plochy a nádvoria   
o výmere 58 m2 po 12,82 eur/m2), čo za celkovú výmeru   72 m2, predstavuje čiastku                    
844,08 eur, zaokrúhlene 840,00 eur (slovom: Osemstoštyridsať eur), s ktorou bude zároveň na 



úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie 
všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 120,00 eur. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 46/2016 dňa 11.05.2016 
spôsob predaja časti mestských pozemkov, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 191/2016 určená všeobecná hodnota pozemkov. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod časti pozemkov podľa § 9a, ods. 8                   
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov podľa 
vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľov.  
 

 
U z n e s e n i e   č. 77/2016 

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

 
• pozemok C KN parc. č. 237/5 – ostatná plocha o výmere 14 m2 vytvorený 

z pozemku C KN parc. č. 237/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 26 m2,  
• pozemok C KN parc. č. 482/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 

vytvorený z pozemku C KN parc. č. 237/1 – ostatná plocha dielom „1“ o výmere 8 m2 
a z pozemku C KN parc. č. 482 – zastavané plochy a nádvoria dielom „2“ o výmere 50 m2, 
pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                    
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, zamerané geometrickým plánom             
č. 10935479-198/13, vypracovaným dňa 8.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 14.07.2016, pod číslom 236/16;        

 
v prospech: 
Jaroslav Tököly, rod. Tököly a manželka Dana Tökölyová, rod. Černáková,                   

Štúrova 787/10, 968 01  Nová Baňa; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, vytvorenia priestoru pre 

údržbu garáže, prepojenia susedného pozemku a tým vytvorenie jedného neoddeliteľného 
celku; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov (C KN parc. č. 237/5 – ostatná 
plocha o výmere 14 m2 po 7,18 eur/m2 a C KN parc. č. 482/2 – zastavané plochy a nádvoria   
o výmere 58 m2 po 12,82 eur/m2), čo za celkovú výmeru   72 m2, predstavuje čiastku                    
844,08 eur, zaokrúhlene 840,00 eur (slovom: Osemstoštyridsať eur), s ktorou bude zároveň na 
úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie 
všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 120,00 eur. 
 
 



Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 
 
 

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 
 

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

 
pozemky vytvorené z E KN parc. č. 1696/31 – ostatná plocha o celkovej výmere 53 m2 

• C KN parc. č. 2036/6 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 vytvorený dielom „1“,  
• C KN parc. č. 2027/5 – záhrada o výmere 5 m2 vytvorený dielom „2“  , 
vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                              
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, zamerané geometrickým plánom          
č. 69/2016, vypracovaným dňa 18.7.2016, Geodézia Levice s.r.o., Ul. Ku Bratke 6, 
Levice, overeným dňa 21.07.2016, pod číslom 251/16;        

 
v prospech: 
Emil Baláž, rod. Baláž a manželka Mária Balážová, rod. Búryová, Partizánska 773/4, 

968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku. Pozemok sa nachádza 

sčasti medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľov E KN 1696/21 a E KN 1696/41,                          
po vytvorení jedného neoddeliteľného celku zlúčením pozemkov plánujú na týchto žiadatelia 
výstavbu chaty; 

 
 v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov po 6,45 eur/m2, čo za výmeru   

30 m2, predstavuje čiastku 193,50 eur, zaokrúhlene 195,00 eur                                                   
(slovom: Jedenstodeväťdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
vo výške 120,00 eur. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 47/2016 dňa 11.05.2016 
spôsob predaja časti mestských pozemkov, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 193/2016 určená všeobecná hodnota pozemkov. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní 



odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov podľa 
vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľov.  
 
 
J.Búry – Porušujeme práva vlastníkov a obhajujeme to právom vlastníka, uvedomte si čo 
robíme, ďakujem.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 78/2016 
 
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 ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 
pozemky vytvorené z E KN parc. č. 1696/31 – ostatná plocha o celkovej výmere 53 m2 

• C KN parc. č. 2036/6 – zastavaná plocha o výmere 25 m2 vytvorený dielom „1“,  
• C KN parc. č. 2027/5 – záhrada o výmere 5 m2 vytvorený dielom „2“  , 

vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                              
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, zamerané geometrickým plánom          č. 
69/2016, vypracovaným dňa 18.7.2016, Geodézia Levice s.r.o., Ul. Ku Bratke 6, Levice, 
overeným dňa 21.07.2016, pod číslom 251/16;        

 
v prospech: 
Emil Baláž, rod. Baláž a manželka Mária Balážová, rod. Búryová, Partizánska 773/4, 

968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku. Pozemok sa nachádza 

sčasti medzi pozemkami vo vlastníctve žiadateľov E KN 1696/21 a E KN 1696/41,                          
po vytvorení jedného neoddeliteľného celku zlúčením pozemkov plánujú na týchto žiadatelia 
výstavbu chaty; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov po 6,45 eur/m2, čo za výmeru   
30 m2, predstavuje čiastku 193,50 eur, zaokrúhlene 195,00 eur                                                   
(slovom: Jedenstodeväťdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
vo výške 120,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 13 
za - 9  (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 2  (Juraj Búry, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
zdržal sa - 2 (Ing. Tomáš Palaj, Mgr. Adrian Zima) 
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 
 

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

• pozemok C KN parc. č. 3398/3 – trvalé trávne porasty o výmere 12 m2 vytvorený 
z pozemku E KN parc. č. 2182/27 – zastavané plochy a nádvoria dielom „3“ o výmere 
12 m2, 

• pozemok C KN parc. č. 1009/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 
vytvorený z pozemku E KN parc. č. 2181 – trvalé trávne porasty dielom „1“ o výmere 15 m2 
a z pozemku E KN parc. č. 2182/27 – zastavané plochy a nádvoria dielom „2“ o výmere                     
42 m2, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,  
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, zamerané geometrickým plánom                            
č. 10935479-97/16, vypracovaným dňa 16.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 19.07.2016, pod číslom 247/16;        

v prospech: 
Anton Tencer, rod. Tencer, Viničná cesta I/614, 968 01  Nová Baňa; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, ktoré žiadateľ plánuje 

využívať ako prístupovú cestu k pozemku C KN parc. č. 3397/3 – trvalé trávne porasty 
o výmere 686 m2, na ktorom plánuje výstavbu nového rodinného domu; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov po 11,96 eur/m2, čo za 
výmeru 69 m2, predstavuje čiastku 825,24 eur, zaokrúhlene 830,00 eur                                      
(slovom: Osemstotridsať eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
120,00 eur. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 45/2016 dňa 11.05.2016 
spôsob predaja časti mestských pozemkov, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 190/2016 určená všeobecná hodnota pozemkov. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod časti pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov podľa 
vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.  

 
 

U z n e s e n i e   č. 79/2016 
 
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 ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 
• pozemok C KN parc. č. 3398/3 – trvalé trávne porasty o výmere 12 m2 vytvorený 

z pozemku E KN parc. č. 2182/27 – zastavané plochy a nádvoria dielom „3“ o výmere 12 m2, 
 

• pozemok C KN parc. č. 1009/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 
vytvorený z pozemku E KN parc. č. 2181 – trvalé trávne porasty dielom „1“ o výmere 15 m2 
a z pozemku E KN parc. č. 2182/27 – zastavané plochy a nádvoria dielom „2“ o výmere                     
42 m2, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,  
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, zamerané geometrickým plánom                            
č. 10935479-97/16, vypracovaným dňa 16.7.2016, geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 19.07.2016, pod číslom 247/16;        

 
v prospech: 
Anton Tencer, rod. Tencer, Viničná cesta I/614, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, ktoré žiadateľ plánuje 

využívať ako prístupovú cestu k pozemku C KN parc. č. 3397/3 – trvalé trávne porasty 
o výmere 686 m2, na ktorom plánuje výstavbu nového rodinného domu; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov po 11,96 eur/m2, čo za 
výmeru 69 m2, predstavuje čiastku 825,24 eur, zaokrúhlene 830,00 eur                                      
(slovom: Osemstotridsať eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
120,00 eur. 
 
 
Hlasovanie č. 13: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

prevod 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: 

pozemok C KN parc. č. 5227/1 – záhrada o výmere 61 m2 vytvorený dielom „1“ 
z pozemku E KN parc. č. 3910/2 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 70 m2, vedeného 



Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa,               
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-39/2016, 
vypracovaným dňa 11.08.2016, geodetom Jurajom Peniažkom, Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 
968 01 Nová Baňa, overeným dňa 18.08.2016, pod číslom 292/16;        

v prospech: 
Mgr. Viera Beniaková, rod. Krauseová, trvalé bydlisko Školská 46/18,                                    

968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je časťou zastavaný 

drobnou stavbou – záhradným altánkom; 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 3,50 eur/m2, čo za výmeru   

61 m2, predstavuje čiastku 213,50 eur, zaokrúhlene 215,00 eur (slovom: Dvestopätnásť eur), 
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých 
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 120,00 eur. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 43/2016 dňa 11.05.2016 
spôsob predaja časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 208/2016 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod časti pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného 
znaleckého posudku v prospech žiadateľky.  
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 80/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

prevod 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: 

 
pozemok C KN parc. č. 5227/1 – záhrada o výmere 61 m2 vytvorený dielom „1“ 

z pozemku E KN parc. č. 3910/2 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere 70 m2, vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa,               
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-39/2016, 
vypracovaným dňa 11.08.2016, geodetom Jurajom Peniažkom, Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 
968 01 Nová Baňa, overeným dňa 18.08.2016, pod číslom 292/16;        

 
v prospech: 
Mgr. Viera Beniaková, rod. Krauseová, trvalé bydlisko Školská 46/18,                                    

968 01  Nová Baňa; 
 



z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je časťou zastavaný 
drobnou stavbou – záhradným altánkom; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 3,50 eur/m2, čo za výmeru   
61 m2, predstavuje čiastku 213,50 eur, zaokrúhlene 215,00 eur (slovom: Dvestopätnásť eur), 
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých 
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 120,00 eur. 
 
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 
 

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

 
pozemky vytvorené z E KN parc. č. 2183/15 – lesný pozemok o celkovej výmere           
301 m2: 

• C KN parc. č. 3377/3 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 vytvorený dielom „1“ 
o výmere 93 m2,  

• C KN parc. č. 3377/5 – zastavaná plocha o výmere 226 m2 vytvorený dielom „2“ 
o výmere 127 m2 , 

• C KN parc. č. 3378 – záhrada o výmere 189 m2 vytvorený dielom „3“ o výmere   
81 m2 , 

 pozemok vytvorený z E KN parc. č. 2183/16 – lesný pozemok o celkovej výmere          
18.090 m2 a to: C KN parc. č. 3379/3 – zastavaná plocha o výmere 54 m2 vytvorený 
dielom „4“ o výmere 54 m2, 

pozemky vytvorené z E KN parc. č. 5241/21 – ostatná plocha o celkovej výmere              
7.382 m2: 

• C KN parc. č. 3376/1 – orná pôda o výmere 28 m2 vytvorený dielom „5“ o výmere 
28 m2,  

• C KN parc. č. 3377/3 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 vytvorený dielom „6“ 
o výmere 4 m2 , 

• C KN parc. č. 3377/5 – zastavaná plocha o výmere 226 m2 vytvorený dielom „7“ 
o výmere 99 m2 , 

• C KN parc. č. 3378 – záhrada o výmere 189 m2 vytvorený dielom „8“ o výmere 
108 m2, geometrickým plánom č. 10935479-156/16 vypracovaným dňa 8.9.2016 
geodetom Viliamom Struhárom, overeným dňa 13.09. 2016,  pod číslom 340/16 vedených 



Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym, na LV č. 6123,                                           
v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;      

v prospech: 
Ján Pastier, rod. Pastier a manželka Andrea Pastierová, rod. Betinová,                                        

Pod sekvojou 1343/45, 968 01  Nová Baňa; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku zastavaného 

rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, súp. č. 559 vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s rodinným domom; 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov (pozemky:                          
C KN parc. č. 3377/3, C KN parc. č. 3377/5 a C KN parc. č. 3378  o celkovej výmere  512 m2 
po 7,17 eur/m2,  pozemok C KN parc. č. 3379/3 o výmere 54 m2 po 6,57 eur/m2 a pozemok                               
C KN parc. č. 3376/1 o výmere 28 m2 po 6,45 eur/m2), čo za celkovú výmeru spolu                        
594 m2, predstavuje čiastku 4206,42 eur, zaokrúhlene 4210,00 eur                                             
(slovom: štyritisícdvestodesať eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve 
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 
vo výške 120,00 eur. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 59/2016 dňa 23.06.2016 
spôsob predaja časti mestských pozemkov, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 216/2016 určená všeobecná hodnota pozemkov. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod časti pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. 
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov podľa 
vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľov.  

 
 

U z n e s e n i e   č. 81/2016 
 
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 ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
pozemky vytvorené z E KN parc. č. 2183/15 – lesný pozemok o celkovej výmere 301 m2: 

• C KN parc. č. 3377/3 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 vytvorený dielom „1“ 
o výmere 93 m2,  

• C KN parc. č. 3377/5 – zastavaná plocha o výmere 226 m2 vytvorený dielom „2“ 
o výmere 127 m2 , 

• C KN parc. č. 3378 – záhrada o výmere 189 m2 vytvorený dielom „3“ o výmere   
81 m2 , 
 pozemok vytvorený z E KN parc. č. 2183/16 – lesný pozemok o celkovej výmere  18.090 m2 
a to: C KN parc. č. 3379/3 – zastavaná plocha o výmere 54 m2 vytvorený dielom „4“ 
o výmere 54 m2, 
pozemky vytvorené z E KN parc. č. 5241/21 – ostatná plocha o celkovej výmere 7.382 m2: 



• C KN parc. č. 3376/1 – orná pôda o výmere 28 m2 vytvorený dielom „5“ o výmere 
28 m2,  

• C KN parc. č. 3377/3 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 vytvorený dielom „6“ 
o výmere 4 m2 , 

• C KN parc. č. 3377/5 – zastavaná plocha o výmere 226 m2 vytvorený dielom „7“ 
o výmere 99 m2 , 

• C KN parc. č. 3378 – záhrada o výmere 189 m2 vytvorený dielom „8“ o výmere 
108 m2, geometrickým plánom č. 10935479-156/16 vypracovaným dňa 8.9.2016 
geodetom Viliamom Struhárom, overeným dňa 13.09. 2016,  pod číslom 340/16 vedených 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym, na LV č. 6123,  v k. ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;      

 
v prospech: 
 
Ján Pastier, rod. Pastier a manželka Andrea Pastierová, rod. Betinová,                                        

Pod sekvojou 1343/45, 968 01  Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku zastavaného 

rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, súp. č. 559 vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s rodinným domom; 

 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov (pozemky:                                              

C KN parc. č. 3377/3, C KN parc. č. 3377/5 a C KN parc. č. 3378  o celkovej výmere  512 m2 
po 7,17 eur/m2,  pozemok C KN parc. č. 3379/3 o výmere 54 m2 po 6,57 eur/m2 a pozemok                               
C KN parc. č. 3376/1 o výmere 28 m2 po 6,45 eur/m2), čo za celkovú výmeru spolu  594 m2, 
predstavuje čiastku 4206,42 eur, zaokrúhlene 4210,00 eur  (slovom: štyritisícdvestodesať 
eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov 
vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 120,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. priamym predajom: 

 
• časť pozemku E KN parc. č. 4536/1 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere                     

3610 m2, a to časť 12x8 m (1,5  m od cesty), vedeného Okresným úradom Žarnovica, 



odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
v lokalite Záhrb (ulica Záhrbská);  

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

 
 Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa sa predkladá na schválenie predaj časti 
mestského pozemku nachádzajúceho sa v lokalite Záhrb (ulica Záhrbská) spôsobom priameho 
predaja. Mesto predkladá svoj zámer na základe záujmu o pozemok zo strany vlastníka 
susednej nehnuteľnosti. Komisia na základe žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schválenie zámeru mesta Nová Baňa previesť časť pozemku s ponechaním 1,5 m po celej 
dĺžke cesty vo vlastníctve mesta Nová Baňa za účelom využitia pozemku na zabezpečenie 
parkovania áut podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, t.j. priamym predajom, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej 
hodnoty pozemku. Za podmienky, že záujemca pri budovaní parkovacieho státia na vlastné 
náklady preloží rigol nachádzajúci sa na  mestskom pozemku. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 82/2016 
 
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: 

 
• časť pozemku E KN parc. č. 4536/1 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere                     

3610 m2, a to časť 12x8 m (1,5  m od cesty), vedeného Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
v lokalite Záhrb (ulica Záhrbská);  
 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 
 

spôsob prenechania častí nehnuteľností do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona    
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  



a 
nájom častí nehnuteľností podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

• E KN parc. č. 4754 – trvalé trávne porasty o výmere 80.056 m2, v lokalite 
Bukovinská pasienka, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym     
na LV č. 3853, 

• časť E KN parc. č. 4753/1 – lesné pozemky o výmere 68.940 m2 (časť C KN                      
parc. č.  6290), v lokalite Záhrbská pasienka, vedený Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 3853, 

• E KN parc. č. 4817/2 – trvalé trávne porasty o výmere 22.070 m2,                          
v lokalite Dolné lúky, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym             
na LV č. 6123, 

• E KN parc. č. 5072/92 – trvalé trávne porasty o výmere 6797 m2, v lokalite         
Horné lúky, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym                                       
na  LV č. 6123, 

• časť E KN parc. č. 5072/102 – orná pôda o výmere 5.548 m2, v lokalite Horné lúky, 
vedený  Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 

• časť  E KN parc. č. 5074 – trvalé trávne porasty o výmere 4.000 m2,                            
v lokalite Horné lúky, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym      
na LV č. 3853,v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

 
pre: Farma Boroš, s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 33, 968 01  Nová Baňa; 
 
na dobu: neurčitú; 
 
vo výške ročného nájomného 25,00 eur/ha/rok; 
 
za účelom užívania pozemkov na poľnohospodárske využitie; 
 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania  pozemkov – pasienok o ktoré sa  
Farma Boroš, s.r.o. dlhodobo stará spásaním a následným mulčovaním nedopaskov.                           
Farma Boroš, s.r.o. si voči mestu Nová Baňa plnila svoje záväzky včas a ako nájomca 
obhospodarovali a udržiavali mestské pozemky v riadnom užívateľnom stave za dodržiavania 
zákonov a predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob a nájom predmetných 
mestských pozemkov,  Farme Boroš, s.r.o. do dočasného nájmu na dobu neurčitú  podľa               
§ 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie. (Celkové ročné nájomné za pasienky vo výmere 
18,7411 ha bude vo výške 468,53 eur). 
 
 
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. – Keďže pri predaji pozemkov sa určuje znalecký posudok, kto 
stanovuje túto sumu pri prenájme? Ako napr. v tomto prípade alebo v prípade mobilného 
operátora – komisia územného plánu?  
 
Mgr.J.Havran – Myslím si, že v tomto prípade to bolo z komisie. Tá suma, ktorá bola 
predtým za pozemky bola dorovnaná tá, ktorá tam bola predtým. V určitom období došlo 
k nejakému zvýšeniu, ktoré bolo akceptované zo strany nového nájomcu a potom sa 
dorovnávali aj všetky ostatné. V tomto prípade je to návrh komisie.   
 
Ing.K.Tužinský – Presne, ako si povedal pán primátor, tá suma 25,00 eur/ha/rok je návrh 
komisie a zišla aj na základe komunikácie s potencionálnym nájomcom, čiže s farmou Boroš, 
aby táto suma bola akceptovaná obidvoma stranami.  
 

 
 

U z n e s e n i e   č. 83/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 

 
spôsob prenechania častí nehnuteľností do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  

a 
nájom častí nehnuteľností podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

• E KN parc. č. 4754 – trvalé trávne porasty o výmere 80.056 m2, v lokalite 
Bukovinská pasienka, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym     
na LV č. 3853, 

• časť E KN parc. č. 4753/1 – lesné pozemky o výmere 68.940 m2 (časť C KN                      
parc. č.  6290), v lokalite Záhrbská pasienka, vedený Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 3853, 

• E KN parc. č. 4817/2 – trvalé trávne porasty o výmere 22.070 m2,                          
v lokalite Dolné lúky, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym  
na LV č. 6123, 

• E KN parc. č. 5072/92 – trvalé trávne porasty o výmere 6797 m2, v lokalite  Horné 
lúky, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym naLV č. 6123, 

• časť E KN parc. č. 5072/102 – orná pôda o výmere 5.548 m2, v lokalite Horné lúky, 
vedený  Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 

• časť  E KN parc. č. 5074 – trvalé trávne porasty o výmere 4.000 m2,  v lokalite 
Horné lúky, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 
3853,v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 
pre: Farma Boroš, s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 33, 968 01  Nová Baňa; 
na dobu: neurčitú; 
vo výške ročného nájomného 25,00 eur/ha/rok; 
za účelom užívania pozemkov na poľnohospodárske využitie; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania  pozemkov – pasienok o ktoré sa  
Farma Boroš, s.r.o. dlhodobo stará spásaním a následným mulčovaním nedopaskov.                           



Farma Boroš, s.r.o. si voči mestu Nová Baňa plnila svoje záväzky včas a ako nájomca 
obhospodarovali a udržiavali mestské pozemky v riadnom užívateľnom stave za dodržiavania 
zákonov a predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 
 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou  - formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou: 
 
 Sociálno – prevádzkova budova (Tajch), súpisné číslo 525 a pozemok                           
C KN parc. č. 1840 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 538 m2.                               
Znaleckým posudkom č. 9/2016, vypracovaným znalcom Ing. Katarínou Jančekovou 
bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností na: 55.100,00 eur                                         
(slovom: Päťdesiatpäťtisícjedensto eur); 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Dňa 11.05.2016 bola mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa uznesením č. 33/2016 
schválená Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na roky 
2016 – 2020 v rámci ktorej bolo v roku 2016 navrhnuté odpredať nehnuteľnosti: 
Sociálno – prevádzkova budova (Tajch), súpisné číslo 525 a pozemok C KN parc. č. 1840  – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 538 m2. 
Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť spôsob prevodu uvedených nehnuteľností, podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona           
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t. j. na základe obchodnej 
verejnej súťaže  - formou víťaza elektronickej aukcie. 
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Na mestskom úrade ste nám spomínali, že na to budeme 
potrebovať nejakú spoločnosť, ktorá zabezpečí elektronické aukcie a aj pri ďalších budovách. 
Sú už známe náklady na takúto službu, resp. výdavky? 
 
D.Zigová - Požiadali sme viaceré spoločnosti o vypracovanie cenových ponúk a záleží aj od 
ceny, ktorá bude na základe aukcií schválená a z tej idú percentá. Zhruba by to vychádzalo, 
v prípade, že by bola vysúťažená hodnota 50.200 eur, tam tá cena vychádzala cca 2960 eur, 



ten poplatok, čo by sa platil tej aukčnej spoločnosti, ale tam sú ešte rôzne iné  poplatky, napr. 
za inzerciu, za poštovné.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Pohybuje sa to teda v tisícoch eur pri každej budove? Bola tu aj 
nejaká iná možnosť, napr. fyzická aukcia, kde by prišli uchádzači, alebo toto by podľa vás 
nebolo priechodné? Kde by prišli a bol by z toho nejaký záznam.  
 
Mgr.J.Havran  – Podľa mňa je to ten istý princíp.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ale to by sa v podstate zvládalo v réžii mestského úradu.  
 
Mgr.J.Havran  - Nie som o tom presvedčený, že by to malo nejakú právnu záväznosť a či 
sme my oprávnený robiť takéto niečo. Neviem, akú by to potom malo formu, pretože nám to 
zákon prikazuje predať nejakými spôsobmi, buď to teda bude priamy predaj, alebo verejná 
obchodná súťaž. S touto požiadavkou som sa ešte nestretol, chceli sme to urobiť kompetentne 
a samozrejme to stojí prostriedky a my na to nemáme ani softwér. Ešte to zinzerovať 
a oboznámiť s tým širokú verejnosť o predaji majetku, to by sme možno dokázali, ale to by 
asi nespĺňalo nejaké právne náležitosti.  
 
D.Zigová – Tam sú dve možnosti: verejná obchodná súťaž alebo dražba a v podstate všetko 
musí robiť externá firma.  Jediná možnosť, ktorá by bola, že by tie náklady malo všetko mesto 
je obálkovou formou, ale tam je tá cena, ktorú stanovia, ako je to pri priamom predaji, že 
prídu obálky, otvoria sa a tým prípadom to nie je nadhadzovanie tej ceny. Komisia sa 
rozhodla, aby to bolo čo najtransparentnejšie pre tých ľudí, ktorí to budú kupovať a taktiež, 
aby tá cena sa mohla dvíhať, keď je záujem.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Pokiaľ sú tie výdavky pri tej dražbe porovnateľné. 
 
D.Zigová - Áno, je to veľmi podobný spôsob.  
 
Mgr.J.Havran – Len to nejde on-line, nie je to na počítači, ale v zásade tie osoby vykonávajú 
rovnaké úkony. Treba ale počítať s tým, že každá z tých nehnuteľností pri predaji bude stáť 
cca 3 tis. eur viac, to je cena za to, čo bolo vybrané. Snáď to ale prinesie efekt. 
 
Mgr.M.Havran - Dovolil som si to teraz narýchlo pozrieť a k vykonaniu dražby je potrebný 
tzv. dražobník podľa zákona. Je to osoba, ktorá je oprávnená na vykonanie dražby a tá osoba 
sa normálne platí takým istým spôsobom,  ako aj pri elektronickej dražbe. Dražbu teda 
môžeme zorganizovať, ale dražiť musí niekto externý.  
 
Ing.T.Palaj - Možno to z toho návrhu nevyplýva, preto sa chcem pre istotu uistiť. Do tej 
súťaže pôjdu všetky nehnuteľnosti, ktorých sa to týka s vyvolávacou cenou, ktorá je 
všeobecnej hodnoty vyčíslenej znalcom, alebo máme predstavu, že sme to ochotní predať 
prípadne aj za menej, ak by sa ukázalo, že sa to nedá predať, alebo prípadne aj za viac, že by 
sme tam chceli preniesť časť minimálne nákladov súvisiacich s tou obchodnou súťažou? 
 
Mgr.J.Havran  - Čo sa týka tých nákladov, ktoré by sme preniesli, to je asi to isté, neviem. 
Ťažko mi je to povedať, lebo neviem, aký bude výsledok aukcie, či to ovplyvní tú cenu.  Či 
bude niekto počítať s tým, že ešte musí zaplatiť ďalších 3 tis. eur. Ťažko povedať, či je to 
lepšie riešenie alebo privodiť nejakú úsporu.  
 



D.Zigová – Objasnila by som postup, ako by to malo prebiehať. V dnešnom MsZ sa 
schvaľuje len spôsob odpredaja a v ďalšom MsZ už budú stanovené ďalšie konkrétne 
podmienky, ktoré taktiež musí schváliť MsZ. Na každú  budovu bude určená samostatná 
podmienka s termínom a sumou. Vychádza sa zo sumy, ktorá bola určená v znaleckom 
posudku, to bude najnižšie podanie, ktoré môže byť. V prvom kole sa idú posielať obálky na 
mestský úrad. Kto bude mať záujem o kúpu budovy, pošle tak isto, ako je aj pri priamom 
predaji zatvorenú obálku, kde bude určitý termín. Obálky sa otvoria pred komisiou a tí, ktorí 
budú spĺňať podmienky idú automaticky do aukcie. Dostanú prístupové kódy od aukčnej 
spoločnosti, na základe ktorých budú mať stanovený termín, kedy bude aukcia prebiehať, 
budú pripojení on-line a budú nadhadzovať cenu.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 84/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou  - formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou: 
 
 Sociálno – prevádzkova budova (Tajch), súpisné číslo 525 a pozemok                         
C KN parc. č. 1840 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 538 m2.                               
Znaleckým posudkom č. 9/2016, vypracovaným znalcom Ing. Katarínou Jančekovou 
bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností na: 55.100,00 eur                                         
(slovom: Päťdesiatpäťtisícjedensto eur); 
 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou  - formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou: 
 Klub dôchodcov (ulica Andreja Kmeťa 7), súp. číslo 604 a pozemky                                     
C KN parc. č. 50 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 559 m2, C KN parc. č. 51 – 
záhrady o výmere  400 m2. 



Znaleckým posudkom č. 178/2016, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Hricom 
bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností na: 114.000,00 eur                                     
(slovom: Jedenstoštrnásťtisíc eur); 

 
 
D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Dňa 11.05.2016 bola mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa uznesením č. 33/2016 
schválená Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na roky 
2016 – 2020 v rámci ktorej bolo v roku 2016 navrhnuté odpredať nehnuteľnosti: 
Klub dôchodcov (ulica Andreja Kmeťa 7), súp. číslo 604 a pozemky C KN parc. č. 50 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 559 m2, C KN parc. č. 51 – záhrady                     
o výmere  400 m2. 
Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť spôsob prevodu uvedených nehnuteľností, podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona           
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t. j. na základe obchodnej 
verejnej súťaže  - formou víťaza elektronickej aukcie. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 85/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou  - formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou: 
 
 Klub dôchodcov (ulica Andreja Kmeťa 7), súp. číslo 604 a pozemky                                     
C KN parc. č. 50 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 559 m2, C KN parc. č. 51 – 
záhrady o výmere  400 m2. 
Znaleckým posudkom č. 178/2016, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Hricom 
bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností na: 114.000,00 eur                                     
(slovom: Jedenstoštrnásťtisíc eur); 
 
 
Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. 
Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ján Psotka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 1 (Ing. Tomáš Palaj) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 



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

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou  - formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou: 
 Administratívno prevádzková budova (Cintorínska ulica 7), súp. číslo 146                                    
a 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: C KN parc. č. 4638 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 121 m2 a C KN parc. č. 4637/8 – zastavané plochy a nádvoria         
o  výmere 428 m2. 
Znaleckým posudkom č. 179/2016, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Hricom 
bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností na: 50.200,00 eur                               
(slovom: Päťdesiattisícdvesto eur); 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Dňa 11.05.2016 bola mestským zastupiteľstvom mesta Nová Baňa uznesením č. 33/2016 
schválená Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová Baňa na roky 
2016 – 2020 v rámci ktorej bolo v roku 2016 navrhnuté odpredať nehnuteľnosti: 
Administratívno prevádzková budova (Cintorínska ulica 7), súp. číslo 146 a geometrickým 
plánom zamerané pozemky C KN parc. č. 4638 – zastavané plochy a nádvoria o výmere                   
121 m2  a C KN parc. č. 4637/8 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 428 m2. 
Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť spôsob prevodu uvedených nehnuteľností, podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t. j. na základe obchodnej 
verejnej súťaže  - formou víťaza elektronickej aukcie. 

 
U z n e s e n i e   č. 86/2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou  - formou výberu víťaza 
elektronickou aukciou: 
 
 Administratívno prevádzková budova (Cintorínska ulica 7), súp. číslo 146                                    
a 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: C KN parc. č. 4638 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 121 m2 a C KN parc. č. 4637/8 – zastavané plochy a nádvoria         
o  výmere 428 m2. 



Znaleckým posudkom č. 179/2016, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Hricom 
bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností na: 50.200,00 eur                               
(slovom: Päťdesiattisícdvesto eur); 
 
Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, 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 
 
 
 

16. 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. 1689/11 – ostatné plochy o celkovej výmere 

6714 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na 
LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v rekreačnej oblasti  Tajch, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa.  

 
v prospech: 
Jozef Baán, Lenardova 1145/16, 851 01  Bratislava - Petržalka; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobého užívania časti mestského 

pozemku žiadateľom v domnienke, že je jeho vlastníkom. Pozemky sú priľahlé k rekreačnej 
chate s. č. 505, ktorú žiadateľ 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 predmetnom pozemku. 

 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Žiadateľ predložil mestu Nová Baňa opätovnú žiadosť o usporiadanie vlastníckych 

vzťahov časti zabratého mestského pozemku v rekreačnej oblasti Tajch z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobého užívania časti mestského pozemku žiadateľom 
v domnienke, že je jeho vlastníkom. Pozemky sú priľahlé k rekreačnej chate s. č. 505, ktorú 
žiadateľ 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 predmetnom pozemku. 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 20,00 eur/m2  (resp. všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej znaleckým posudkom). Na základe prijatého uznesenia bude časť stavbou 
zabratého mestského pozemku geometricky zameraná. Komisia ÚPŽPaM odporúča 
mestskému zastupiteľstvu zvyšnú zabratú časť mestského pozemku geometricky zamerať 
a následne dať žiadateľovi do dlhodobého nájmu. 
 
 
J.Búry – Chcel by som vyzvať predsedu majetkovej komisie, tento pán Baán sa riešil už 
v minulom MsZ, vtedy sme to odložili, teraz mu to schválime. Už vtedy sa hovorilo, že sa 
musí spraviť stretnutie, kde sa rozhodne, čo s tými chatami a s ich okolím, nakoľko tam musí 
byť zabezpečená nejaká prístupnosť k chatám, požiarne predpisy a keď chceme, aby si tam 
chatári robili chodníky a krby, musíme stanoviť nejaké pravidlo, aby sa to tam riešilo. Nie, že 
kto si tam koľko zastavia, potom si odkúpi od mesta. Predtým sme to riešili a nechceli sme to 
schváliť a teraz to schválime. Aby sa nestávalo, že niekto tam niečo postaví a potom ďalší sa 
nemôže dostať do chaty. Bol by som rád, keby komisia zvolala nejaké takéto stretnutie, kde 
by sa stanovili pravidlá. Ďakujem.  
 
Ing.K.Tužinský -   Ďakujem za radu, komisia sa týmto zaoberala a povedal by som, že toto 
sú hriechy z ďalekej minulosti. Keď sme sa snažili stanoviť nejaké jednotné pravidlá, tak sme 
zistili, že to nejde a každý prípad sa musí posudzovať jednotlivo.  To, aby nejaký nový 
vlastník, ktorý tam bude stavať, staval podľa stavebného povolenia, to komisia neustráži. 
Komisia sa bohužiaľ zaoberá iba vecami, ktoré tu už boli vybudované v minulosti a pokiaľ 
budú pána Baána nasledovať aj ďalší vlastníci tých nehnuteľností, ktorí to budú chcieť 
vysporiadať, budeme len radi a komisia sa tým bude zaoberať. Neviem, s kým by som mal 
zorganizovať nejaké stretnutie, ako to vysporiadať, lebo to takto nejde. Každý prípad treba 
posudzovať jednotlivo.  
 
J.Búry –Ja súhlasím, že to nejde, ale myslel som, že by ste stanovili nejaké pravidlá. Ja 
súhlasím, ale teraz schválime pánovi Baánovi, všimnú si to druhí, začnú budovať a potom 
prídu a budú žiadať, však mám to zastavané, urobte mi povolenie.  
 
Mgr.J.Havran  – Pán Baán je osoba, ktorá dostala najvyššiu pokutu  od stavebného úradu 
v histórii tohto mesta, ja som ju pridelil. To znamená, že všetci, ktorí by mali takúto chuť to 
môžu urobiť, ale potom budú ďalším rekordérom. Myslím si, že je to cena, ktorá je vyššia ako 
znalecká, ale nemyslím si, že by to malo takto fungovať, ako si to povedal. Samozrejme, treba 
tam vyriešiť prístup k tým chatám, nie všetky ho dnes majú garantovaný a nie je to 
jednoduché. Samozrejme, každý, ktorý dnes dodatočne legalizuje musí počítať s tým, že musí 
v zmysle zákona zaplatiť trojnásobok správneho poplatku. Okrem toho musí zaplatiť pokutu, 
že porušil predpisy a potom si bude musieť kúpiť mestský majetok. Potom sa to môže 
nazbierať na slušnú sumu za nejaký altánok.  
 
Ing.K.Tužinský  - Ja len na doplnenie pána primátora, pánovi Baánovi bude nevyhnutná časť 
odpredaná, časť bude prenajatá a komisia doporučila tú cenu 20 eur/m2, čo je určite vyššia 
cena, ako bude cena stanovená znaleckým posudkom. Táto suma by mala skôr odradiť tých 
ostatných, aby takto postupovali. Je to na nás poslancoch, takže môžete navrhnúť aj vyššiu 
sumu.  
 
 



U z n e s e n i e   č. 87/2016 
 
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. 1689/11 – ostatné plochy o celkovej výmere 6714 m2, 

vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 
v k.ú. Nová Baňa, v rekreačnej oblasti  Tajch, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa.  
 
v prospech: 
Jozef Baán, Lenardova 1145/16, 851 01  Bratislava - Petržalka; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania dlhodobého užívania časti mestského 

pozemku žiadateľom v domnienke, že je jeho vlastníkom. Pozemky sú priľahlé k rekreačnej 
chate s. č. 505, ktorú žiadateľ 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 predmetnom pozemku. 
 
Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 13 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, 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 (Peter Forgáč)  
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 

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

� s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
C KN parc. č. 1126 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  116 m2                                
(LV č. 6123) 
Časť C KN parc. č. 1125/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  945 m2                                
(LV č. 6123) 
C KN parc. č. 1145/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  5778 m2                       
(LV č. 3853) 
C KN parc. č. 1152 – trvalé trávne porasty  o celkovej výmere  3883 m2 (LV č. 3853) 
C KN parc. č. 1151/3 – ostatné plochy  o celkovej výmere  4301 m2 (LV č. 3853) 



C KN parc. č. 1151/1 – ostatné plochy  o celkovej výmere  79 m2 (LV č. 3853) 
C KN parc. č. 1145/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 17 m2                       
(LV č. 3853) 
C KN parc. č. 1144 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  241 m2                       
(LV č. 3853) 
C KN parc. č. 1153/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  63 m2                       
(LV č. 3853) 
Časť C KN parc. č. 1153/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 15.481 m2 (LV č. 8801) 
 

vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,              
LV č. 6123 a LV č. 8801 , v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite 
areálu starého kúpaliska s priľahlými pozemkami; 

v prospech: 
Tekovská Kúria s.r.o., Viničná cesta 52,  968 01 Nová Baňa, IČO: 50482025; 
 
vo výške navrhovanej kúpnej ceny 1,00 eur za uvedené pozemky; 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania odpredaja mestských pozemkov, na ktorých sa v 
súčasnosti nachádza areál starého kúpaliska s priľahlými pozemkami.                                     
Spoločnosť Tekovská Kúria s.r.o. má záujem realizovať investičný zámer 
s verejnoprospešným charakterom – výstavbu multifunkčnej športovej haly/športovo 
relaxačného centra so servisnou infraštruktúrou a športovým areálom v celkovej odhadovanej 
hodnote investície vo výške 3 milióny eur s predpokladaným počtom novovytvorených 
pracovných miest viac ako 50.  
Zámerom projektu je sústrediť multifunkčnú športovú halu, spoločenskú sálu, krytý bazén, 
wellness centrum, fitness, ubytovacie a stravovacie kapacity na jednom mieste.  

 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

Navrhovaný prevod nehnuteľností v majetku mesta je v súlade s „Územným plánom mesta 
Nová Baňa“  schválenom uznesením mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 50/2014                     
zo dňa 22.10.2014, kde dotknuté pozemky sú označené ako plochy športu a športových 
zariadení.  
Projekt Areálu napĺňa dlhodobé zámery mesta efektívne a trvalo udržateľne  využívať 
potenciálu mesta Nová Baňa v oblasti cestovného ruchu a v súlade s „Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014 – 2020“, schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani č. 52/2015 zo dňa 23.6.2015 a Akčným plánom na roky                        
2017 – 2018. Investor realizovaním projektu Areálu zásadným spôsobom prispeje k napĺňaniu 
úloh a cieľov, ktoré pre mesto Nová Baňa vyplývajú z oboch uvedených dokumentov a to 
predovšetkým s dôrazom na  Prioritnú oblasť 2, kde by realizácia projektu Areálu mestu      
Nová Baňa pomohla „upevniť inovatívne a konkurencieschopné hospodárstvo založené na 
využití vnútorného potenciálu územia, dobudovanej technickej infraštruktúre a kvalitných 
službách cestovného ruchu“. Pokiaľ dôjde k realizovaniu  projektu Areálu, ten bude 
pripravený tak, aby zvýraznil pozitívne  efekty na záujmy  hospodárstva Mesta Nová Baňa                        
a vytvoril nové pracovné miesta v oblasti služieb a cestovného ruchu s multiplikačným 
efektom pre ďalšie subjekty podnikajúce v sektore služieb v meste Nová Baňa.  
Investor realizovaním investície na dotknutých pozemkoch tiež rieši finančne náročné 
problémy mesta Nová Baňa spojené s existenciou schátralých  stavieb v areáli bývalého 
kúpaliska a tiež neexistenciu kanalizácie na priľahlých uliciach.  



Projekt Areálu svojím rozsahom, počtom nových pracovných miest, no predovšetkým 
zameraním, je projektom, ktorého podpora je jednoznačne vo všeobecnom záujme mesta 
Nová Baňa a jeho obyvateľov, bude mať pozitívny dopad na rozsah a úroveň poskytovaných 
služieb v meste Nová Baňa, prinesie zvýšené príjmy do mestského rozpočtu, zvýši kvalitu 
života v meste, nadregionálne  posilní jeho pozitívne vnímanie medzi širokou verejnosťou, 
prispeje k pozitívnej propagácii mesta ako turisticky atraktívnej destinácie  a preto je hodný 
osobitného zreteľa.   
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa vyjadriť aj za komisiu kultúry, vzdelávania, 
mládeže a športu a zároveň aj za seba, ako za poslankyňu. Na komisiu som prizvala pána 
Gondu, bol nám o tom investičnom zámere porozprávať. Určite súhlasíme s výstavbou 
multifunkčnej haly, tým by bol naplnený aj „Akčný plán“, ktorý budeme dnes neskôr preberať 
a máme tu zahrnutú výstavbu multifunkčnej haly a zároveň rekonštrukciu a modernizáciu 
areálu kúpaliska. Tým by sme mali dve muchy jednu ranou. Chcela by som sa zároveň 
vyjadriť aj ako poslankyňa za obvod, ktorého sa to zrejme najviac dotkne. Začiatkom 
minulého týždňa nám prišiel list od ľudí z tejto oblasti, tak by som sa chcela spýtať, či ste už 
naň odpovedali, alebo aké stanovisko ste k nemu zaujali.  
 
Mgr.J.Havran – Na list som ešte neodpovedal, pretože prišiel 10. októbra. Mám naň 
pripravenú odpoveď a každému jednému, ktorý tam je podpísaný, budem písomne odpovedať.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa teda spýtať konkrétnejšie, myslím, že aj 
ľudia, ktorí sú tu dnes prítomní sa radi zapoja do tejto diskusie. Aký je plán bodov, keďže 
som sa dozvedela, že už teraz okolité domy majú problém s vodou, sú napojení na ul. Štúrova, 
kde bude táto multifunkčná hala napojená, je to premyslené, alebo nad týmto sa ešte 
neuvažovalo?  
 
Mgr.J.Havran - Aj keď sa teda jedná len o investičný zámer, ktorý nie je detailne 
rozpracovaný, predchádzajúca varianta počítala s prispievaním na nejaké siete a pripojenia. 
Pokiaľ mám ja vedomosť, pripojenie by malo byť na ulici Dlhá lúka  na hlavné vodovodné 
potrubie pravdepodobne z Kajlovky. Je to v bezprostrednej blízkosti hraničiacej s tým 
areálom.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ďalšia moja otázka sa týka parcely, ktorá zabezpečí vstup na 
horné parkovisko. Jedná sa konkrétne o 1151/1, ako toto bude zabezpečené, bude tam nejaké 
vecné bremeno na tento pozemok, nakoľko túto cestu používajú ako prístupovú, ako to bude 
riešené do budúcna? 
 
Mgr.J.Havran  - Samozrejme, že sa o tom na tých stretnutiach rozprávalo, okolité vzťahy 
budú musieť byť vyriešené vecným bremenom, prípadne nejakými inými vzťahmi. Rovnako 
sa to týka dotknutých prevádzok, ktoré sú na ulici Dlhá lúka, to znamená, že prístup na 
futbalový štadión, alebo majetok mesta, ktorý je tam v blízkosti bude zabezpečený vecným 
bremenom. Inak to nie je možné. Rovnako tak, ako to bude v prípade firmy Doprapal. S týmto 
sa počíta, že tento prejazd bude zabezpečený a garantovaný vecným bremenom.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Myslela som, že pri Doprapale to zostáva mestské. 
 



Mgr.J.Havran – Pardón, tom som teda neuviedol správne, to bol v minulosti taký návrh. 
V tejto verzii sa počíta s tým, že to bude mestský majetok, mestské parkovisko, takže to som 
neuviedol správne.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – V pondelok sme mali finančnú komisiu, ale tam som veľmi 
s mojou otázkou nepochodila, hoci som sa pýtala tých najkompetentnejších na rozpočet. Aký 
to bude mať dopad, čo sa týka vyvolaných investícií? V Memorande sa zaväzujeme, že 
vytvoríme parkovisko, tam odznelo, že to možno nebude parkovisko. Ja som si to 
v Memorande pozrela a spomína sa tam parkovisko, nielen odstavná plocha. Potom som sa 
spýtala na náklady vytvorenia nového skladu, tak ma odkázali na pána konateľa, ja by som 
využila, že je tu dnes prítomný, aby povedal, ako majú toto naplánované, či to majú v ich réžii 
a koľko to zhruba bude stáť? 
 
Mgr.J.Havran  - Podľa môjho názoru kladiete ťažkú otázku, pretože v súčasnej dobe 
neexistuje projektová dokumentácia, presné zameranie, rozpočet stavby, verejné obstarávanie, 
preto je na tieto otázky ťažké zodpovedať. V tej prvej variante, ktorá bola na stole by som 
vám vedel odpovedať. Tam to bolo stanovené jednoznačne a z toho by sme vedeli, koľko nás 
toto bude stáť a v tomto prípade vám neviem úplne exaktne odpovedať, nie je to vyčíslené 
a ani vysúťažené. Predpokladám, že ju nevie zodpovedať ani konateľ mestských lesov. 
Myslím si, že novú prekládku dreva bude zabezpečovať a financovať mesto Nová Baňa, 
pretože je to v zásade jedno, kto to bude robiť, lebo to je na mestskom majetku. Rozdiel je len 
v tom, že mestské lesy sú platcami DPH a my nie. Dnes to preto nie je možné vyčísliť, len 
hrubo odhadnúť, ale to si ani ja netrúfam.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – V každom prípade som rada, že aspoň máme jasno v tom, kto 
by to zabezpečil, lebo tam mi to bolo povedané, že z pohľadu mesta sa tým vôbec nemusíme 
zaoberať.  
 
Mgr.J.Havran  - Teraz myslíte čo konkrétne? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Teraz konkrétne myslím ten sklad. 
 
Mgr.J.Havran  - Kto by sa s tým mal zaoberať? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Keďže to bude z mestského rozpočtu tak v budúcnosti určite 
my.  
 
Mgr.J.Havran - Mestské lesy sú kto? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja som chápala tú prepojenosť, ale bolo mi tam povedané, že to 
jednoducho necháme na mestské lesy.  
 
Mgr.J.Havran  - Nebude to rovnaká starosť, či to budú ony platiť z ich peňazí alebo to 
budeme platiť my z mestského rozpočtu?  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať aj na to, či ste s niekým konzultovali 
definíciu toho osobitného zreteľa?  
 
Mgr.J.Havran  - Toto som nerobil ešte nikdy pri žiadnej príležitosti. Definoval som iba 
nutnosť odsúhlasovať spôsob a samotný predaj formou osobitného zreteľa na dvoch odlišných 



zastupiteľstvách. Pracovníci úradu to konzultovali s katastrálnym úradom a okresnou 
prokuratúrou. Osobitný zreteľ je ale taká osobitná kategória, k tej vám k tomu nechcú veľmi 
povedať ani kompetentní. Viete, čo mi povedala pani prokurátorka, keď som sa spýtal, či 
môže byť osobitný zreteľ ako spôsob schválený na jednom MsZ a či na tom istom MsZ, ale 
iným uznesením môže byť aj konkrétny predaj?  Tak mi povedala, že nám povie, potom už 
ani nechcela povedať a nakoniec povedala, že to spravte, pokiaľ to nikto nenapadne, tak to 
bude v poriadku, ja sa do toho starať nebudem. Čo mám z toho vysúdiť? Nikdy som s nikým 
neprerokoval žiadnu formuláciu prípadu hodného osobitného zreteľa. Zatiaľ vychádzam 
z definície zákona, ktorá hovorí, že prípadom hodným osobitného zreteľa je čokoľvek, čo 
stanoví zastupiteľstvo ako prípad hodný osobitného zreteľa 3/5 hlasovaním všetkých 
poslancov.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ten termín, čo je tu spomenutý „priľahlé pozemky“, to je 
nejaký zaužívaný termín, alebo je to zo zákona? 
 
Mgr.J.Havran  - Neviem, čo máte na mysli? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Je tam definovaný ten osobitný zreteľ „z dôvodu 
majetkovoprávneho vysporiadania odpredaja mestských pozemkov, na ktorých sa 
v súčasnosti nachádza areál starého kúpaliska s priľahlými pozemkami“.  
 
Mgr.J.Havran  – Priľahlé sú tie, ktoré s nimi bezprostredne susedia.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Takže to nie je dodržané, keď sa pozrieme na definované 
parcely.  
 
Mgr.J.Havran  – Mal by som tam doplniť „priľahlými a ďalšími“? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Neviem, zdá sa mi to v tejto forme nepripravené na dnešné 
schvaľovanie, pretože tu máme pozemky, tie horné ako parcelu 1151/1, 1151/3, ktoré sú 
neviem to odhadnúť, 200 až 300 m odtiaľ.  
 
D.Zigová - Tvoria jeden celok, tak sa to myslelo, že je to prepojené s kúpaliskom. 
Vymenované sú všetky parcely, ktorých sa to týka.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ľudia z tej oblasti ma prosili, aby sa mohli vyjadriť, tak by som 
im odovzdala slovo. Pri bytovkách ste povedali, že je dôležité, čo je v zmluve, vtedy som si to 
tu poznačila a aj som o tom na komisii vravela. My sme určite za halu, ale chceme vidieť pred 
schvaľovaním tú zmluvu, pretože vieme, že to je to podstatné. Nechcem, aby sme dopadli ako 
pri bytovkách, možnože sme sa málo zaujímali a teraz aj ľutujeme, že sa mohlo spraviť niečo 
aj trošku ináč a všetko by bolo v poriadku.  
 
Mgr.J.Havran  - Pani poslankyňa, myslím si, že tu navádzate  nejakú situáciu, ktorá tu nie je 
namieste. To je prvé kolo. Až bude treba, ja odovzdám tým ľuďom slovo, ktorí sú tu, pretože 
ja odovzdávam slovo. Uznesením by ste mali formulovať základné podmienky zmluvného 
vzťahu, ktoré budú musieť byť doň premietnuté. Nemyslím si, že tvorba zmlúv a ich 
odsúhlasovanie je kompetenciou mestského zastupiteľstva, trošku to prekračuje. Minule ste 
mali takú tendenciu, že tento pocit z celej bytovky je „Váš pocit“. Myslím si, že druhí ho 
nezdieľajú a ani ja ho nezdieľam. Ten Váš „risk manažment“ by som s dovolením nepreniesol 
na túto záležitosť, pretože si nemyslím, že by MsZ malo detailne odsúhlasovať každé 



ustanovenie tej zmluvy. Malo by nastaviť podstatné náležitosti a obsah, ktorý by to malo mať. 
Verte mi, že až to bude zmysluplné, tak všetky ustanovenia, ktoré dáte prenesiem a splním 
uznesenie MsZ, prenesiem ich do zmluvy. Až to nebude zmysluplné, tak zmluvu nepodpíšem. 
A pokiaľ to bude aj v rozpore so zákonom. To znamená, že potom sa ten vzťah neuskutoční. 
Nemyslím si, že by ste si mali uzurpovať systém, že my vám predsúhlasíme zmluvu a vy ju 
potom už len podpíšete. Mám pocit, že som potom len taký „pajácik“, ktorý by mal plniť vaše 
úlohy, podľa mňa to tak nefunguje v tomto svete a zákon to nepredpokladá. Myslím si, že by 
ste mali do uznesenia naformulovať všetko na čom vám záleží a to by sa malo 
pretransformovať do zmluvy. To je spôsob, ako by mala vzniknúť tá zmluva. Potom si to 
skontrolujte a povedzte, pán primátor je to tam.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Zatiaľ som kontrolovala to Memorandum a nebolo tam to, čo 
sme ani nie navrhovali, v podstate to pán Gonda aj navrhol a o tomto návrhu už ani 
nehovorím. Ja rozumiem tomu, že toto je spôsob prevodu a aspoň ja môžem povedať, že keby 
podporím ten spôsob prevodu, tak podporím aj prevod. Myslím, že už v tejto fáze by to malo 
byť trošku lepšie a jednoznačnejšie pripravené.  
 
Mgr.J.Havran  – Podľa mňa to nie je pravda a to, čom som tu hovoril o stanovisku 
prokuratúry to len podporuje. Pretože ony zásadne rozlišujú  a požadujú, aby to bolo urobené 
v dvoch MsZ, medzi jedným a druhým úkonom. Vyjadrením, či to predám týmto spôsobom 
a potom samotným predajom, ktorý stanoví detailné podmienky predaja a ďalšie iné 
podmienky, ktoré si MsZ vymaní v súvislosti s týmto predajom. Toto je podľa mňa Váš 
osobný pocit, že keď súhlasíte so spôsobom, takže potom súhlasíte s následným prevodom. 
To tak nie je a ani sa to tak stať nemusí. Pokiaľ z toho vyjde aj v inom prípade, že tá cena nie 
je pre mňa primeraná, alebo geometrickým plánom je to inak vytýčené, ako som si to 
predstavoval, tak ja s tým nebudem súhlasiť. To je jedno, že som zahlasoval za spôsob. Toto 
si nemyslím, že má náväznosť, toto je Váš výklad.   
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Túto potrebu delenia na spôsob prevodu a prevod 
nehnuteľností, to je asi nejaká novšia informácia pre mestský úrad? 
 
Mgr.J.Havran - Myslíte čo? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Že to treba deliť na dva kroky, na dve zastupiteľstvá.  
 
D.Zigová - To vždy tak robíme. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Určite to nerobíme vždy tak, lebo rok dozadu v septembri 2015 
sme bez problémov schvaľovali spôsob prevodu a prevod, tak preto sa pýtam, či je to nové.  
 
D.Zigová – Čo bola budova elektrikári, alebo niečo iné? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Bola to stredoslovenská energetika a to druhé, nemám to tu, 
lebo boli to dve celé uznesenia.  
 
D.Zigová - Až môžem, elektrikári sa schvaľovali týmto spôsobom, lebo to bolo opätovne len 
na odsúhlasenie MsZ. Tam už bol schválený aj spôsob aj prevod, len tam bol problém 
v kúpnej cene, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom a elektrikári s ňou nesúhlasili. 
Kataster by nám nezavkladoval žiadnu zmluvu osobitným zreteľom, kde by neboli dva návrhy 



na uznesenie. Taktiež aj pri tejto aukcii verejnou obchodnou súťažou musia byť dve 
uznesenia.  
 
J.Psotka – Aj mňa požiadali obyvatelia nad Detským domovom ako poslanca, hoci to ani nie 
je môj obvod. A to, čo sa týka tej cesty, čo pôjde pomedzi pána Medveďa a Marušku, 
sťažovali sa, že to tam bude nebezpečné, lebo sa tam hrávajú a bicyklujú deti. Preto som sa 
ozval, ďakujem. 
 

Následne primátor mesta Nová Baňa odovzdal slovo pánovi Petrovi Martincovi , ktorý za 
prítomných predniesol nasledovné pripomienky k predmetnému projektu multifunkčnej haly:   

- pripomienky spísal v  5 bodoch: 
- 1. Prečo takýto projekt nie je uverejnený v Novobanských novinách s otázkou na 

obyvateľov, aby sa mali možnosť k tomu vyjadriť? Nie každý má internet, kde to bolo 
uverejnené.  

- 2. Príjazdová komunikácia – cesta k danému parkovisku. Cesta smerom na ul. 
Moyzesova a Čierny lúh je už v súčasnej dobe dosť frekventovaná a v zlom stave, 
smerom dole je kanalizačný poklop osadený 7 cm pod úrovňou asfaltu. Smerom hore 
je tiež kanalizačný poklop a neodborne opravený asfaltový povrch. Takže ten, čo ide 
smerom dole ide tak, aby mal kanálový poklop pod autom, čiže zachádza do 
protismeru. Ten čo ide hore sa vyhýba výmoľom a nerovnostiam, pokiaľ si nechce 
odtrhnúť tlmiče a taktiež ide do protismeru. Taktiež je treba dávať pozor pri stretnutí 
s autobusom alebo nákladným autom. Predpokladá kolízie vodičov, ktorí to nepoznajú 
a pôjdu do tohto centra prvýkrát.  

- 3. Pokiaľ sa projekt uskutoční, bude nutné odviezť množstvo zeminy a takisto doviezť 
betón, podkladový materiál, betónové obrubníky, asfalt, dlažbu a prípadne iný 
materiál a to všetko na ťažkých nákladných autách + pracovné stroje. Kto bude po 
každom výjazde čistiť komunikáciu? Pod ornou pôdou pod Detským domovom je 
banícka letňa, mokrá, mazľavá a veľmi šmykľavá. Nevie si predstaviť, ako to bude za 
dažďa a to ešte treba počítať s hlukom pracovných strojov, takisto aj v sobotu a 
nedeľu.  

- 4. Výjazd z areálu parkoviska – parkovacích miesť má byť údajne asi sto. Všetky autá 
budú jazdiť veľmi blízko obytných domov a všetky autá odchádzajúce z areálu musia 
dať prednosť autám idúcim po hlavnej ceste, čiže zastaviť do strmého svahu. Potom sa 
znovu pohnúť a navyše výjazd je oproti autobusovej zastávke. Pokiaľ zastane autobus 
smerom dolu, pri výjazde nebude výhľad do protismeru a zostáva čakať, kým autobus 
odíde alebo ho obísť. Neriskoval by to, lebo väčšinou chatári tadiaľ idú bežne 70-tkou. 
K tomu si treba domyslieť mínus 10 oC a napr. 10 – 15 cm snehu, čiže odhŕňače, 
posýpače a úprava parkovacích miest, solenie a to všetko samozrejme aj v noci. Ak si 
to chcete vyskúšať, ako sa tam potom bude bývať, tak zastavte autom  pred nejakým 
rodinným domom, zatiahnite ručnú brzdu a pohnite sa. Spravte to min. 20 krát 
doobeda a aj poobede v sobotu a aj v nedeľu, keď budú všetci doma a predpokladám, 
že na 61 pokus budete mať v prednom okne  tehlu. Nevie presný účel športového 
komplexu, ale až tam bude napr. bowling alebo diskotéka do druhej v noci, premávka 
bude takmer nepretržitá.  

- 5. Predpokladá, že bude vypílených 35 ks ihličnatých stromov a 30 ks listnatých 
stromov. Zaujímalo by ho, kto dá súhlas na vypílenie týchto stromov a kto sa pod to 
podpíše? K tomu si ešte pripočítajte stromy, čo sú v areáli kúpaliska. Ak sa tento 
projekt uskutoční, rodinné domy, ktorých sa to týka a to je aj dom jeho rodičov stratia 
na hodnote a myslí si, že budú nepredajné. Toto je jeho osobný názor k danému 
projektu. 



 
 
O 17.00 hod. odchod poslanca MsZ pána Maroša Marka. 
 
G.Galeta – K odpredaju – ja som pozeral parcely, ktoré sú tam a parc. č. 1152 podľa 
ortofotomapy zasahuje do súčasnej tribúny, ktorá tam je. Ak je to teda dobre vyznačené na 
tých mapách. Geodet sa mi k tomu nevedel vyjadriť, či tá parcela tam zasahuje alebo nie. Do 
toho uznesenia navrhujem teda doplniť: „pri predaji časť parcely C KN 1152“.  
 
D.Zigová - To sa bude ešte na mieste zameriavať. 
 
G.Galeta - Áno, ale podľa tých máp jedna parcela prechádza tribúnou.  
 
Mgr.J.Havran  - To je úplne orientačné. Pokiaľ vychádzame z pokladov z katastra 
nehnuteľností, tak by tom tam nemalo byť. Predpokladám, že geodet vytýči a zameria tie 
jednotlivé pozemky. Samozrejme nie je naším cieľom predávať pozemok pod tribúnou. 
Všetky pozemky, pri ktorých nebude jasný priebeh budú vytýčené a GP zamerané. 
K samotnému vytýčeniu priestoru dôjde na mieste.  
 
Ing.T.Palaj – Ja osobne si myslím, že investícia tohto rozsahu v Novej Bani je žiadúca. 
Myslím si, že hala je dobrý nápad, rovnako tak držím palce investorovi, ktorý to chce 
postaviť. Mám zásadnú výhradu voči postupu mesta v tomto prípade, to znamená, ak sa 
bavíme o zámere, investícii, rozsahu – myslím si, že je namieste, aby v prvom rade od 
začiatku bola správnym spôsobom táto vec odkomunikovaná aj s verejnosťou. Môžeme sa 
„oháňať“, že je to predbežné, že sa nič nerieši, že sa ešte nestavia, že je to iba spôsob, takto sa 
môžeme „oháňať“ až donekonečna, kým to tu nebude stáť. Myslím si, že túto vec treba od 
začiatku komunikovať s verejnosťou o to viac, ak verejnosť sama požaduje tieto informácie. 
To znamená, ak bola mestu doručená táto žiadosť o stretnutie, tak si myslím, že je namieste, 
aby mesto na túto žiadosť zareagovalo, keďže tá žiadosť bola doručená ešte predtým, ako bol 
vôbec vytýčený termín MsZ. Z tohto dôvodu si myslím, že ak chceme, aby tento projekt bol 
realizovaný úspešne po prijatí verejnosťou a aby nevznikali zbytočné konflikty a napätia, či 
už vo fáze prípravy alebo samotnej realizácie, tak by sme mali komunikovať. Boli ste ochotný 
pobehať s investorom všetky komisie, kde ste to odprezentovali a obhajovali tento projekt a 
myslím si, že by malo byť v záujme Vás, ako primátora mesta, aby bol tento projekt 
komunikovaný aj s verejnosťou. Z tohto dôvodu ja napr. dnes tento návrh nepodporím. Nie, 
že by som bol proti hale, ale preto, lebo si myslím, že táto vec mala byť komunikovaná a až 
potom ju môžeme bez problémov schvaľovať aj realizovať. 
 

Primátor mesta Nová Baňa odovzdal slovo Ing. Stanislavovi Maruškovi, ktorý 
k predmetnej veci uviedol: 

- že tento investičný zámer, ktorý samozrejme schvaľuje, lebo mesto Nová Baňa pre 
ľudí potrebuje multifunkčnú halu a relaxačné centrum, ale predtým, ako sa 
Memorandum podpísalo sa mohol primátor mesta s občanmi stretnúť a vypočuť si 
pripomienky, ktoré sa možno dajú aj splniť. K tomuto projektu má ale minimálne dve 
pripomienky. Príjazdová cesta cez pozemok parc. č. 1151/1, ktorá ide z križovatky 
ulíc Moyzesova, Kamenárska, Vršky a Banícka a ide popri jeho RD a pána Medveďa 
smerom k štadiónu.  Chcel sa spýtať, či by sa s touto cestou nedalo niečo robiť a vie, 
že sa táto téma preberala aj na Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. 
Hovorila k tomu Ing. Valachovičová, že táto cesta bude dosť vyťažená, nakoľko 100 
parkovacích miest nie je málo. Okrem toho pán Gonda povedal, že by sa výjazd dal 



možno riešiť inakadiaľ popri štadióne inou výjazdovou cestou. Navrhuje, aby sa táto 
výjazdová cesta riešila mimo obytnej zóny, ktorá tam momentálne existuje, či by sa 
nedala riešiť cez štadión z tohto parkoviska. Budovanie horného parkoviska, ktoré je 
navrhnuté na parcele 1151/2 a 1151/3, na ktorých sú vysadené stromy. Sú to pozemky 
mesta, o ktoré sa 15 rokov stará jeho sused, ktorý tam vysadil stromy, kosí pozemky 
a pravidelne sa o ne stará. Sú tam aj 100 ročné stromy a na tejto parcele sa ide robiť 
parkovisko. Keď pozrieme pozemok, na ktorom sa ide robiť oddychová zóna, je 
zarastený a nikto sa oň nikdy nestaral. Možnože tam budeme vysádzať stromy a toto je 
udržiavaný pozemok s vysadenými stromami  kadiaľ chodia občania. Nedalo by sa to 
presunúť, aby bolo parkovisko tam, kde bude oddychová zóna?  Tým pádom by sa 
riešila aj príjazdová cesta. Sú to len naše požiadavky, nemôžeme vám nariaďovať, 
diktovať, chce len povedať, že keď sa jedná o investičný zámer v Novej Bani, treba 
o ňom komunikovať s ľuďmi. My sme vaši občania a vy ste naši poslanci, vedenie 
a predtým, ako k niečomu dôjde, skúste sa nás na to najskôr opýtať. Určite si myslí, že 
nájdeme spoločné riešenie, ale prosí, pokiaľ sa bude jednať o samotnom predaji 
a realizácii najskôr sa s občanmi stretnúť a porozprávať a až potom následne schváliť 
tento predaj.  

 
Mgr.A.Zima  – Bol by som veľmi rád, keby sme našli riešenie, aby sme citlivo skúsili nájsť 
nejaký prienik medzi mestom, občanmi a investorom, lebo táto diskusia je určite vnímaná aj 
investorom dosť citlivo, aby sa  nám potom nakoniec nestalo, že nič nebudeme mať a je to 
založené len na nejakých komunikačných kanáloch, ktoré možnože viaznu. Skúsme 
komunikovať a prejaviť vôľu, že súhlasíme a chceme tu takúto investíciu  mať.  
 
Mgr.J.Havran – Som presvedčený o tom, že nájdeme zhodu na tom, ako podporiť tento 
projekt. Nechcel by som, aby zdanlivý pocit nekomunikácie bol zámienkou odmietnutia 
v tejto fáze. Chcel by som povedať, že priestor na komunikáciu a úpravu ideového zámeru – 
hovoríme o ideovom zámere, nehovoríme ani o štúdii uskutočniteľnosti ani o projektovej 
dokumentácii, čo by niekde v tom priestore mohlo vzniknúť. Až ste si všimli, ono to nemá ani 
kvalitu ani mieru rozpracovanosti, lebo je to na úrovni nejakého úmyslu alebo vôle. Keby sme 
mali deklarovať vôľu, že áno sme pripravení, chceme sa dohodnúť a chceme tejto veci 
pomôcť. Ešte sme sa k ničomu nedostali a už je tu zádrhel, nemyslím občanov, ale myslím 
tých, ktorí tu majú nejaký pocit. Samozrejme je dôležité komunikovať so všetkými 
dotknutými a bude to na niekoľkých úrovniach a fázach. Ako vám ja môžem povedať, že tá 
prístupová cesta bude tadiaľ alebo tadiaľ, keď k tomu sa ešte bude vyjadrovať množstvo 
organizácií, osôb a zainteresovaných, pretože ja o tom nerozhodnem. Môžem to usmerňovať, 
prípadne, keď to už bude úplný nezmysel odmietnuť, ale k tomu sa bude musieť vyjadriť ešte 
množstvo inštitúcií. Vy nemôžete na jednej strane, že my chceme halu, ale nedávajte ku nej 
parkoviská, pretože to tak nikde nefunguje. Toto horné parkovisko, ktoré je dotknuté, 
predpokladám a som o tom presvedčený, že bude slúžiť príležitostne v čase, keď tie podujatia 
tam budú väčšie. Pokiaľ k tomu dôjde, mesto by sa malo zaviazať, že vybuduje 250 
parkovacích miest na spodku na ul. Dlhá lúka a pri potoku. Predpokladám, že to budú 
pohotovostné parkoviská, ktoré budú slúžiť na bežnú prevádzku haly. Intenzita dopravy bude 
príležitostná, občasná a samozrejme bude obmedzovať ľudí, ktorí bývajú v blízkosti, ale ďalej 
niečo konkrétne povedať ľuďom je ťažké, lebo zatiaľ sa bavíme o tom v rovine ideového 
zámeru. Samozrejme, že v Memorande nebolo napísané, čo ste pani poslankyňa pripomínali, 
lebo to Memorandum vzniklo skôr a Vy ste s tým prišli neskôr. Všetci to vedeli, vnímali 
a verím tomu, že to bude pretransformované do záväzku. Ak ste si prečítali, Memorandum nie 
je záväzné. Hovorí len o akejsi vôli, že poďme sa tým zaoberať, poďme sa o tom rozprávať, 
ale nie je na tom nejaký predbežný záujem. Ak ste si všimli, je to jednoducho umiestnené do 



tých lokalít, pomery sú tam komplikované, nie je to jednoduché, ale myslím si, že treba pre to 
urobiť maximum, aby sme vyšli v ústrety a našli riešenie. Nie som odborník na dopravu, ale 
teraz ma napadlo, že tá doprava môže by zjednosmernená, môže byť otvorený priechod aj 
krížom cez ihrisko. Samozrejme by nebolo vhodé, keby sa celá doprava skoncentrovala na 
Dlhú lúku. Strom je krajinotvorný prvok a bude na investorovi, ktorý strom zachová, to sa dá 
zakomponovať. Samozrejme, že tam nezostanú všetky stromy, to ale nebude riešiť ideový 
zámer, ktorý bol dnes predložený. Hovoríme tu o nejakom spôsobe a potom bude definícia 
celého záväzku nasledovať uznesením  v najbližšom MsZ. Samozrejme vnímal som, že prišiel 
podnet od občanov, aj keď s niektorými ľuďmi, čo sú tam podpísaní som sa rozprával. Na 
druhej strane je to o tom, ako to je vysvetľované a čo je podané a potom sa to zúžilo na tú 
príjazdovú komunikáciu. Myslím si, že keď to bude odobrené aj zo strany MsZ tá debata by 
mala byť širšia. O využití, o spôsobe umiestnenia, bude prebiehať územné konanie, stavebné 
konanie a to všetko povie o umiestnení jednotlivých častí a stavieb ako takých. Tam sa okrem 
iného budú mať možnosť vyjadriť všetci dotknutí a zainteresovaní. Predpokladám, že 
bezprostredne susediaci budú aj účastníkmi stavebného povoľovania a konania. Vnímam tie 
podnety, ktoré prišli od občanov a budeme sa s nimi zaoberať. Nemyslím si, že teraz by to 
malo byť odmietnuté. Ja potrebujem elementárny mandát od MsZ, veci dojednávať a konať. 
Samozrejme budeme sa pýtať ľudí, aké sú ich požiadavky a pripomienky k tomu. Viete, ale 
„odpinknúť“ to teraz v prvom kole, to je len ideový zámer. Toto nie je štúdia, ktorá by mala 
zreálniť ten stav.  
 
Ing.T.Palaj - Pán primátor, myslím si, že aj ideový zámer je dostatočným podkladom, aby 
sme schvaľovali minimálne spôsob a v budúcnosti aj prevod tých pozemkov. Myslím si, že 
keď budeme schvaľovať prevod tých pozemkov, nebude známy ani projekt, stále to bude iba 
ideový zámer, prípadne štúdia a myslím si, že toto je dostatočný dôvod na schvaľovanie 
prevodu pozemkov, tak je to aj dostatočný dôvod na komunikáciu s občanmi. Neviem, či sa 
na tomto zhodneme. Ak sa nezhodneme, tak potom asi nemá zmysel to schvaľovať, ale nie je 
to žiadna ohromná požiadavka aspoň stroho informovať občanov, zvolať stretnutie na hodinu, 
najmä ak investor a Vy ste boli ochotní absolvovať stretnutia na všetkých komisiách. Ďalšia 
hodina by neublížila ani Vám a myslím si, že by sme sa vyhli tejto hodinovej diskusii, pretože 
občania o ničom nevedia a musia prísť na MsZ sa pýtať, čo sa tam vlastne bude diať. Preto 
hovorím, že tá komunikácia vôbec nie je taká nákladná, ako sa zdá a hovoriť teraz, že je to 
predčasné alebo nie, ak sa o tom nebudeme baviť, tie fámy tu budú až dovtedy, kým sa o tom 
nezačneme baviť. Občania budú dovtedy nespokojní a budú šomrať, nadávať a možno už 
v počiatočnej fáze hneď získajú odpor k tomu zámeru a zatiaľ sa zdá, že to tak vyzerá. Pritom 
sa ešte nemusíme baviť o žiadnych požiadavkách, alebo o čokomvek, čo tí občania chcú. 
Zatiaľ sa chceli iba stretnúť a komunikovať a ani toto sme im neumožnili.  
 
Mgr.J.Havran – Pán poslanec, zatiaľ sa o tom môžeme baviť v krčme, pri kostole alebo 
niekde inde, pokiaľ na to neexistuje reálny mandát a akési požehnanie od poslancov, potom sa 
budeme baviť o cene, pozemkoch a či to tam vôbec môže byť. O čom sa mám s tými ľuďmi 
baviť? Podľa môjho názoru ste v predstihu, ale ja nebudem mrhať čas, keď to „odpinknete“ 
pri prvom stretnutí, to nemá žiaden zmysel. Áno, my poslanci sme to prebrali na rôznych 
úrovniach, v kluboch, súhlasíme s tým a toto je naša podpora. Začnime komunikovať 
s ľuďmi, lebo nám sa to zdá ako dobré riešenie. Samozrejme, nie sú tam doriešené ostatné 
veci, tak s tým poďme na verejnosť. Ja nemám problém stretnúť sa s verejnosťou, ale nenúťte 
ma skôr komunikovať niečo, ako vy k tomu vyjadríte aspoň základný postoj.  
 



Ing.T.Palaj - Myslím si, že základný postoj sme vyjadrili, pretože ste sa nás pýtali na 
komisiách. Po komunikácií, ktorá bola dodatočná na stretnutí, ktoré sme mali, boli ste tam 
Vy, poslanci, myslím si, že nikto z poslancov sa nevyjadril proti tomuto zámeru.  
 
Mgr.J.Havran - To nie je pravda, asi ste neboli na všetkých zasadnutiach. 
 
Ing.T.Palaj – Neviem, bol som na zasadnutí, kde ste povedali: „Áno, výborne, ak nemá nikto 
nič proti tak spravíme Memorandum a pripravíme materiál do MsZ.“ Memorandum ste 
sformulovali, mimochodom ste ho  nám poslancom neposlali, ale to nevadí, predpokladám, že 
tým pádom ste brali na vedomie, že poslanci majú záujem o tento projekt. Rovnako ste 
pripravili materiál do MsZ, takže sa netvárme, že teraz neviete, čo  poslanci budú robiť. 
 
Mgr.J.Havran  - Prosím Vás neinterpretujte  moje kroky a moje zmýšľanie, pretože to nie je 
tak, ako to rozprávate. Nemá to žiadnu právnu záväznosť a tým spôsobom nemôžem osloviť 
ani investora. Aký je na to váš postoj a názor? Áno, všetci sa na tom na stretnutí  zhodli, len 
ešte nevieme, čo by tam poriadne malo byť formulované. Otázkou je, s čím by som potom 
mal vyjsť von medzi ľudí? Už potom pani poslankyňa prišla na komisiu a povedala, že boli 
zavedení a nevie presne koľko všetkého má byť, ako to bude formulované a nakoniec sa 
z toho stane kopa pochybností. Toto je spôsob, ktorý predchádza schvaľovaniu, vždy keď sa 
rozhoduje o osobitnom zreteli a potom jednoznačne príde definícia záväzku alebo vzťahu, 
ktorý by mal nasledovať. Na to môže byť dostatok priestoru a času tie veci prejednať. S týmto 
nezdieľam Váš názor.  
 
Ing.T.Palaj - Nemusíte, ja som povedal svoj názor a myslím si, že ako je priestor inokedy, je 
priestor aj teraz. Hovoríme, ako to prebieha obvykle, ale investícia tohto rozsahu, ktorá 
zasiahne také množstvo ľudí, bude stáť také finančné prostriedky či mesto, či investora nie je 
úplne obvyklou investíciou. Myslím si, že aspoň niekoľko hodín času aspoň na základné 
predstavenie ideového zámeru projektu by ani Vás, ani občanov, ani poslancov nezabilo 
porozprávať o veci, ktorú tu všetci chceme.  
 
Mgr.J.Havran  -  Ja tak urobím, ale Vy mi predkladáte Váš názor o tom, kedy by sa to malo 
uskutočniť a ja s tým nesúhlasím. Základné veci musia byť dané a odsúhlasené a potom 
môžeme prísť na verejnosť s tým, o čom máme hovoriť. Ja som absolvoval komisie, tam boli 
aj zástupcovia verejnosti, aj keď nie priamo dotknutí stavebne obyvateľov z tej oblasti, tento 
rozmer sa ešte nepreberal. Samozrejme bude prebraný, nielen vo fáze ideového zámeru, ale 
pokiaľ to bude odsúhlasené, tak vo fáze územného a stavebného konania. Tam si každý môže 
povedať svoju pripomienku. Ja to vítam, že tí ľudia prišli na MsZ, môžu ma osloviť 
akýmkoľvek spôsobom, diskusia prebieha na internete a prebieha aj inde. Samozrejme jedna 
z možností je aj verejné stretnutie, ja ho nevylučujem a myslím si k, že sa uskutoční hneď, 
ako táto vec bude MsZ aspoň elementárne odobrená. To je môj postoj.  
 
Ing.T.Palaj - Ja som Vám povedal svoj postoj, zdá sa, že ho nejakým spôsobom zdieľajú 
občania, minimálne viacerí poslanci.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja by som uviedla, že keď som sa o tom dozvedela od pána 
Barniaka v auguste, že je tu investor, je tu záujem niečo postaviť, veľmi som sa potešila 
a preto som ho na komisiu pozvala. Keď mi ten návrh prišiel, tak ma prekvapili dve veci, ten 
rozsah, ale pán Gonda sa na komisii vyjadril, že nie je prístupný k nižšej kapacite a druhé, čo 
ma prekvapilo, bolo to parkovisko. Teraz, čo tu dnes odznelo, čiže návrh iba z verejnosti, pre 
nás nie nejako nezáväzný je porozmýšľať nad tým, to parkovisko presunúť na oddychovú 



zónu a oddychovú zónu v podstate tam, kde je parkovisko. Ono je to dosť podstatné, lebo 
keby sme dnes schválili síce len spôsob prevodu, ale aj tej parcely, tak by ten spôsob aj 
prevod bol úplne zbytočný, zbytočne by sa to geometricky zameriavalo. Vy ste možno v tom, 
čo ste povedali túto možnosť tak nepriamo zamietli. 
 
Mgr.J.Havran  - Zase Vy interpretujete moje vyjadrenia.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja neviem, preto sa pýtam, čo s tým ďalej, lebo to, čo bolo 
navrhnuté mne pripadá celkom logické. Možno by to ešte mohlo byť tu dolu, keby to kúpil od 
súkromníka, vychádzať na ul. Sládkovičovu, čiže tam by potom z toho návrhu boli 
vyčiarknuté dve parcely. Práve preto neviem, či dnes o tom rozhodovať. Okrem toho 
ľudského hľadiska, že všetci tú halu chceme, potrebujeme a všetci tí, ktorých sa to bude 1,2 
alebo 3 roky bezprostredne týkať majú pripomienky, ja na to pozerám aj cez to finančné 
hľadisko a na komisii ste sľúbili informáciu o tých zvýšených príjmoch. To by mohlo byť pre 
každého Novobančana zaujímavé, že cez daň z nehnuteľností a daň z ubytovania sú ďalšie 
príjmy pre mesto. Len tá suma mi zatiaľ nebola doručená, je to asi okolo 8 tis. eur.  
 
Mgr.J.Havran – Bolo to počítané na tú variantu, ktorá počíta s tým, že priestor súčasného 
drevného skladu by sa stal majetkom investora, aj keď tie pozemky tu nehrajú zásadnú rolu, 
lebo tá daň za pozemky je na úrovni 300 euro. Samotná hala, ako taká by znamenala 8500 eur 
ročne. Neviem, kedy ste začali vnímať tie dva rozpory – veľkosť haly a parkovisko, pretože 
na žiadnej z komisií, na ktorej som bol, som si nevšimol, že by ste to boli oponovali. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Je to aj v zápisnici. Ďalšia naša členka pani Jányová, ktorá je 
tiež veľmi za to, aby to bolo realizované povedala, že toto ju prekvapilo, že na potreby Novej 
Bane sa to zdá veľmi premrštené. Rozoberali sme to tam. Čo sa týka dopravy, na komisii 
dopravy ste neboli, ale spomenula som to okrajovo aj na tomto zasadnutí.  
 
Mgr.J.Havran  – To je zaujímavé konštatovanie, že na pomery Novej Bane to je premrštené. 
Zrejme, keby niekto postavil takúto halu na pomery mesta Nová Baňa, tak by si musel 
nachystať nejakých 200 tis. eur ročne, aby ju dofnancoval. To by tak mohla spraviť 
samospráva, tak ako to spravila v Krupine. Ten projekt má byť aj vo finančnom čase 
návratný, prípadne úspešný, tak nemôže byť nadimenzovaný na potreby mesta Nová Baňa, 
pretože potom by to mala byť nejaká väčšia telocvičňa so 150 sedačkami na boku s výsuvným 
hľadiskom. Zrejme to vychádza z nejakej kalkulácie, ktorá počíta s tým, že by to mohlo 
priniesť nejaký úspech, je to podnikateľský zámer, ktorý  z niečoho vychádza. Návrhy o tom, 
kde by mala byť oddychová zóna a kde nie, ja to nemám prečo a ani nie je dôvod to odmietať. 
Samozrejme treba hľadať tie riešenia, čo sa týkajú príjazdu aj výjazdu z tej lokality, tie autá 
tam nejakým spôsobom budú musieť prísť a odísť. Bude ich nejaký počet a v nejakom čase. 
To, čo som povedal podľa môjho názoru platí, že to parkovisko vzhľadom na svoju lokalitu 
a umiestnenie bude menej využívané. Môže to byť zjednosmernené, je to komplikovaný terén, 
nie je to jednoduché. Stavebná činnosť obmedzí viacerých, ktorí bývajú v okolí a budú musiať 
dodržiavať podmienky, ktoré budú stanovené, či už doba práce, spôsob čistenia komunikácie, 
to sú veci, ktoré sa dajú podľa môjho názoru vyriešiť. Firmy to dnes bežne riešia. Samozrejme 
kapacita parkoviska bude musieť byť primeraná veľkosti haly a tých možností nie je až toľko. 
Ja bude hľadať všetky možnosti a riešenia, aby sa ten zámer uskutočnil, pretože ho považujem 
za dobrý, správny a výhodný pre toto mesto. Postup je nejaký a samozrejme každý môže mať 
na to názor, v ktorom momente by do toho mala verejnosť vstúpiť vo väčšej miere a povedať 
si svoj názor. Komisie sú verejné, myslím, že sú tam aj ľudia z verejnosti a aj ďalší iní a môžu 
tú vec postúpiť.  Predpokladám, že ľudia sa to takýmto spôsobom aj dozvedeli. My sme 



k tomu poskytovali informácie aj pre médiá, to znamená, že tá komunikácia sa bude 
zintenzívňovať. Sme pripravení počúvať názory a návrhy a konkrétne riešenia budú na stole 
až neskôr, pretože ako dnes neviem presne povedať, koľko bude stáť to parkovisko dole, 
neviem presne povedať kadiaľ bude vjazd, aby to bolo bezpečné a možné. Neobhajujem to, 
ani nie som za to, aby sa stromy v tomto meste nejakým zásadným spôsobom odtínali. Keď to 
bude potrebné, ja rozhodnutie podpíšem, ale pokiaľ je to možné len v nevyhnutnej miere. To 
platí pre cintorín a aj pre ostatné časti v tomto meste, pokiaľ tie stromy sú zdravé.  
 
Mgr.M.Havran - K tomu, čo tu spomínal kolega Palaj, pán Martinec a Maruška,  by som 
chcel povedať, že  nielen z pozície poslanca, ale aj ako predsedu komisie cestovného ruchu, 
keď nám na konci septembra prišla žiadosť od pána Gondu, bol som sa tam osobne pozrieť, 
prešiel som si pozemky z hornej časti nad tribúnou a medzi Detským domovom. Následne 
sme takúto obhliadku absolvovali aj po zasadnutí komisie cestovného ruchu. K otázke 
komunikácie toho zámeru, takejto investície ja vnímam tú komunikáciu a diskusiu o tomto 
z môjho pohľadu veľmi fér. Bol som pri niekoľkých investíciách v iných mestách tu na 
Slovensku a aj v Čechách. Na začiatku tohto celého bola žiadosť podnikateľa z Novej Bane, 
následne tento zámer investície prerokovali jednotlivé komisie. Myslím, či už členovia 
jednotlivých komisií, poslanci a verejnosť  túto záležitosť následne diskutovali s ďalšími 
občanmi, voličmi Novej Bane. Následne sme sa ako poslanci na túto tému niekoľkokrát stretli 
a diskutovali sme o tom. Mám za to, že dnešné odsúhlasenie zámeru, akým spôsobom 
vyriešime tieto nehnuteľnosti je presné rozhodnutie o tom, či chceme ďalej diskutovať 
o tomto investičnom zámere alebo nie. Či chceme, aby to tu v budúcnosti bolo alebo nebolo. 
To, či tu pán Maruška a ďalší obyvatelia tých ulíc sedia, že o tom dnes rozprávajú, majú 
k tomu výhrady alebo pripomienky, to je ono pán Palaj, to je tá diskusia. Dnes schválime 
zámer. Tiež som sa rozprával s občanmi Novej Bane a tiež mám niekoľko pripomienok.  Tiež 
sme sa počas stretnutí rozprávali s pánom Gondom o tom, že sú tu nejaké záujmy mesta Nová 
Baňa a sú veci, ktoré by sme mali veľmi radi zahrnuté v zmluve ako jeho záväzok. Dobre 
schváľme to a poďme to ďalej rozdiskutovať. Na tých stretnutiach, na komisiách som mal 
pocit že pán Gonda to vníma pozitívne a je pripravený zmysluplné pripomienky akýmsi 
spôsobom zohľadniť a to sa aj stalo. Tá jeho pôvodná žiadosť, aj na základe iniciatívy 
občanov a poslancov bola pozmenená, resp. doplnená o veci, ktoré majú hlavu a pätu a sú  
zmysluplné. Preto si myslím, že aj tie pripomienky, čo tu obyvatelia priľahlých ulíc vzniesli, 
je na nás poslancoch, aby sme tieto požiadavky nejakým spôsobom do zmluvy dostali alebo 
aby sa táto záležitosť minimálne diskutovala s investorom. Preto si myslím, že spôsob 
verejnej diskusie je správny. Postup je taký, aký má byť. Poznám  množstvo situácií, kde sa 
diskutoval odpredaj mestského pozemku, nemyslím v Novej Bani, ale v iných mestách, kde 
boli podpísané zmluvy o budúcich zmluvách, prípadne memorandá, kde investor vyslovene 
požadoval zákaz akejkoľvek informácie až do schválenia resp. podpisu zmluvy. Aby sa 
náhodou nestalo niečo, čo by prekazilo tento investičný zámer. Ja si naďalej myslím, že ideme 
štandardným spôsobom informácie a všetkými pripomienkami verejnosti sa budeme zaoberať. 
A to nielen následne pri kreovaní zmluvy s investorom, kde sa zaväzuje k určitým veciam, 
teraz je priestor na to, aby sme tie podmienky nejakým spôsobom vytvárali a diskusiu férovo 
viedli s investorom aj s občanmi. Následne tu bude ďalší priestor na diskusiu, či už to je 
územné konanie alebo samotné stavebné konanie. Budeme poznať projekt, detaily a tam 
vieme vznášať ďalšie pripomienky. Veľká časť ľudí, ktorí tu dnes z tej oblasti sedia, budú 
priamo účastníkmi konania a vznášať pripomienky. Myslím si, že tá diskusia má postupnosť 
veľmi férovú, takú, akú má mať. Ja v tom nevidím problém. Takýmto férovým spôsobom 
budeme pokračovať aj ďalej a nemyslím si, že by bol kohokoľvek v tejto sále záujem, aby 
sme nejakým spôsobom poškodzovali občanov v Novej Bani. Treba sa ďalej o tom rozprávať, 



treba mať pripomienky a poslanci tu sedia za všetky obvody v Novej Bani a treba 
s poslancami o tom diskutovať, alebo sem prísť. Takto to má byť a takto to má fungovať.  
 
Ing.T.Palaj – Ja si napr. nemyslím, že takto to má byť. Som presvedčený o tom, že Vy rozsah 
a formu tejto diskusie, ktorú teda považujete za dostatočnú, vnímate úplne inak ako ja alebo 
ako občania. Vy sám ste chodili spolu s investorom aj po ostatných komisiách a prezentovali 
ste tam tento návrh aj za neho do istej miery a obhajovali, ja rozumiem, že Vy tú diskusiu 
vnímate  z inej strany, ale myslím si, že ani občania, ani poslanci to tak nevnímajú. Pokiaľ je 
naozaj v záujme nás všetkých, ako hovoríte a čo si myslím, že aj je, aby takáto investícia tu 
bola, tak štipku aktívneho prístupu z pohľadu mesta, keď nie z pohľadu mesta, ale Vás, ako 
predsedu komisie  cestovného ruchu, minimálne verejne ohlásite, že bude zasadnutie 
a pozvete verejnosť a predstavíte im ten návrh. Neviem, pozvali ste verejnosť aspoň na 
zasadnutie komisie?  
 
Mgr.M.Havran  - Áno, pozvánka je vždy zverejnená.  
 
Ing.T.Palaj – Preto hovorím, že aktívny prístup mesta v tejto otázke, že minimálne verejne – 
čo neznamená, že je to zobrazené v piatej podúrovni menu na web stránke mesta. To 
nepovažujem za zverejnenie, lebo toto je zverejňovanie, ku ktorému väčšina ľudí nemá 
prístup. Ale aktívny prístup v zmysle „ľudia, bude sa tu takéto niečo robiť, aspoň vám tu 
dáme obrázky, aby ste videli ako to bude vyzerať a potom sa budete môcť vyjadriť“. Toto ale 
mesto neurobilo, takže   myslím, že ten aktívny prístup zo strany mesta, pokiaľ chcem, aby tu 
niečo bolo sa dá vylepšiť a opakujem, že nikto z nás nie je proti tomuto zámeru. Ja osobne 
som povedal, že nemám nič proti krokom investora,  dokonca mu fandím, aby mu to vyšlo 
a tento zámer podporím, ako budem vedieť. Ja mám ale výhrady voči mestu, proti tomu ako 
mesto komunikuje, nie proti tomu, ako komunikuje investor, alebo čomu sa on zaviazal. 
Toľko k tomu z mojej strany, že sme proti investorovi alebo proti investícií. Neukáže sa to 
teraz, lebo si myslím, že v tomto pochybilo mesto a nie investor a túto investíciu ja 
v budúcnosti určite podporím pokiaľ budú zachované aspoň základné pravidlá slušnosti 
a komunikácie, že minimálne odpoviem na žiadosť o stretnutie v časoch, keď sa to bude 
schvaľovať. Ďakujem.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Keďže sa tu postupne vraciame naspäť k tomu návrhu a pán 
Havran spomínal, že by bolo nejakým krokom, keby sme to dnes podporili, tak ešte raz 
skúsim zhrnúť tie pripomienky, ktoré mi tak nedovolia urobiť. Jednak po tejto komunikácií 
nie je isté, či bude investor potrebovať parcely č. 1151/3 a 1151/1, pretože aj preňho by to 
možno bolo menej finančne náročnejšie, keby tam neničil ten les, ale vychádzal z plochy, kde 
nie sú tie stromy. To je môj prvý problém a potom ďalšie dva problémy sú, že  v minulosti 
sme mali aspoň približne definovaný rozmer nejakej parcely. Tu je uvedené, časť 1153/1 – 
jedná sa o ihrisko, ktoré má 15 481 m2. Keď to už geodet na základe tohto nášho uznesenia 
zameria a dostaneme sa k tomu prevodu, tak aby sme neboli prekvapení, aká to bude časť, 
lebo to je veľmi abstraktné, že časť tejto plochy. Mne to tam chýba, že by bolo uvedené a nie 
je to nič výnimočné uviesť časť približne o výmere neviem 1500 m2. Toto mi tiež vadí a tretia 
vec je to pomenovanie „priľahlé pozemky“ voči kúpalisku, pokiaľ tam budú zachované tie 
horné parcely, to pomenovanie je tiež nesprávne.  Ďakujem.  
 
Mgr.J.Havran - Ja ani neviem, čo mám povedať, lebo v prvej časti ste zauvažovali, ako 
uvažuje investor, alebo čo by mu bolo výhodnejšie. Vy sa rada vžijete do pozície mojej, do 
jeho, prípadne, čo by mu bolo, ako by to pasovalo. Viete čo Vám poviem, len tak pre srandu? 
Bude to po poliacu čiaru ihriska. No, čo vám mám na túto pripomienku povedať? Pôjdem za 



riaditeľom TS, lebo je tam zavlažovací systém, kosenie, potom pôjdem za športovým klubom, 
koľko potrebujú mať v zmysle noriem placu za bránou. Potom príde pani Zigová a povie 
geodetovi, že jedni to určili takto, druhí tak, tak to treba spraviť. Zvykne sa to zvýrazňovať 
žltou fixkou, že približne táto plocha. Geodet to nevie povedať, ten bude vedieť povedať, keď 
bude držať paličku a bude to snímať satelit. To sú také pripomienky, na ktoré je teraz ťažko 
niečo povedať. Priľahlé pozemky, to je taká terminológia. Toto by mohol byť príklad 
osobitného zreteľa, že to susedí s mojím pozemkom. Toto nie je až tak susediace, tak to by 
mohlo byť aj „zvrátené“, to nebol osobitný zreteľ a mohli by ste dať nejaký tretí podnet na 
prokuratúru. Toto by mohla byť verzia celého postupu.  Je to jedno, že je to priľahlé, súvisí to 
s celým zámerom. Toto už je len terminológia a kľučkovanie. Nepovedal by som, že 
nesúhlasím s mestom a jeho komunikáciou, preto odmietam spôsob, lebo ak hľadáte spôsob, 
ako nepodporiť tento projekt, tak nehľadajte takéto neracionálne veci. Vyjadrite sa k tomu 
normálnym spôsobom, lebo toto nie je zásadná ani fundamentálna  vec. Nemení na tom nič. 
Aj to, či si vy myslíte, že mesto zle komunikuje, lebo ja si to nemyslím a my budeme 
dôslední. Keď vy mi dáte jednoznačný mandát o tom, že váš záujem je jasný a zreteľný, to 
môžete vyjadriť tu hlasovaním, tak potom sa s tou vecou budem zaoberať, pôjdem za občanmi 
a verejnosťou a budem s nimi komunikovať a počúvať ich pripomienky k danej veci. Dovtedy 
by som povedal, že strácam čas, lebo nie vždy vaše slovo skončí, tak ako to má byť. Treba 
riešiť fundamentálne otázky toho, či chceme alebo nechceme prejaviť svoju vôľu a svoj 
postoj hlasovaním a nie povedať, že nie ste spokojní s komunikáciou mesta. O tom by ste 
nemali hlasovať, lebo tak návrh neznie.  
 
J.Barniak  – Tiež by som sa samozrejme chcel vyjadriť k tomuto veľkému dielu, čo chce 
spraviť súkromný investor. My tu hovoríme len o multifunkčnej hale, lenže tam je ďaleko 
viac vecí, čo sa tam ide postaviť. Kto sa o to zaujíma, tak ten určite vie, že čo tam všetko je. 
Poviem len v skratke: multifunkčná hala pre cca 1900 ľudí, 2 kryté bazény pre deti, aby sa 
tam z cirkevnej aj základnej školy mohli učiť plávať zdarma, bazén pre plavcov 8 x 20 m, 
spoločenská sála pre 120 ľudí, na stužkové a firemné stretnutia, ubytovanie pre 50 ľudí, fitnes 
centrum, regeneračné prvky na vysokej úrovni, badmintonové a squashové sály. Keby to 
chcelo spraviť mesto, mal som to zapísané, ale ja som ani kúpalisko nedokázal presadiť 
a športovú halu by mesto nespravilo za najbližších ani neviem koľko rokov.Konečne sa našiel 
súkromný investor, ktorý nám to spraví všetko a ešte bude mať tú zodpovednosť dať si to do 
plusových čísel, viete, čo to je? Vy tu hovoríte také frcky pán poslanec Palaj, Ty bývaš na 
Štáloch a ideš sa tu vyjadrovať o nejakých vstupoch? Ty, keď vidíš, že je tu zopár občanov, 
chceš to zužitkovať na svoj prospech. Ty si zatiaľ pre Novú Baňu nespravil ani centimeter, ani 
za jednou euro. Vážení, prihlásil sa súkromný investor a toto musíme jednoznačne zužitkovať 
pre naše detí, pre naše vnúčatá. Koľkí povedali, že by sa toho ešte chceli dožiť, že by si tam 
išli zaplávať. Vážení, to je taký prvok, ktorý sa tam má postaviť pre nás všetkých, čo tu 
sedíme, pre naše deti, vnúčatá. Tieto veci, ktoré sme tu hovorili pani poslankyňa 
Valachovičová, pýtaš sa na také veci, dávaš také otázky, mútiš to tu celý deň, že prečo tečie 
potok takto, prečo tečie dole voda? Ty si také naivné dievčatko, ja to beriem, ale toto sú vážne 
veci. Keď sme mali stretnutie pred dvomi týždňami všetci 13 sme súhlasili, primátor sa pýtal 
každého zaradom, dobre si to pamätám a teraz už nastupujú falošné prvky. Ja som na to ale 
zvyknutý, už som dlho poslanec. Zoberte si investora, veď všetko, čo už doteraz spravil ho 
stálo peniaze. Teraz je v pomykove, bude sa to robiť, nebude sa to robiť, tiež stopol veci. 
Nemôže robiť dokumentáciu, ktorú budú robiť české firmy, ktoré majú skúsenosti s takýmito 
halami,  na Slovensku pomaly takí ani nie sú.  On potrebuje od nás, aby sme mu tieto veci 
schválili a musí sa spraviť dôkladná zmluva, ktorá bude zo všetkého najdôležitejšia. Tam 
sa to vyšpecifikuje a môžeme a budeme tam dávať ďalšie svoje poznatky a problémy. Len sa 
musia vyjadriť kompetentní. Kto je kompetentný v tomto prípade? Kompetentné osoby sú 



Maruškovci, Medveďovci, Detský domov, Mauerovci, Kačincovci, Jaďuďovci, Barniakovci 
a Šulekovci. To sú kompetentné osoby a tí sa budú vyjadrovať. Povedia nesúhlasím, lebo toto 
chcem takto a toto chcem takto. Keď dnes schválime pozemky, potom ideme k dôkladnej 
zmluve, ozrejmíme si to a pozrieme si to s investorom, ako to vyzerá. Aj pán primátor 
povedal, že pôjdeme tým smerom, aby sme to uľahčili občanovi. Lenže pokiaľ nám tam bude 
nejakých 10 stromov zavadzať, vážení nehnevajte sa 10 stromov nám nemôže zamrznúť celú 
veľkolepú akciu. Veď to je taký veľkolepý projekt, že normálny, slušný človek nemôže byť 
proti tomu. Stúpne význam Novej Bane a bude tam zamestnaných 50 až 60 ľudí. Viete, aká je 
tu nezamestnanosť? Viete koľko ľudí z Vrškov tu bude zamestnaných a budú to mať blízko. 
Takže verím, že to podporíme. Včera som čítal noviny a dovolím si vám prečítať jedno motto: 
„Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“ 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ja sa všetkým, čo som počula na moju adresu prenesiem, ale 
dávam pozmeňovací návrh, ktorý si myslím má dnes šancu uspieť. Navrhujem vyčiarknuť dva 
spomínané pozemky  1151/1 a 1151/3 a zároveň pri parcelách, ktoré sú definované „časť 
parcely“ doplniť k tej druhej parcele „časť C KN č. 1125/6 o výmere do 100 m2“ 
a k poslednej parcele 1153/1, to je to ihrisko do 2 000  m2. V tom prípade už nebudem mať 
problém ani s tým, zostanú to ako priľahlé pozemky a zároveň nám bude všetkým jasné aj 
verejnosti, že pán Gonda nejde kupovať štadión a podobne. Čiže toto je môj návrh.   
 
Mgr.J.Havran – Prečo to riešite v tejto fáze, predtým ako dôjde ku geodetickému zameraniu 
pozemku? Čo keď toto nie je so zámerom alebo predpokladom investora? Vy zmeníte niečo, 
čo je predrokované  a v tom prípade sa vystavujeme riziku, že to čo prípadne schválime, 
nebude akceptované z druhej strany? Až z geometrického plánu vyjde, že to bude 3500 m2, 
3000 m2 alebo 2020 m2, tak si potom vyjadríte svoj názor a poviete, že toto nie je dobré 
a poviete, aby sa prerobil geometrický plán, lebo to je strašne veľa pozemku a chcela by som, 
aby toho bolo menej a pre futbalistov zostalo viac. Toto je ako limit, ktorý Vám neviem 
povedať, či je dobrý alebo zlý, neviem ho posúdiť, či je v súlade s tým, čo je tam nakreslené 
a neviem, či sa to zmestí za takých podmienok, ako ste si Vy nastavili. Toto je 
neprekonzultované, dosť možné, že zbytočne odsúhlasované a potom odmietnuté. Aby táto 
Vaša iniciatíva neskončila tým, že to niekto odmietne a povie, že takto boli nastavené 
podmienky, toto som chcel, aby to bolo vyriešené a vy to teraz modifikujete. Na toto Vás 
upozorňujem, aby ste to zvážili skôr, ako to navrhnete. Podľa mňa na vyčíslovanie priestorov 
je ešte priestor.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Podľa mňa to už bude zamerané konkrétne, preto sa chcem 
k tomu vyjadriť v tejto fáze. Myslím, že potom to bude  ešte horšie pre obe strany, keď už 
budeme pri prevode sa tu budeme hádať o m2. Čo sa týka toho, že čo na to povie investor, 
podľa mňa ste ho mali sem pozvať aj dnes, ale už ako je, tak je. Ja to jednoducho risknem, ja 
ten pozmeňovací návrh dám a verím, že pán Gonda ho bude akceptovať.  
 
Mgr.J.Havran  – Chcem sa opýtať, podľa čoho ste prišli na tieto čísla? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Podľa toho, že som sa pozrela na ten nákres, čo sme mali 
k dispozícii, bol aj súčasťou Memoranda a zvážila som, kde je zhruba polovica ihriska, ktorú 
ste spomínali a ešte aj s nejakou rezervou som videla, že by to nemalo byť viac ako tá 
štvrtina. Dám teda 2500 m2 a jednoducho to bude pre mňa o niečom hovoriť, že to nebude 
polka ihriska, alebo bude to len tá nevyhnutná časť.  
 
Mgr.J.Havran - K tomu niet čo dodať. Z toho celého mi vyplýva, že ste to zhruba odhadli.  



 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – V podstate tá parcela 1125/6 bola spomenutá v Memorande, že 
zostane zachovaná pre mesto, takže je tu uvedená, ale chcem z tohto dôvodu obmedziť m2. 
Myslím si, že z môjho návrhu je zrejmé, že som za to, aby tu bola hala a dúfam, že bude 
akceptovaný. Aký je problém s tým, že by táto parcela zostala mestská, je to bežné, že tie 
príjazdové cesty zostávajú.   
 
Mgr.J.Havran  – O čom ste dnes hlasovali v prípade ulice Pod Gupňou a v prípade ďalších 
minimálne 3 alebo 4 ste to odsúhlasili. Prečo ste teda hlasovali, že ho odpredáme pánovi 
Tökölymu pred garážou, pani Pod Gupňou, pánovi Tencerovi na ulici Nad Hrádzou? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Toto ale zostane verejné. V podstate myslím to skôr tak, že 
ľudia pri RD majú prístup cez mestský pozemok, o ktorý sa dlhodobo starajú, vie to každý. 
Čiže aký problém je s tým, že by to zostalo mestské, pýtam sa ešte raz?  
 
Mgr.J.Havran  - To mi musíte Vy povedať, pretože toto sú Vaše návrhy. Dosť im 
nerozumiem a zdajú sa mi úplne zmätočné a nenachystané.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Mne sa zase zdá ten pôvodný návrh zmätočný a nenachystaný, 
takže sme na tom rovnako.  
 
Mgr.J.Havran - Bez problémov si každý spraví úsudok. Povedal som Vám, ako sa bude 
stanovovať hranica a pokiaľ zostane to  ihrisko mestské. Predpokladám, že investor bude mať 
záujem o veľkú časť, aby to mohol realizovať, lebo celá tá časť je potlačená na to ihrisko. 
Technické služby a Mestský futbalový klub si povedia, koľko minimálne za bránou potrebujú 
a potom tú ostatnú časť vymedzí geometrický plán. Ja dnes neviem, koľko je to m2. Povedal 
som, že cesta a pozemok smerujúci k mostu ako prístupová hlavná cesta by mala byť vo 
vlastníctve investora a to aj požaduje, by mala byť v šírke mosta. Neviem, aká je vzdialenosť 
od cesty po most, keby som to vedel, tak Vám poviem približne koľko to je m2. Vymedzí to 
GP a vždy to aj vymedzoval a dnes by ste to chceli Vy vymedziť uznesením, čo sa mi zdá 
dosť nedôstojné. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Schválne som si to pozerala, že máme také prípady, keď 
schvaľujeme spôsob a bolo ta vo výmere cca 30 m2 z tej celkovej parcely, čiže to nie je nič 
nezvyčajné. 
 
Mgr.J.Havran - Čo tým mienite? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Neviem vlastne, čo je s tým za problém ako z Vašej strany?  
 
Mgr.J.Havran - To mi musíte Vy  povedať, lebo Vy negujete ten návrh, ktorý je tu. 
Geometrickým spôsobom sa zameria pozemok, ktorý je na predaj. Vy tu hovoríte o m2, čo 
cielite tým návrhom?  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – To, že každému bude jasné, že pán Gonda nekupuje futbalové 
ihrisko. Ak to dnes schválime, začne sa to zajtra medzi verejnosťou šíriť..... 
 
Mgr.J.Havran  - Prečo tu riešite veci, ktoré sa budú šíriť. Vy ste tiež na to, aby ste to ľuďom 
povedali.  
 



D.Zigová – Čo sa týka tých výmer s uvedením cca, niektorí ľudia, čo si idú kupovať 
pozemok, už predtým, ako ho idú kupovať dajú geodetom aspoň vytýčiť parcelu, koľko to je 
m2 ,aby aspoň orientačne vedeli, kde je tá hranica. Keď ja mám takýto podklad k žiadosti, že 
to majú vytýčené koľko chcú, tak ja to tam uvádzam. V opačnom prípade neuvádzame, že 
koľko zhruba, lebo to je iba odhad a to my nevieme, pokiaľ sa to nezameria. Keby sme 
predávali časť nad tribúnou a malo by tam byť parkovisko, tak jednoznačne musí byť 
zameraná časť tej trojky a musí byť vybudovaný prístup cez mestský pozemok.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – To by potom vôbec neriešilo ten problém, ktorý  sme tu dnes 
komunikovali s verejnosťou. Prečo by sa to nedalo pokúsiť vybaviť prístup cez pozemok 
Detského domova? Tam sme za nich už chceli riešiť dokonca kanalizáciu v tom prvom 
návrhu.  
 
D.Zigová - To už nie je náš pozemok, my nemôžeme rozhodovať za Detský domov. 
 
Ing.P.Valachovič – Chcem sa opýtať, či mesto uvažovalo napr. prenájmom tých pozemkov? 
Že by sa to prenajalo, investor by postavil a až následne potom by sa mu predali tie pozemky, 
na ktorých niečo postavil. Mesto Levice napr. predali námestie investorovi, ten z nejakého 
dôvodu tie investície potom neuskutočnil a teraz majú problém získať tie pozemky naspäť.  Či 
ste neuvažovali nad takou alternatívou, že by sa to prenajalo a potom následne by si to 
odkúpil a nemuseli by ste teraz riešiť, že tam m2 alebo tam koľko m2, ale vlastne by sa to 
potom doriešilo. 
 
Mgr.J.Havran  - Komunikovali, ale nemá záujem investovať do cudzieho majetku.   
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Pre krátkosť času, teraz  dám návrh bez tých dvoch parciel 
a k tomuto sa vyjadrím pri prevode predaja, keď teda vravíte, že by to malo byť len za 
ihriskom a bude na to ešte priestor pri prevode,  nie pri spôsobe sa vyjadrovať. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu na uznesenie poslankyne MsZ Ing. Viktórie 
Valachovičovej, PhD. a to  schváliť  návrh  týkajúci  sa  Tekovskej kúrie,  s.r.o.,  Viničná   
cesta 52,  Nová Baňa bez  C KN parc. č. 1151/3 a C KN parc. č. 1151/1. 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
C KN parc. č. 1126 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 116 m2                                
(LV č. 6123) 
Časť C KN parc. č. 1125/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  945 m2                                
(LV č. 6123) 
C KN parc. č. 1145/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  5778 m2  (LV č. 
3853) 
C KN parc. č. 1152 – trvalé trávne porasty  o celkovej výmere  3883 m2 (LV č. 3853) 
C KN parc. č. 1145/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 17 m2 (LV č. 
3853) 
C KN parc. č. 1144 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 241 m2  (LV č. 
3853) 



C KN parc. č. 1153/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 63 m2 (LV č. 
3853) 
Časť C KN parc. č. 1153/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 15.481 m2 (LV č. 8801) 

 
vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,  LV 

č. 6123 a LV č. 8801, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite 
areálu starého kúpaliska s priľahlými pozemkami; 

v prospech: 
Tekovská Kúria s.r.o., Viničná cesta 52,  968 01 Nová Baňa, IČO: 50482025; 
 
vo výške navrhovanej kúpnej ceny 1,00 eur za uvedené pozemky; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania odpredaja mestských pozemkov, na ktorých sa v 
súčasnosti nachádza areál starého kúpaliska s  priľahlými pozemkami.                                     
Spoločnosť Tekovská Kúria s.r.o. má záujem realizovať investičný zámer 
s verejnoprospešným charakterom – výstavbu multifunkčnej športovej haly/športovo 
relaxačného centra so servisnou infraštruktúrou a športovým areálom v celkovej odhadovanej 
hodnote investície vo výške 3 milióny eur s predpokladaným počtom novovytvorených 
pracovných miest viac ako 50.  
Zámerom projektu je sústrediť multifunkčnú športovú halu, spoločenskú sálu, krytý bazén, 
wellness centrum, fitness, ubytovacie a stravovacie kapacity na jednom mieste.  
 
Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 11 
za - 1  (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 9  (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, 
Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský,  Mgr. Adrian Zima) 
zdržal sa - 1  (Juraj Búry) 
nehlasoval - 1  (Ján Psotka) – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 
 
Hlasovanie o pôvodnom návrhu na uznesenie: 
 

U z n e s e n i e   č. 88/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 
C KN parc. č. 1126 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 116 m2                                
(LV č. 6123) 
Časť C KN parc. č. 1125/6 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  945 m2                                
(LV č. 6123) 
C KN parc. č. 1145/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere  5778 m2  (LV č. 
3853) 
C KN parc. č. 1152 – trvalé trávne porasty  o celkovej výmere  3883 m2 (LV č. 3853) 
C KN parc. č. 1151/3 – ostatné plochy  o celkovej výmere  4301 m2 (LV č. 3853) 



C KN parc. č. 1151/1 – ostatné plochy  o celkovej výmere  79 m2 (LV č. 3853) 
C KN parc. č. 1145/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 17 m2 (LV č. 
3853) 
C KN parc. č. 1144 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 241 m2  (LV č. 
3853) 
C KN parc. č. 1153/2 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 63 m2 (LV č. 
3853) 
Časť C KN parc. č. 1153/1 – ostatné plochy o celkovej výmere 15.481 m2 (LV č. 8801) 

 
vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,  LV 

č. 6123 a LV č. 8801, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite 
areálu starého kúpaliska s priľahlými pozemkami; 

 
v prospech: 
Tekovská Kúria s.r.o., Viničná cesta 52,  968 01 Nová Baňa, IČO: 50482025; 
 
vo výške navrhovanej kúpnej ceny 1,00 eur za uvedené pozemky; 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania odpredaja mestských pozemkov, na ktorých sa v 
súčasnosti nachádza areál starého kúpaliska s  priľahlými pozemkami.                                     
Spoločnosť Tekovská Kúria s.r.o. má záujem realizovať investičný zámer 
s verejnoprospešným charakterom – výstavbu multifunkčnej športovej haly/športovo 
relaxačného centra so servisnou infraštruktúrou a športovým areálom v celkovej odhadovanej 
hodnote investície vo výške 3 milióny eur s predpokladaným počtom novovytvorených 
pracovných miest viac ako 50.  
Zámerom projektu je sústrediť multifunkčnú športovú halu, spoločenskú sálu, krytý bazén, 
wellness centrum, fitness, ubytovacie a stravovacie kapacity na jednom mieste.  
 
Hlasovanie č. 23: 
prítomní - 11 
za – 9  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. 
Zdenko Král, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský,  Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 2  (Ing. Tomáš Palaj, Ing.  Viktória Valachovičová, PhD.) 
nehlasoval - 1  (Ján Psotka) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
5. Akčný plán Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2017 - 2018 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou je PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka na Mestskom úrade Nová 
Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 
Dôvodová správa 

 
Program rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020 (ďalej PRM) je základným 
a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy a má zásadný význam pre rozvoj mesta. 
Súčasťou realizačnej časti PRM je aj akčný plán. Ide o dokument na naplnenie cieľov 
a myšlienok konkrétnymi činmi. Je zoradený podľa oblastí, priorít, opatrení a ku každému je 



priradený garant. Každý rok by mal byť aktualizovaný a pripravený v súlade s priamou 
väzbou na rozpočet.  
 
Mesto Nová Baňa predložilo v období od 18. 8. 2016 do 18. 9. 2016 Akčný plán mesta Nová 
Baňa na roky 2017-2018 na verejné pripomienkovanie a aktualizáciu pracovným skupinám 
pre sociálnu, hospodársku a environmentálnu oblasť PRM, riadiacemu tímu PRM, komisiám 
MsZ, partnerom PRM, odbornej a širokej verejnosti. Dokument bol k dispozícii 
v elektronickej verzii na webovej stránke mesta. Po ukončení verejného pripomienkovania bol 
na zasadnutí riadiaceho tímu tento materiál prerokovaný, pripomienkovaný a spracovaný 
v súlade s rozpočtom mesta. 
 
Následne Vám predkladáme Akčný plán PRM na roky 2017-2018 na schválenie.     
 

Akčný plán na roky 2017-2018 
 

 

Akčný plán pre prioritnú oblasť 
PO 01 Sociálna oblasť 2017-2018 

 

Opatrenie / aktivita Termín 
(rok) 

Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 
výstupu 

1.2.1  Modernizácia 
priestorov ŠJ pri ZŠ JZ 
vrátane jej materiálno-
technického vybavenia 

2017-
2018 

ZŠ J. Zemana Programový 
rozpočet 

kapacita 
podporeného 

zariadenia/stravník 

1.2.2  Rekonštrukcia 
elektroinštalácie 
v komplexe budov ZŠ 
JZ  

2017-
2018 

 
 ZŠ J. Zemana 

ŠR/Programový 
rozpočet 

kapacita 
podporeného 

zariadenia/žiak 

1.2.3 Rekonštrukcia 
kanalizačných 
rozvodov a sociálnych 
zariadení v komplexe 
budov ZŠ J. Zemana 

2017-
2020 

ZŠ J. Zemana ŠR/Programový 
rozpočet 

kapacita 
podporeného 

zariadenia / žiaka 

1.2.4   Modernizácia 
vybavenia učební ZŠ J. 
Zemana 

2017-
2018 

 
ZŠ J. Zemana ŠR 

počet žiakov 
navštevujúcich ZŠ 

1.2.5 Modernizácia 
vybavenia ZŠ J. 
Zemana učebnými 
pomôckami 

2017-
2018 

 
ZŠ J. Zemana ŠR 

počet žiakov 
navštevujúcich ZŠ 

1.2.6  Modernizácia 
areálu a vnútorného 
materiálno-
technického vybavenia 
komplexu budov MŠ 
Nábrežná 

2017-
2020 

 
MŠ Nábrežná 

IROP/ 
Programový 

rozpočet  

kapacita 
podporeného 
zariadenia / dieťa 

1.2.7  Komplexná 
rekonštrukcia budovy 
a areálu ZUŠ 

2017-
2020 

ZUŠ 
OP KŽP/ 

Programový 
rozpočet 

počet žiakov 
navštevujúcich 

ZUŠ 
1.2.8  Modernizácia 
vybavenia ZUŠ 
učebnými pomôckami 

2017-
2018 

 
ZUŠ ŠR 

počet žiakov 
navštevujúcich 

ZUŠ 



1.2.9  Rekonštrukcia 
a modernizácia 
budovy, sály a areálu 
CVČ 

2017-
2020 

 
CVČ  ŠR 

počet žiakov 
navštevujúcich 

CVČ 

1.4.1  Výstavba 
nájomných bytov 
v meste Nová Baňa 
 

2017-
2020 

 
odd.VŽPaSM ŠFRB/Programový 

rozpočet 

počet 
novopostavených 

bytových jednotiek 

1.5.1  Zriadenie 
moderného Kultúrneho 
centra v meste Nová 
Baňa 

2017- 
2018 

odd. kultúry a 
informácií 

ŠR/Programový 
rozpočet 

počet 
zorganizovaných 
podujatí (besied, 

prednášok, 
výstav)/rok 

1.5.2  Úprava areálu 
KD Bukovina a areálu 
Zvonička na 
oddychovú zónu 

2018-
2020 

 
odd.VŽPaSM Programový 

rozpočet 

rozloha 
upraveného areálu 

v m2 

1.5.3  Rekonštrukcia 
KD Štále 

N/A 
 

odd.VŽPaSM Programový 
rozpočet 

počet 
vypracovaných 

štúdií 
1.5.4  Výstavba 
multifunkčnej haly pre 
kultúrne a športové 
podujatia 

2017-
2020 

 
odd.VŽPaSM Programový 

rozpočet 

počet 
vypracovaných 

štúdií a PD 

1.5.5  Rekonštrukcia 
a modernizácia areálu 
kúpaliska na celoročné 
využitie 

2018-
2020 

 
odd.VŽPaSM Programový 

rozpočet 

počet 
vypracovaných 

štúdií 

1.6.1  Rozvoj 
a podpora partnerskej 

spolupráce 
2017-
2020 

 

správne odd. 
+ odd. kultúry 
a informácií 

Programový 
rozpočet 

počet sociálno-
ekonomických 

partnerov 
zapojených do 
regionálneho 
rozvoja v % 

 
 

Akčný plán pre prioritnú oblasť 
PO 02 Hospodárska oblasť 2017-2018 

 

Opatrenie / 
aktivita 

Termín 
(rok) 

Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 
výstupu 

2.3.3  
Sprístupnenie 
Radnej siene 
verejnosti 

2017 odd. kultúry a 
informácií Programový rozpočet 

počet 
návštevníkov/rok 

2.3.4  Postavenie 
repliky Potterovho 
ohňového stroja 

N/A odd.VŽPaSM Programový rozpočet 
počet 

vypracovaných 
štúdií  a PD 

2.3.5  Stretnutie 
banských miest 
a obcí Slovenska – 
zorganizovanie 
podujatia v meste 
Nová Baňa 

2017 odd. kultúry 
a informácií Programový rozpočet 

zorganizované 
podujatie  

2.4.2  2018- odd.VŽPaSM OP KŽP/ počet 



Revitalizácia 
vodnej nádrže 
Tajch 

2020 Programový rozpočet zrealizovaných 
opatrení 

2.4.3  Výstavba 
turistickej 
rozhľadne Háj 

2017 odd.VŽPaSM Programový rozpočet 
počet postavených 

rozhľadní 

2.5.1  
Vybudovanie 
odstavného pruhu 
pri základných 
školách 
 

2018-
2020 

odd.VŽPaSM Programový rozpočet 
dĺžka odstavného 

pruhu v m 

2.5.3  Rozšírenie 
kapacity 
parkovacích miest 
v meste Nová 
Baňa 

2017-
2020 

 

TS mesta 
Nová Baňa  Programový rozpočet 

počet spevnenej 
plochy 

2.5.6  Oprava a  
obnova miestnych 
komunikácií a 
chodníkov 

2017-
2020 

 

TS mesta 
Nová Baňa Programový rozpočet 

počet spevnenej 
plochy 

2.5.7  
Modernizácia 
autobusových 
prístreškov 

N/A 
 

odd.VŽPaSM Programový rozpočet 

počet 
zmodernizovaných 

autobusových 
prístreškov 

2.5.8  Rozšírenie 
monitorovacieho 
kamerového 
systému mesta 
Nová Baňa 

2018-
2020 

 

odd.VŽPaSM 
+ MsP Programový rozpočet 

počet 
monitorovacích 

kamerových 
systémov 

2.5.9 
Modernizácia 
mestskej tržnice 

2018-
2020 

 

TS mesta 
Nová Baňa + 
odd.VŽPaSM 

Programový rozpočet 
počet vymenených 

predajných 
stánkov 

2.5.10  Rozšírenie 
mestského 
rozhlasu – VISO 
(etapy) 

2018-
2020 

odd.VŽPaSM Programový rozpočet 

počet hlasičov 
mestského 
rozhlasu 

s príslušenstvom  
2.6.1  Podpora 
vzdelávania 
zamestnancov 
a zvyšovanie 
kvality práce 

2017-
2020 

 

správne 
oddelenie 

Programový rozpočet 
počet 

preškolených 
zamestnancov 

2.6.2  
Sprístupnenie 
a zlepšenie 
poskytovania 
elektronických 
služieb občanom 
na úrovni 
samosprávy 

2017-
2020 

 

správne 
oddelenie 

Programový rozpočet 
počet zavedených 

elektronických 
služieb 

 
 
 
 



Akčný plán pre prioritnú oblasť 
PO 03 Environmentálna oblasť 2017-2018 

 

Opatrenie / aktivita Termín 
(rok) 

Zodpovedný Financovanie Ukazovateľ 
výstupu 

3.1.1  Modernizácia 
a zefektívnenie 
nakladania 
s komunálnym 
odpadom, systému 
triedeného zberu 
zložiek komunálnych 
odpadov a ich úprava 

2017-
2020 

 

TS +  
odd.VŽPaSM 

OP KŽP/ 
Programový 

rozpočet 

zníženie 
množstva 

zmesového 
komunálneho 
odpadu v %  

3.2.1  Vybudovanie 
a rozšírenie 
kanalizačnej siete – ul. 
Kamenárska 

2018-
2020 

 
StVS, a.s.  

OP Kvalita 
životného prostredia 

dĺžka 
novovybudovanej 
kanalizácie v bm 

3.3.2  Lesnícko – 
environmentálne 
opatrenia – ochrana 
biotopov vtáctva 

2017-
2020 

MsL s.r.o 
 

Program rozvoja 
vidieka 

rozloha územia v 
ha, na ktorom sú 

realizované 
lesnícko-

environmentálne 
opatrenia 

3.3.3  Lesná dopravná 
sieť 2017-

2020 
MsL s.r.o 

 

Program rozvoja 
vidieka/ 

Programový 
rozpočet 

dĺžka existujúcej 
lesnej dopravnej 

siete v km 

3.3.4  Protipožiarne 
opatrenia 2017-

2020 
MsL s.r.o 

  

Program rozvoja 
vidieka/ 

Programový 
rozpočet 

dĺžka 
existujúcich 

protipožiarnych 
ciest v km 

3.3.5  Revitalizácia 
územia parku 
a nádvoria pri budove 
Radnice 

2018-
2020 

odd.VŽPaSM Programový 
rozpočet 

počet 
vypracovaných 

štúdií  

3.4.1  Modernizácia 
vykurovacieho 
systému v komplexe 
budov ZŠ J. Zemana 

2017-
2020 

ZŠ J. Zemana 

OP Kvalita 
životného 
prostredia/ 

Programový 
rozpočet 

kapacita 
podporeného 

zariadenia / žiak 

3.4.2  Oprava strechy 
budovy kina Vatra 

2017-
2018 

odd.VŽPaSM Programový 
rozpočet 

plocha strechy 
v m2 

 
 
 
O 18.14 hod. odchod poslanca MsZ Petra Forgáča.  
 
 
J.Psotka – Chcel by som sa spýtať, prečo v tomto Akčnom pláne nie je zahrnutá cesta na 
Chotári, keď som na to dával viackrát návrhy. Keď si prečítate Novobanské noviny 
z decembra roku 2011, tak tu ste pán primátor sľúbili, že sa spraví aj cesta na Bukovinu 
a Chotár. Zatiaľ sa to  žiadneho Akčného plánu, ani nikde inde nedostalo, preto som zvedavý, 
prečo sa to sem nezahrnulo? Odvtedy je to už 5 rokov.  
 



Mgr.J.Havran  - Až sa mám k tomu vyjadriť, tak v Akčnom pláne sa nedefinujú konkrétne 
ulice, prípadne ich časti, ktoré by mali byť opravené.  
 
J.Psotka - Ja nehovorím o oprave, ja hovorím o súvislom koberci.  
 
Mgr.J.Havran  - Predpokladám, že sa zhodneme, že súvislý koberec je oprava len iného typu 
ako trebárs vysprávka výtlkov. To, čo som napísal do Novobanských novín - nikde v 
posledných 5 rokoch  nebolo investované toľko peňazí do asfaltovania, ako bolo na cestu na 
Bukovinu. Nikde, ani v meste, ani na cestách vyššieho významu, nebolo investovaných toľko 
peňazí ako do cesty smerom na Bukovinu. To je jedna vec. Druhá vec, nikde som nesľuboval 
súvislé asfaltovanie, sľuboval som opravu komunikácií, ktorá sa priebežne diala, tak ako MsZ 
na ňu schvaľovalo peniaze. Moja kompetencia je obmedzená, to znamená, že o tom, koľko 
peňazí bude použitých na asfaltovanie a opravu výtlkov rozhodne v konečnom dôsledku MsZ 
a prípadne aj o tom, kde to bude použité. Môžem vám zodpovedne povedať, že tá cesta bola 
opravená, možnože nie tak, ako si to niektorí predstavovali, ale určite sme na ňu prostriedky 
dávali. Ešte raz zopakujem, na Bukovinu to bolo najviac zo všetkých, približne 30 tis. euro. 
Nikde sa nerobil súvislý asfalt, tak ako sa to robilo tu technológiou mikrokoberca. Myslím si, 
že tá cesta na Bukovinu je v dobrom stave. Chotár je druhá záležitosť. Vy ste mi predostreli 
požiadavku obyvateľov časti Chotár – Bukovina, ktorá bola podložená podpismi obyvateľov. 
O tom, či na opravu tejto komunikácie budú vyčlenené prostriedky, tak ako si Vy 
predstavujete súvislým asfaltovaním, môže rozhodnúť len MsZ  a to vyčlenením prostriedkov 
pre technické služby na to, aby to zabezpečili.  Primátor mesta to môže  v obmedzenej miere, 
tak ako som to urobil teraz v rámci rozpočtového opatrenia. Minulý rok bola opravená časť tej 
komunikácie, výtlky a teraz bude opravená ďalšia časť.  Súvislé asfaltovanie ale neschváli 
primátor a v akčnom pláne ho nehľadajte, lebo tam sa nepíše o opravách komunikácií. 
 
PhDr.L.Bieliková  - Ak môžem doplniť, je tam opatrenie 2.5.6 oprava a obnova MK 
a chodníkov, kde je to  všeobecne dané, ale ako povedal pán primátor, konkrétne sa to bude 
schvaľovať podľa rozpočtu.  
 
J.Psotka – Nepáči sa mi u  pána primátora jedno, keď som bol u neho v kancelárii, tak mi 
povedal, že cestu nebudeme mať ani za 15 rokov. To sa nepatrí od primátora sa takto 
vyjadrovať. Primátor má slúžiť všetkým ľuďom, je to napísané v § 1, má sa povedať, dobre 
budeme to riešiť nejakým spôsobom, ale nie otvorenie povedať, nie, nebude to ani za 15 
rokov. To sa nepatrí a takisto aj osvetlenie. Nemecká Huta, tam býva 1 človek a celú noc tam 
svieti svetlo. Ja, keď som žiadal na Chotár 2 svetlá, tak ste povedali, že to neexistuje. Takto sa 
nejedná s občanmi.  
 
Mgr.J.Havran  - Vy v prvom rade zavádzate. Zabudli ste povedať, ktorý §, z ktorého zákona 
mi chcete zacitovať a ja som Vám na stretnutí povedal, že tá cesta bude opravovaná iným 
spôsobom ako súvislé asfaltovanie a pokiaľ by sme mali súvisle vyasfaltovať 3 km 
komunikácie, bude to vynaloženie obrovského množstva prostriedkov, ktoré sa tu za 
posledných 5 rokov ani nepoužili do ciest. Vy ste trvalo požadoval a chcel, aby sa to 
vyasfaltovalo súvisle. To som Vám povedal, že tu už možno nebudem ani ja, ani Vy, o 15  
rokoch som nehovoril. O svetlách som Vám povedal, že svetlá je možné umiestniť v tom 
prípade, pokiaľ v tom priestore je ťahaný piaty vodič. Pokiaľ tadiaľ nie je ťahaný, bude 
potrebné vypracovať PD a spraviť na to regulérny projekt a povolenie. Až potom budú môcť 
byť osadené svetlá a predpokladám, že nie na naše stĺpy, ale elektrikárske. Ak si to 
predstavujete, že niekto vybehne hore s rebríkom a napojí tam svetlo, tak takto sa to nedeje. Ja 



som vôbec neodmietal to, či tam môžu byť svetlá alebo nemôžu. Uvádzajte to, čo som 
hovoril.  
 
J.Psotka- Ja uvádzam to. Netreba sa vyhovárať, boli sme tam sami dvaja. Keď som bol tu na 
zasadnutí v júni, vtedy som nebol poslancom, ste mi povedali, že Chotár je zániková oblasť. 
Toto sa nerozpráva, aká zániková oblasť, keď tam len dávate stavebné povolenia.  
 
Mgr.J.Havran -  O akej zánikovej oblasti rozprávate? 
 
J.Psotka - Je to tak, však som bol tu.  
 
Mgr.J.Havran  - Pozrite si video, to som v živote o Chotári nepovedal.  
 
J.Psotka - Darmo sa vyhovárate, však som to počul. 
 
Mgr.J.Havran  - Veď Chotár nie je ani obec, je to časť mesta Nová Baňa. Vy ju považujete 
za obec.  
 
J.Psotka - Povedal som, okrajová časť mesta, aj to mám napísané. Koľko sa získalo za kameň 
a kde sú tie peniaze? Koľko sa vypílilo lesa na Chotári a kde sú tie peniaze? To malo ísť na 
opravu.  
 
Mgr.J.Havran – Pán poslanec, kam pôjdu peniaze získané do mestského rozpočtu rozhodnú 
poslanci. Veď dajte návrh.  
 
J.Psotka – Aj dám ho teraz.  
 
Mgr.J.Havran - Dajte a uvidíte, že všetci zdvihnú ruku za to, aby sa urobila cesta na Chotári 
a aby sa neurobila tá Záhrbská. 
 
J.Psotka - Nehovorím, aby ste to dnes spravili. 
 
Mgr.J.Havran  - Po niektorých komunikáciách jazdia aj autobusy a tie treba opravovať 
prioritne.  
 
J.Psotka - Pán kameraman pustite to video cesty a uvidíte, v akom je stave.  
 
Mgr.J.Havran  – Ak máte potrebu meniť rozpočet a navrhovať nejaké veci, tak podávajte 
návrhy. Tak dávajte konkrétne návrhy a dôvod, prečo by mali byť opravené, ale nie preto, že 
ste tam poslanec. Pretože Vy ste poslancom mesta Nová Baňa, nielen Chotáru a Bukoviny.  
 
J.Psotka – Dal som aj poslancom žiadosť. 
 
Mgr.J.Havran  - Pýtam sa, či je na vine primátor, že cesta je v takomto stave? 
 
J.Psotka - Však Vy ste zástupca mesta. 
 
Mgr.J.Havran  - A ja vyťahujem takto peniaze z peňaženky a platím asfalt? Posledné 
rozpočtové opatrenie, ktoré som vykonal v zmysle  vlastnej kompetencie som pridelil peniaze 
aj na asfaltovanie. Pán riaditeľ TS, koľko peňazí išlo na opravu do mesta a koľko na Chotár?  



 
F.Bakoš – Zhruba 10 dní dozadu bolo primátorom mesta pridelených 6,5 tis. eur na Chotár 
a do mesta 8 tis. eur. Dnes môžeme povedať, že od križovatky hlavnej cesty na Veľkú Lehotu 
smerom na Chotár začala oprava výtlkov a po odbočku k chatám je 50 % opravených. Do 
dnešného dňa sme tam minuli 24 ton asfaltu. Pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia, 
cesta od Lehotskej križovatky až po chatu by mala byť opravená najneskôr v utorok budúci 
týždeň. Nejde tam o súvislé asfaltovanie, ale robia sa tam pásy podľa veľkosti sieťového 
rozpadu. Možnože tieto prostriedky nebudú celkom postačovať na to, aby sme to urobili na 
komplet. Vlani sme to opravovali od križovatky k pánovi Adamskému smerom dole, ako je 
odbočka na kameňolom, ktorý bol v prenájme. Skončili sme asi 20 m za zákrutou. Vtedy tam 
bolo použitých 8 tis. eur. Počítam s tým, že možno na jar sa tam investuje 2 – 3 tisíc eur 
a tieto najväčšie výtlky by mohli byť zhruba urobené. Treba zobrať na vedomie, že 
komunikácia má šírku 7 m a my teraz túto komunikáciu opravujeme na šírku 4,5 m z pravej 
strany. To znamená, že na pravej strane je viac domov a chát. Nerobíme celkovú opravu 
výtlkov v šírke 6 m, ale od pravej strany berieme pás 4,5 m až 5 m. Keď to ukončíme, potom 
prechádzame do regiónu Novej Bane.  
 
Mgr.J.Havran - Z mojej kompetencie som 40 % z prostriedkov určených na opravu 
komunikácií nasmeroval na Chotársku cestu, to je moja chyba. Otázkou je, ako budú 
zhovievaví ostatní  kolegovia vo vašom prípade. Ja poznám dostatok komunikácií, ktoré sú 
intenzívnejšie využívané  a potrebujú investíciu do opravy. Nemôžete mi povedať, že o to 
nemám záujem a že sa o to nestarám. Ja som reflektoval na Vašu požiadavku a riaditeľ 
technických služieb tam vyčíslil náklady na opravu, ja som tomu vyhovel, ale ja Vám súvisle 
asfaltovať nebudem, ani to sľubovať nebudem, lebo na to nemám kompetenciu ani 
prostriedky.   
 
J.Psotka – Pán primátor, ja som Vám povedal, že je to zbytočná robota tieto výtlky plátať, na 
budúci rok to bude znovu rozsypané, lebo to už nemá čo držať. Podklad cesty je nanič.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcela by som sa spýtať na Čierny lúh, tam oproti pánovi 
Krištofovi to je úplne prepadnuté a aj na Kamenárskej pri pani Koniarovej. Už ste spomínali, 
že sa to bude riešiť, ako to teda vyzerá? 
 
F.Bakoš - Ako som povedal pán primátor v rozpočtovom opatrení podpísal 8 tis. eur na 
opravu MK v meste. Zahrnul som do toho ul. Švantnerovu, Moyzesovu, ako spomínal pán 
Martinec prepadnutú kanalizáciu, ktorá spadá do pôsobnosti Žiaru nad Hronom a tie dekle, sú 
tam utopené, keď tam vykonávajú tie opravy. Teraz ich budeme riešiť zo mzdových 
prostriedkov našich ľudí a budeme to opravovať dodávateľskou firmou, aby sme tieto kanále 
pod Benčovcami pridvihli a možno že aj pri bývalej pani Kopernickej. Ďalej križovatka 
Čierny lúh pri Šályovcoch, tam sú dve diery a je tu odtrhnutá komunikácia v dĺžke 3 alebo 4 
m smerom na Čierny lúh, plus hore pri Volfovi. Ďalej je tu zahrnutá ulica Vršky, pri Baníckej 
kaplnke pre Kočnerom, odbočka Vodárenská smerom po Hrnčiara. Ďalej Bôrina od pána 
Tencera až na križovatku s Viničnou cestou a potom ešte ulička od Tencera k Milanovi 
Tužinskému. Ešte aj Záhrbská cesta od križovatky s Kalvárskou smerom hore. Na toto mám 
naplánovaných 8 tis. eur. Kamenársku ul. pri pani Koniarovej som v tomto systéme neriešil, 
má tam pri ceste vysadené nejaké kvety a ja som jej sľúbil, že sa za ňou zastavím. Bol som 
tam niekoľkokrát. Má tam v ceste urobenú aj plynovú prípojku a bolo by to treba tam všetko 
vyčistiť a zlikvidovať tie záhony a potom by sme tento 20 m úsek opravili. Na tento úsek už 
ale teraz prostriedky nebudú. Možnože by som ešte použil nejakých 20 vriec vrecovaného 



asfaltu na ul. Kolibskú smerom od kultúrneho domu Štále, nejakých 5 dier by sa tam dalo 
zasypať po konečnú autobusovú zastávku. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som do Akčného plánu niečo doplniť, 
ospravedlňujem sa, že som to nestihla v septembri v termíne pripomienkovania.  Dnes som si 
uvedomila, že tam chýba aktivita 2.5.5. Dopravná situácia na ul. Kollárova, na ktorú už bola 
vypracovaná štúdia, čiže tam by bol termín rok 2017, zodpovedné by bolo oddelenie 
výstavby, životného prostredia a správy majetku a išlo by to z programového rozpočtu 
a jednalo by sa o projektovú dokumentáciu.  
 
PhDr.L.Bieliková  - Lenže v tejto aktivite 2.5.5. bolo zahrnuté, že v roku 2015 bude 
uskutočnená štúdia, ktorá aj bola v rámci naplnenia správy o programe rozvoja mesta. Tým 
pádom tá aktivita a ten cieľ je splnený.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Nie je možné ju opätovne zaradiť s novým výstupom?  
 
PhDr.L.Bieliková  - Výstup bol len taký, že bola vypracovaná štúdia, ktorá sa týmto 
výstupom ukončila.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Takže mi ju môžeme opäť zaradiť naspäť, až keď bude nový 
PHSR? 
 
PhDr.L.Bieliková  - Program rozvoja mesta je vlastne dokument, do ktorého sa dá vkladať 
a tým pádom vlastne je tam aj možnosť pripomienkovania celého programu rozvoja mesta od 
roku 2011 do roku 2020 alebo prípadne podľa potreby. Takže, keď bude nejaká potreba nie je 
problém tam hocičo doplniť.  
 
Mgr.J.Havran – Priorita, ako taká, tam nie je zahrnutá, pokiaľ sme chceli o nej hovoriť, mali 
sme ju sem zaradiť. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ale nezávisle na tom, keď budeme v decembri schvaľovať 
rozpočet, tak by sa to tam dalo zahrnúť aj bez toho, aby to bolo v Akčnom pláne.  
 
Mgr.J.Havran - Určite, že hej, nie je nevyhnutné, aby to čo nebolo v Akčnom pláne nemohlo 
tvoriť rozpočet.  
 
J.Barniak  – Pán poslanec Psotka hovorí, že na ten Chotár je to zbytočné investovať, tak tie 
peniaze ušetrime. Ak to má naozaj o 2 mesiace z tadiaľ zmiznúť, tak to nebude na prospech. 
Ušetríme 5 tis. eur, tak to tam nedávajme, treba to prehodnotiť. Verím mu, že je to tak, on je 
odborník, tak tam nedávajme tie peniaze.    
 
 

U z n e s e n i e   č. 89/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
Akčný plán Programu rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2017-2018 
 



Hlasovanie č. 24: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, 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 – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
6. Prerokovanie petície „Petícia za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa“ 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou je Ing., Mgr. Eliška Vallová, hlavné kontrolórka mesta Nová Baňa. 
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 
 
V súlade s § 5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve predkladám na zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, na prerokovanie: 
„Petíciu za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa“. 
Petícia bola podaná dňa 10. augusta 2016 v písomnej podobe – formou petičných hárkov. 
Mesto Nová Baňa prijalo petíciu v súlade s § 5 o petičnom práve. 
 
Písomná petícia, podaná formou petičných hárkov s celkovým počtom 79 petičných hárkov, 
obsahovala celkom 1494 podpisov. 
Počet platných podpisov v súlade s petičným zákonom bolo celkom 1315. Počet neplatných 
podpisov bolo celkom 179 (neplatnosť podpisov z dôvodu nečitateľnosti údajov alebo 
neúplných údajov uvedených na petičnom hárku – rozpor s § 4 ods. 2). 
Počet platných podpisov občanov s pobytom v Novej Bani: 815 
Počet platných podpisov občanov s pobytom mimo územia Novej Bane: 500 
 
 
Obsah petície: 

PETÍCIA za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015  
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa 
 
„My, občania Novej Bane a širokého okolia a jej návštevníci, podpísaní na tomto podpisovom 
hárku, obraciame sa na základe §27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, na Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani so žiadosťou uvedenou v hlavičke tejto 
petície. Spoplatnenie parkovania sa už dnes prejavuje tým, že vyháňa ľudí z centra mesta. To 
spôsobuje vážne ekonomické problémy tým firmám a živnostníkom, ktorých predajne a 
prevádzky poskytujúce služby sa nachádzajú v centre mesta. Skúsenosti získané od zavedenia 
spoplatnenia vedú k vážnym obavám súvisiacim s prípadným postupným zánikom týchto 
predajní a služieb z dôvodu ich klesajúcej rentability. Takéto zrušenie bude mať negatívny 
dopad nielen na výber miestnych daní a poplatkov a teda na rozpočet mesta, ale najmä na 
zhoršenie ponuky služieb pre obyvateľov a návštevníkov mesta.“ 
 



Ing.Mgr.E.Vallová - Dňa 10. augusta 2016 bola na Mestský úrad v Novej Bani doručená 
mestskému zastupiteľstvu Petícia za zrušenie VZN 9/2015 zo 16. 12. 2015 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa.  
Písomná petícia, podaná formou petičných hárkov s celkovým počtom 79 petičných hárkov, 
obsahovala celkom 1494 podpisov. 
Počet platných podpisov v súlade s petičným zákonom bolo celkom 1315. Z toho platných 
podpisov občanov s pobytom v Novej Bani bolo 815, počet platných podpisov občanov 
s pobytom mimo územia Novej Bane 500. 
V súlade s §5d ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, ak je petícia určená obecnému 
zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť 
vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi petície.  
 

Ing.T.Palaj – My sme sa touto petíciou zaoberali v rámci komisie dopravy, keďže táto 
komisia participovala na tvorbe tohto VZN. Reálne sme sa petíciou zaoberali, diskutovali sme 
o petícii, o motivácii autorov, plus dopadoch na podnikateľov. Vyjadrenie z komisie je také, 
že neodporúčame zrušiť toto VZN, nakoľko jeho zavedením sa výrazným spôsobom zlepšila 
dopravná situácia v meste, minimálne čo sa týka statickej dopravy.  To znamená, že jednak je 
kde parkovať a drvivá väčšina podnetov od občanov, ktoré máme je, že  sú spokojní s tým, že 
sa tá situácia v meste usporiadala. To, že to je platené pravdepodobne nikto nevíta 
s nadšením, ale keď sa spýtam, kto by nechcel platiť, tak určite sa nájdu ľudia, ktorí povedia, 
že by to nechceli platiť. To isté vám ale povedia aj na dane a aj na iné poplatky. Myslíme si, 
že zavedením tejto povinnosti plateného parkovania sa výrazným spôsobom zlepšila situácia 
v meste už len z pohľadu motoristov a chodcov, ktorí sa v minulosti dosť často sťažovali, že 
chodníky v centre mesta sa nedajú prechádzať kvôli parkujúcim autám. Z pohľadu komisie 
dopravy neodporúčame zrušiť toto všeobecne záväzné nariadenie.  

 

Mgr.A.Zima  – Ja som hlasoval proti tomuto uzneseniu, keď sa o ňom hlasovalo. Áno, 
vyriešili sme to, že sme zbavili mesto od dlhodobo stojacich áut, ale možno sme poškodili 
nejakých podnikateľov, ktorí to teraz pociťujú. Chcem sa len opýtať, či sa komisia alebo pán 
primátor nezaoberali tým, ako vyriešiť situáciu, možnože nejakým kompromisom, prípadne 
nejakým hodinovým alebo polhodinovým státím zdarma.  

Ing.T.Palaj - My sme sa tým samozrejme zaoberali a pravdupovediac už toto riešenie je 
veľkým kompromisom, pretože v porovnaní  s návrhom, ktorý tu bol kedysi v meste sa kedysi 
platilo od 7.00 hod. do 16.00 hod., plus víkendy. Teraz ten kompromis je v tom, že sa platí len 
od 9.00 hod. do 15.00 hod. Ľudia v porovnaní s inými mestami, kde sa platí od 7.00 hod. do 
17.00 hod. majú štyri hodiny zdarma. Nie je to práve možno vtedy, keď potrebujú, ale snažili 
sme sa vyhovieť čo najväčšej skupine, plus teda víkendy. Kompromisné riešenie, ktoré by 
bolo treba nájsť 15 minút alebo 20 minút zdarma môžeme navrhnúť, len potom my 
navrhneme, aby to parkovanie bolo vrátené do tej pôvodnej predloženej formy. To znamená, 
že platiť celý deň a dajme tomu aj víkendy, aby sa aspoň nejakým spôsobom kompenzovali 
náklady, lebo či už človek pošle SMS-ku, že som tu na 15 minút zdarma, alebo pošle SMS-ku 
na zaplatenie, tá spoločnosť nám všetky tieto služby účtuje a sú ta stále náklady pre mesto. 

Mgr.J.Havran -  K tejto téme by som chcel povedať, že si myslím, každý by mal začať od 
seba. Aj pri zriaďovaní parkoviska niektorí tú situáciu poňali tak, že otvorili dvory svojich 
prevádzok a organizácií. Objavili starozabudnuté dvory za budovami. Niektorí to zjavne 
nepochopili a zorganizovali petíciu za to, aby mesto zrušilo toto VZN-ko miesto toho, aby 
k tomu pristúpili aktívne. Ten stav je taký, že sme k nemu dospeli nejakými rokmi a dnes ho 
je ťažko nejakými spôsobmi riešiť. Riešenia sa hľadajú nie jednoducho. Na začiatku to bol 



nejaký prvotný šok z toho, že to treba nejako usporiadať. Som presvedčený o tom,  že to je 
priaznivo usporiadané, aj keď nevyučujem, že to má vplyv na tých ľudí, ktorí v tom priestore 
podnikajú. Som rád, že komisia našla dostatok odvahy naformulovať jednoznačné závery 
a naformulovať svoje stanovisko k petícii. Ich názor zhruba zdieľam aj ja, aj keď to teda asi 
nie je veľmi populárne.  

 
U z n e s e n i e   č. 90/2016 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 

a) berie na vedomie  
obsah ,,Petície za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa 
 

b) prerokovalo  
,,Petíciu za zrušenie VZN 9/2015 zo 16.12.2015 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa“ 
 
Hlasovanie č. 25: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, 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 - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
7. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľom 
je Ing Slavomír Kasan, referent pre životné prostredie na Mestskom úrade Nová Baňa. 
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 
O 18.50 hod. odchod poslanca MsZ Mgr. Maroša Havrana. 
 

Dôvodová    správa 
 

Na základe zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky urobil 
kontrolu účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby v meste Nová 
Baňa v čase od 04. 02. 2016 do 10. 06. 2016. 
 
Výsledok kontroly skončil bez uloženia povinnosti prijať opatrenia na odstránenie 
nedostatkov. 
 
Zhrnutie podľa § 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. výsledku kontroly účinnosti 
verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby v meste Nová Baňa, ktorú 
uskutočnil Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  



 
Pri    výkone    kontroly     boli      použité    kontrolórske     postupy   a techniky vychádzajúce  
z medzinárodných kontrolórskych štandardov ISSA1 pre výkonnostnú kontrolu, najmä 
preskúmanie dokladov a dokumentov, priame pozorovanie, prieskum vo forme dotazníkov a 
rozhovorov, analytické metódy ako programovo logický model, SWOT analýza a 
horizontálna analýza. 
 
Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období mesto zabezpečovalo všetky vybrané 
komunálne služby, a to najmä prostredníctvom vlastnej príspevkovej organizácie – 
Technických služieb mesta. Vybrané komunálne služby boli počas kontrolovaného obdobia 
upravené najmä v programových rozpočtoch, PHSR, programe rozvoja mesta, programe 
odpadového hospodárstva. 
 
Napriek niektorým menej závažným nedostatkom zisteným preverovaním odporúčaného 
logického rámca a princípov programového rozpočtovania možno konštatovať, že mesto 
vynakladalo primerané úsilie zostaveniu programového rozpočtu a aktívne prispôsobovalo 
jeho štruktúru vynakladaným finančným prostriedkom. 
 
Kontrolou bolo zistené, že hoci PHSR pre roky 2007 - 2013 bol len splnením si zákonnej 
povinnosti a nebol aktualizovaný, činnosti z neho vyplývajúce boli prostredníctvom 
konkrétnych aktivít a projektov v programovom rozpočte vykonané. 
 
Hodnotením účinnosti vybraných komunálnych služieb na základe preverenia 
programových rozpočtov, programu odpadového hospodárstva, programu rozvoja mesta 
a z pohľadu zámerov a cieľov v nich definovaných bolo konštatované účinné poskytovanie 
týchto služieb. 
 
Súčasťou hodnotenia účinnosti vybraných komunálnych služieb zabezpečovaných mestom 
bol aj prieskum spokojnosti občanov mesta vykonaný formou dotazníkového prieskumu. 
Z jeho záverov vyplýva, že s celkovou úrovňou vybraných komunálnych služieb bolo aspoň 
čiastočne spokojných 57 % opýtaných, čo poukazuje podľa kontrolou zvolených kritérií na 
neúčinné poskytovanie týchto komunálnych služieb. 
 
Oblasť správy a údržby miestnych komunikácií bola z pohľadu opýtaných vyhodnotená ako 
najkritickejšia, pričom ju spomedzi piatich preverovaných komunálnych služieb za takúto 
označilo 57 % respondentov. Za najlepšie zvládnutú bola opytovanými občanmi považovaná 
správa a údržba verejnej zelene (37 %), ale takmer rovnako boli hodnotené aj verejné 
osvetlenie, miestny cintorín, dom smútku a oblasť odpadového hospodárstva (od 33 % do 36 
%). 
 
Kontrolou bolo poukázané na to, že mestom vykonávané činnosti viedli k naplneniu 
určených zámerov a cieľov v oblasti komunálnych služieb, tak ako ich malo definované 
v programovom rozpočte. Programový rozpočet mesta bol každoročne hlavným strategickým 
dokumentom, v ktorom boli implementované činnosti a aktivity projektov definovaných aj 
v iných plánovacích dokumentoch mesta. 
Z výsledkov kontroly vyplýva, že vzhľadom na to, že zo strany obyvateľov a poslancov 
MsZ bol slabý záujem o programové dokumenty okrem ich finančného plnenia, tieto 
plánovacie dokumenty boli viac splnením si zákonnej povinnosti, pričom len čiastočne plnili 
svoj zámer, ktorým bolo posilnenie a skvalitnenie informovanosti obyvateľov a poslancov 
MsZ. 



 
Podľa poverenia predsedu NKU SR č. 1615/06 z 21. 1. 2016 vykonali: 
Ing. Katarína Šmondrková, vedúca kontrolnej skupiny 
Ing. Peter Krajniak, člen kontrolnej skupiny 
kontrolu, ktorej účelom bolo preveriť a zhodnotiť účinnosť verejných prostriedkov použitých 
na komunálne služby. 
 
Kontrola bola vykonaná v čase od 4. 2. 2016 do 10. 6. 2016 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 91/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Informáciu o výsledku kontroly účinnosti verejných prostriedkov vynaložených na komunálne 
služby v meste Nová Baňa v čase od 04.02.2016 do 10.06.2016, ktorú uskutočnil Najvyšší 
kontrolný úrad Slovenskej republiky 
 
Hlasovanie č. 26: 
prítomní - 10 
za - 10  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 (Mgr. Maroš Havran) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
8. Rôzne   
 

V bode Rôzne je predložený návrh na uznesenie a to zmena zapisovateľky komisie 
cestovného ruchu. 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 

 
 Zmena zapisovateľky komisie cestovného ruchu nastala z dôvodu skončenia 
pracovného pomeru Ing. Paulíny Müller Bobekovej 
 

 
O 18.53 hod. príchod poslanca MsZ Mgr. Maroša Havrana. 

 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 92/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 

a) odvoláva  
z funkcie zapisovateľky pre komisiu cestovného ruchu Ing. Paulínu Müller Bobekovú 
 

b) volí 
za zapisovateľku pre komisiu cestovného ruchu Mgr. Andreu Krovinovú 
 
Hlasovanie č. 27: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, 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 – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
9. Diskusia  
 
J.Psotka – Poprosil by som prítomných poslancov, či by schválili moju nasledovnú žiadosť, 
ktorú som im aj predložil. Znenie žiadosť je nasledovné:  
Vec  
Žiadosť o rekonštrukciu miestnej komunikácie 
 
 Žiadam Vás o rekonštrukciu miestnej komunikácie: cesta na Chotár, Nová Baňa a to 
položením súvislého asfaltu. Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne:  

- súčasný stav komunikácie je v dezolátnom stave, na komunikácii sa nachádza len 
hrubý štrk bez asfaltu, ktorý pri premávke ohrozuje chodcov, prípadne protiidúce 
vozidlá, 

- na tejto komunikácii od roku 1976 nebola vykonaná žiadna údržba,  
- v roku 2015 bola na tejto komunikácii vykonaná oprava výtlkov, ktorá je v súčasnom 

období už znovu zničená a rozpadnutá, 
- cestu využívajú obyvatelia s trvalým bydliskom na tejto ulici, chatári, návštevníci 

v rámci cestovného ruchu, turizmu a podnikateľské subjekty ako napr. Mestské lesy 
spol. s r. o., Miroslav Chuťka Kamena – produkt, ktorý dobýva v blízkej lokalite 
stavebný kameň. Prepravou dreva a stavebného kameňa nákladnými autami spôsobujú 
devastáciu tejto miestnej komunikácie, 

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 1 
ods. 2 ukladá obci pri výkone samosprávy úlohu starostlivosti o všestranný rozvoj ich 
územia a potreby jej obyvateľov, podľa § 4 ods. 3 písm. f) citovaného zákona okrem 
iného obec zabezpečuje aj výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych 
komunikácií, 

- je potrebné využívať operačné programy na podporu zlepšenia kvality dopravného 
systému vidieckych regiónov, vykonávať rekonštrukcie havarijných úsekov ciest 
v záujme posilňovania mobility, zamerané na bezpečnosť cestnej premávky,  

- výstavbou miestnej komunikácie – cesta na Chotár, Nova Baňa sa zlepší kvalita 
a podmienky života v tejto okrajovej časti mesta Nová Baňa. 

 



Žiadam Vás o vyjadrenie, kedy bude možné realizovať rekonštrukciu miestnej komunikácie. 
 
 S pozdravom 
          Ján Psotka, v.r. 
 
V Novej Bani, Chotár, dňa 06. 10. 2016 
 
 
J.Psotka - Pán primátor, dajte o tejto žiadosti hlasovať.  
 
J.Búry – Chcel by som reagovať, dnes toto nikto neodsúhlasí. Za chvíľu sa bude schvaľovať 
rozpočet a Vy sám ste povedali, že to nemusí byť tento rok, že to plánujete o rok alebo o dva.  
Dobre by bolo počkať, keď sa bude rokovať o rozpočte a potom by sme sa mohli k tomu 
vyjadriť. Teraz by to bolo také problematické, lebo keď to schválime potom by sa to malo 
realizovať hneď. Museli by sme na to nájsť peniaze a to neviem, ako by sme to pred koncom 
roka spravili. Neviem, či teda trváte na tom, aby sa o tom hlasovalo.  
 
J.Psotka - Nemusíme teda o tom dnes hlasovať, ale keď sa bude prerokovávať rozpočet. 
 
Ing.K.Tužinský  - Presne, ako povedal pán poslanec Búry, lebo tento list končí vetou:   
„Žiadam Vás o vyjadrenie, kedy bude možné realizovať rekonštrukciu miestnej 
komunikácie.“, takže neviem, o čom by sme hlasovali, takže Tvoja faktická pripomienka pán 
poslanec, čo sa tohto týka je správna.  
 
J.Barniak - Najprv musí byť vypracovaný projekt a cenová kalkulácia, potom môžeme o tom 
ďalej hovoriť.  
 

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

Havran všetkým prítomným poďakoval za účasť a o 18.56 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                              
 
 
 
 
      Ján Psotka, v. r.                                                                     Ing. Zdenko Král, v. r.      
        I. overovateľ                                                   II. overovateľ 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová  
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Plnenie  
rozpočtu Mesta  

Nová Baňa  
 

Za 1. polrok 2016 
 

 
     



Plnenie rozpočtu Mesta Nová Baňa k 30.6. 2016 

v eur

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

100 Daňové príjmy 2 756 807 0 0 2 756 807 2 756 807 0 0 2 756 807 1 574 781 0 0 1 574 781
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 2 216 993 2 216 993 2 216 993 2 216 993 1 172 728 1 172 728
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000 55 000 55 000 40 492 40 492
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000 220 000 220 000 159 980 159 980
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200 6 200 6 200 5 811 5 811
41 133001 Daň za psa 6 000 6 000 6 000 6 000 4 237 4 237
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 50 50 50 50 33 33
41 133004 Daň za predajné automaty 100 100 100 100 100 100
41 133006 Daň za ubytovanie 2 500 2 500 2 500 2 500 942 942
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 5 700 5 700 5 700 5 700 589 589
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 206 980 206 980 206 980 206 980 153 115 153 115
41 133014 Daň za jadrové zariadenia 36 753 36 753 36 753 36 753 36 754 36 754
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 531 531 531 531 0 0

200 Nedaňové príjmy 400 722 0 0 400 722 437 446 0 0 437 446 278 822 0 0 278 822
41 212002 Z prenajatých pozemkov 126 450 126 450 126 450 126 450 50 897 50 897
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 90 000 90 000 90 000 90 000 47 207 47 207
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500 500 500 390 390
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 12 000 12 000 12 000 12 000 1 500 1 500
41 221004 Správne poplatky - ostatné 14 270 14 270 14 270 14 270 9 345 9 345
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000 3 000 3 000 1 220 1 220
41 222003 Pokuty ostatné 0 0 0 0 476 476
41 223001 Z propagácie 0 0 0 0 200 200
41 223001 Zo vstupného OKI 6 500 6 500 6 500 6 500 8 381 8 381
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000 2 000 2 000 1 450 1 450
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100 1 100 1 100 0 0
41 223001 Preddavky na teplo 8 500 8 500 8 500 8 500 4 723 4 723
41 223001 Refundácie služieb 13 000 13 000 13 000 13 000 13 491 13 491
41 223001 Refundácie GP a ZP 500 500 500 500 1 410 1 410
41 223001 Preplatky EE, teplo 0 0 0 0 15 076 15 076
41 223001 Odpadové vody Tajch 2 800 2 800 2 800 2 800 694 694
41 223001 Chata Tajch 680 680 680 680 0 0
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 192 192 192 192 191 191
41 223001 Opatrovateľská služba 6 200 6 200 6 200 6 200 4 343 4 343
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 387 387 448 448 0 0
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828 93 828 93 828 46 914 46 914
41 223001 Z recyklačného fondu 0 0 0 0 8 242 8 242
41 223001 Za prieskumné územie 0 0 0 0 1 154 1 154
41 223001 Za drobný stavebný odpad 0 0 0 0 407 407
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 950 950 950 950 673 673
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 500 1 500 1 500 1 500 1 933 1 933
41 242 Úroky 0 0 0 0 30 30
41 292008 Z výťažkov z lotérií 13 600 13 600 13 600 13 600 6 865 6 865
41 292009 Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za 2015 0 0 36 663 36 663 45 854 45 854
41 292017 Príjmy - vratky 0 0 0 0 3 293 3 293
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765 2 765 2 765 1 111 1 111
41 292027 Mylné platby 0 0 0 0 3 3
41 292027 Za vyrúbané dreviny 0 0 0 0 1 349 1 349
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Zdroj Ekonom. Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu

230 Kapitálové príjmy 0 26 583 0 26 583 0 26 583 0 26 583 0 68 270 0 68 270
43 231 Príjmy z predaja budov 0 0 17 500 17 500
43 231 Príjmy z predaja bytov 0 0 3 131 3 131
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 23 000 23 000 23 000 23 000 44 036 44 036
43 233001 Právo na odstrel 3 583 3 583 3 583 3 583 3 603 3 603

310 Granty a transfery bežné 696 641 0 0 696 641 770 699 0 0 770 699 431 249 0 0 431 249
72c 311 Grant na Týždeň športu 0 0 0 0 50 50

111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 3 553 3 553 3 553 3 553 1 253 1 253
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 4 200 4 200 4 200 4 200 2 425 2 425
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 1 178 1 178 1 178 1 178 448 448
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 6 291 6 291 6 291 6 291 4 929 4 929
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 1 210 1 210 1 210 1 210 639 639
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532 11 532 11 532 5 453 5 453
111 312001 Transfer zo ŠR na učebnice 1 573 1 573 1 892 1 892 1 892 1 892
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ riešenie havarij.sit. 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ lyžiarske kurzy 0 0 7 800 7 800 7 339 7 339
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ škola v prírode 0 0 5 500 5 500 4 281 4 281
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 2000 2 000 2000 2 000 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 2 700 2 700 2 700 2 700 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice 20000 20 000 10000 10 000 10000 10 000
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 111 111 128 128 128 128
111 312001 Transfer z ÚPSVaR na aktivačnú činnosť 0 0 0 0 894 894
111 312001 Transfer z ÚPSVaR na Šancu na zamest. 0 0 9360 9 360 480 480
111 312001 Transfer z ÚPSVaR na Praxou k zamest. 0 0 2743 2 743 771 771

11H 312007 Transfer z rozpočtu obce na CVČ 0 0 0 0 2745 2 745
11H 312008 Transfer z BBSK na Týždeň športu 0 0 1000 1 000 1000 1 000

111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 409 10 409 10 334 10 334 5 167 5 167
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 327 327 325 325 0 0
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 706 706 704 704 704 704
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 497 2 497 2 484 2 484 2 485 2 485
111 312012 Transfer zo ŠR na register adries 0 0 503 503 504 504
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 606 882 606 882 606 882 606 882 313 717 313 717
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 037 7 037 7 002 7 002 7 002 7 002
111 312012 Transfer zo ŠR na voľby do NR SR 0 0 4 943 4 943 4 943 4 943

11S1 312001 Transfer z EFRR na modernizáciu VO 12 916 12 916 12 916 12 916 0 0
11S2 312001 Transfer zo štátu na modernizáciu VO 1 519 1 519 1 519 1 519 0 0
72c 315 Transfer od DHZ 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000

320 Granty a transfery kapitálové 0 642 069 0 642 069 0 646 069 0 646 069 0 0 0 0
11H 322001 Transfer z BBSK na Zbojnícke studničky 0 0 4 000 4 000 0 0
11S1 322001 Transfer na moddernizáciu VO - EFRR 574 482 574 482 574 482 574 482 0 0
11S2 322001 Transfer na moddernizáciu VO - ŠR 67 587 67 587 67 587 67 587 0 0

Spolu: 3 854 170 668 652 0 4 522 822 3 964 952 672 652 0 4 637 604 2 284 852 68 270 0 2 353 122

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola prenesené kompetencie 21 062 21 062 21 062 21 062 14 045 14 045
Základná umelecká škola 27 201 27 201 27 201 27 201 24 698 24 698
Centrum voľného času 11 700 11 700 14 166 14 166 5 275 5 275
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685 39 635 39 635 25 192 25 192
Vlastné príjmy školských zariadení: 89 648 0 0 89 648 102 064 0 0 102 064 69 210 0 0 69 210

Príjmy celkom: 3 943 818 668 652 0 4 612 470 4 067 016 672 652 0 4 739 668 2 354 062 68 270 0 2 422 332

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Pôvodný rozpo čet  2016 Rozpo čet  2016 po 3. zmene Skuto čnos ť k 30.6.2016



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 526 716 0 830 332 1 357 048 556 558 0 830 332 1 386 890 236 426 0 88 008 324 434
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 449 737 0 449 737 457 037 0 457 037 186 012 0 186 012
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 3 530 3 530 4 016 4 016 1 846 1 846
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 9 326 9 326 9 326 9 326 3 746 3 746
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 037 7 037 7 002 7 002 3 432 3 432
1.3. 41 01.1.1. Zamestnanosť 720 720 14 518 14 518 8 403 8 403
1.3.1. 111+4101.1.1. Menšie obecné služby 720 720 720 720 1 905 1 905
1.3.2. 111+4101.1.1. Šanca na zamestnanie 0 0 10 771 10 771 5 353 5 353
1.3.3. 111+4101.1.1. Praxou k zamestnaniu 0 0 3 027 3 027 1 145 1 145
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 9 388 9 388 9 738 9 738 188 188
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 2 200 2 200 5 200 5 200 1 218 1 218
1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 745 2 745 2 745 2 745 1 998 1 998
1.7. 41 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 35 000 830 332 865 332 35 000 830 332 865 332 18 284 88 008 106 292
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 7 033 7 033 7 033 7 033 6 356 6 356
1.9. 111 01.6.0. Voľby do NR SR 0 0 4 943 4 943 4 943 4 943
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 419 0 0 16 419 16 344 4 500 0 20 844 7 647 0 0 7 647
2.1. 41 01.3.3 Matrika 3 740 0 3 740 3 740 0 3 740 1 568 0 1 568
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 409 10 409 10 334 10 334 5 167 5 167
2.2. 41 08.3.0 SOZA 1 000 1 000 1 000 1 000 281 281
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 270 0 1 270 1 270 0 1 270 631 0 631
2.3. 46 08.3.0 Rekonštrukcia a obnova mestského rozhlasu 0 0 4 500 4 500 0 0
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 109 472 0 0 109 472 111 533 0 0 111 533 53 861 0 0 53 861
3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 102 555 0 102 555 102 555 0 102 555 48 718 0 48 718
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 810 810 810 810 374 374
3.4. 41+72c03.2.0. Požiarna ochrana 5 720 5 720 7 720 7 720 4 769 4 769
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 387 387 448 448 0 0
4. Propagácia a prezentácia mesta 11 287 0 0 11 287 11 287 0 0 11 287 5 766 0 0 5 766
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 11 287 0 11 287 11 287 0 11 287 5 766 0 5 766
5. Cestná doprava 232 648 0 0 232 648 281 338 16 460 0 297 798 123 015 0 0 123 015
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 39 800 39 800 55 080 55 080 23 089 23 089
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 181 380 0 181 380 214 790 16 460 231 250 98 458 0 98 458
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 78 257 0 78 257 102 867 0 102 867 46 847 0 46 847
5.2.1. 46 04.5.1. Úprava spevnených plôch Pod Sekv.a Štúr. 0 0 16 100 16 100 0 0
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 39 152 0 39 152 47 952 0 47 952 19 680 0 19 680
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 63 971 0 63 971 63 971 0 63 971 31 931 0 31 931
5.2.3. 46 04.5.1 Prídavné zariadenie na UNC - doska na št. 0 0 360 360 0 0
5.3. 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 1 468 0 1 468 1 468 0 1 468 1 468 0 1 468
5.4. 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0 0 0 0 0
5.5. 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 0 0 0 0 0 0
5.6. 04.5.1. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ 0 0 0 0 0 0
5.7. 04.5.1. Chodník ZUŠ 0 0 0 0 0 0
5.8. 04.5.1. Parkovanie 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 226 747 43 950 0 270 697 229 111 43 690 0 272 801 107 086 38 927 0 146 013
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 127 962 43 950 171 912 126 726 43 690 170 416 61 987 38 927 100 914
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 101 473 101 473 97 837 97 837 51 667 51 667
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - kuka voz 0 42 000 42 000 0 38 400 38 400 0 38 400 38 400
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - príd.zar.na UNC a paletiz.vozík 1 950 1 950 1 950 1 950 527 527
6.1.1. 46 05.1.0. Prídavné zariadenie na UNC - čeľuste. 0 0 3 340 3 340 0 0
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 5 843 0 5 843 5 843 0 5 843 0 0 0
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 20 646 20 646 23 046 23 046 10 320 10 320
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Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 83 250 0 0 83 250 83 250 0 0 83 250 39 969 0 0 39 969
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 15 535 0 0 15 535 15 535 0 0 15 535 5 130 0 0 5 130
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269 5 269 5 269 0 0
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 10 266 0 10 266 10 266 0 10 266 5 130 0 5 130
6.4. 05.1.0. Optimalizácia  procesu kompostovania 0 0 0 3 600 0 3 600 0 0 0
7. Správa prenajímaného majetku 63 186 0 63 186 63 186 0 63 186 22 522 0 22 522
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 63 186 63 186 63 186 63 186 22 522 22 522
8. Prostredie pre život 262 397 113 900 0 376 297 267 746 130 937 0 398 683 136 303 14 465 0 150 768
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 128 208 15 800 144 008 131 142 17 087 148 229 69 004 14 451 83 455
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 7 259 0 0 7 259 7 259 0 0 7 259 3 368 0 0 3 368
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 6 721 6 721 6 721 6 721 3 099 3 099
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 538 538 538 538 269 269
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 0 0 750 750 0 0
8.3.1. 05.2.0. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 0 0 0 0 0 0
8.3.2. 46 05.2.0. Kanalizácia Švantnerova a Šibeničný vrch 0 0 750 750 0 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 927 0 927 927 0 927 0 0 0
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 927 927 927 927 0 0
8.4.2. 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 51 063 51 063 51 063 51 063 25 370 25 370
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500 1 230 1 230 895 895
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 51 964 0 0 51 964 52 949 0 0 52 949 27 390 14 0 27 404
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 215 0 215 215 0 215 474 14 488
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 51 749 0 51 749 52 734 0 52 734 26 916 0 26 916
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC a tržnica 10 517 0 0 10 517 11 217 0 0 11 217 5 297 0 0 5 297
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 6 762 0 6 762 6 762 0 6 762 3 484 0 3 484
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 3 197 0 3 197 3 197 0 3 197 1 495 0 1 495
8.11. 46 06.2.0. WC ul. Cintorínska 3 42 500 42 500 42 500 42 500 0 0
8.12. 05.2.0. WC a sprchy Tajch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.13 06.2.0. Vyhliadková veža Háj 55 600 55 600 55 600 55 600 0 0
8.14. 41 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0
8.15. 41+11H05.4.0. Náučný chodník Zbojnícke studničky 0 0 15 000 15 000 0 0
9. Šport 63 710 0 0 63 710 64 710 0 0 64 710 34 455 0 0 34 455
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 2 090 2 090 2 090 2 090 337 337
; 41+72+11H08.1.0 Šport 43 879 43 879 44 879 44 879 25 691 25 691
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 16 541 0 0 16 541 16 541 0 0 16 541 7 882 0 0 7 882
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 1 150 1 150 1 150 1 150 194 194
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 15 391 15 391 15 391 15 391 7 688 7 688
9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská - TS 1 200 1 200 1 200 1 200 545 545
10. Kultúra 195 581 0 0 195 581 217 498 0 0 217 498 62 203 0 0 62 203
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40 40 40 0 0
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 111 111 128 128 12 12
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 40 681 0 40 681 40 681 0 40 681 15 562 0 15 562
10.2.1. 41 Knižnica 35 181 35 181 35 181 35 181 15 562 15 562
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 2 500 2 500 2 500 2 500 0 0
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 97 257 0 97 257 98 157 0 98 157 46 120 0 46 120
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 7 205 7 205 7 205 7 205 483 483
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 10 287 10 287 10 287 10 287 26 26
10.6. 08.2.0 Pamiatková starostlivosť 40 000 40 000 61 000 61 000 0 0
10.6.1. 111+41 Obnova súsošia sv.Trojice 40 000 40 000 61 000 61 000 0 0
10.7. 08.2.0 Kultúrne centrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu rozpočet rozpočet operácie spolu
11. Vzdelávanie 1 775 617 12 389 0 1 788 006 1 869 919 14 189 0 1 884 108 754 038 11 478 0 765 516
11.1. Školstvo 1 775 617 12 389 0 1 788 006 1 869 919 14 189 0 1 884 108 754 038 11 478 0 765 516
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 799 027 12 389 0 811 416 880 913 14 189 0 895 102 359 306 11 478 0 370 784

09.1.2.1. a 9.2.1.1.              ZŠ 635 622 0 635 622 717 508 0 717 508 301 361 0 301 361
09.1.2.1. a 9.2.1.1.              ZŠ 0 1 800 0
09.5.0. CVČ 26 373 0 26 373 26 373 0 26 373 8 426 0 8 426
09.5.0. ŠKD 60 775 0 60 775 60 775 0 60 775 21 461 0 21 461
09.6.0.2.                             ŠJ 76 257 12 389 88 646 76 257 12 389 88 646 28 058 11 478 39 536

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 338 520 0 338 520 338 520 0 338 520 132 089 0 132 089
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 83 264 0 0 83 264 85 730 0 0 85 730 33 808 0 0 33 808
11.1.4. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná 523 742 0 523 742 533 692 0 533 692 213 252 0 213 252
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 30 764 30 764 30 764 30 764 15 383 15 383
11.1.6. 09.5.0. CVČ mimo územia mesta 300 300 300 300 200 200
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 95 552 0 0 95 552 95 552 0 0 95 552 41 086 0 0 41 086
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400 400 400 0 0
12.2. 41 10.2.0 Staroba 88 814 0 0 88 814 88 814 0 0 88 814 38 755 0 0 38 755
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 8 422 8 422 8 422 8 422 1 125 1 125
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 80 392 80 392 80 392 80 392 37 630 37 630

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300 300 300 150 150
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 6 038 0 0 6 038 6 038 0 0 6 038 2 181 0 0 2 181
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 5 378 5 378 5 378 5 378 2 101 2 101
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 660 660 660 660 80 80

Programy spolu 3 579 332 170 239 830 332 4 579 903 3 784 782 209 776 830 332 4 824 890 1 584 408 64 870 88 008 1 737 286

Finančné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie

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

131f 453 Zostatok prostriedkov ZŠ z roku 2015 0 0 12 027 12 027 12 027 12 027
46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 98 100 98 100 137 237 137 237 0 0
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0 0 0

Spolu: 98 100 98 100 149 264 149 264 12 027 12 027

Rozdiel bežného rozpočtu 364 486 282 234 769 654
Rozdiel kapitálového rozpočtu 498 413 462 876 3 400
Výsledok rozpočtového hospodárenia 862 899 745 110 773 054
Výsledok finančných operácií -732 232 -681 068 -75 981
Rozpočet celkom 130 667 64 042 697 073
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 Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2016 bol schválený uznesením č. 126/2015 zo dňa 16.12.2015      
s prebytkom 130 667 eur. V 1. polroku boli 3 zmeny rozpočtu, dve na MsZ v máji a v júni a jedna 
v kompetencii primátora mesta v júni. Plnenie rozpočtu sa uvádza vzhľadom k 3. Zmene rozpočtu. 
 

 
 

Sumarizácia – rozpočet 2016 
 

 
Príjmy bežný  kapitálový  FO Spolu  
Daňové príjmy 2 756 807   2 756 807 
Nedaňové príjmy 400 722   400 722 
Granty a transfery bežné 696 641   696 641 
Kapitálové príjmy  26 583  26 583 
Granty a transfery kapitálové                                                         642 069  642 069 
Spolu: 3 854 170      668 652  4 522 822 
Príjmy školských zariadení 89 648   89 648 
Spolu príjmy 3 943 818  668 652  4 612 470 
Finan čné operácie   98 100 98 100 
Príjmy celkom: 3 943 818  668 652   98 100 4 710 570 
 
     
Výdavky     bežný  kapitálový         FO                   Spolu  
Program 1 Výdavky verejnej správy 526 716 0 830 332 1 357 048 
Program 2 Poskytovanie služieb zákazníkom 16 419   16 419 
Program 3 Verejný poriadok a bezpečnosť 109 472   109 472 
Program 4 Propagácia a prezentácia mesta 11 287   11 287 
Program 5 Cestná doprava 232 648 0  232 648 
Program 6 Zlepšenie odpadového hospodár. 226 747 43 950  270 697 
Program 7 Správa prenajímaného majetku 63 186 0   63 186 
Program 8 Prostredie pre život 262 397 113 900  376 297 
Program 9 Šport 63 710   63 710 
Program 10 Kultúra 195 581 0  195 581 
Program 11 Vzdelávanie 1 775 617 12 389  1 788 006 
Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby 95 552   95 552 

Spolu výdavky  3 579 332  170 239 830 332 
 

4 579 903 
 

 

 

Skuto čnos ť 
k 30.6.2016 

           bežný       kapitálový            FO           Spolu 
Daňové príjmy 1 574 781 1 574 781 
Nedaňové príjmy 278 822 278 822 
Granty a transfery bežné 431 249 431 249 
Kapitálové príjmy 68 270 68 270 
Granty a transfery 
kapitálové 0 0 
Spolu: 2 284 852 68 270 2 353 122 
Príjmy školských zariadení 69 210 69 210 
Spolu príjmy 2 354 062  68 270 

 
2 422 332 

Finan čné operácie 
 

12 027 12 027 
Príjmy celkom: 2 354 062  68 270 12 027 2 434 359 
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Výdavky         bežný       kapitálový             FO           Spolu 
Program 1 236 426 88 008 324 434 
Program 2 7 647 0 7 647 
Program 3 53 861 53 861 
Program 4 5 766 5 766 
Program 5 123 015 0 123 015 
Program 6 107 086 38 927 146 013 
Program 7 22 522 22 522 
Program 8 136 303 14 465 150 768 
Program 9 34 455 34 455 
Program 10 62 203 62 203 
Program 11 754 038 11 478 765 516 
Program 12 41 086 41 086 

 
1 584 408 64 870 88 008 1 737 286 

 

 
 

P R Í J M Y 
 
 
Bežné príjmy..................................................................................................    2 354 062 eur  
 

• Daňové príjmy .......................................................................................   1 574 781 eur 
 

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle 
zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej samospráve. MF SR pred schvaľovaním 
rozpočtu zverejnilo východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2016 - Nová 
Baňa má prognózovaný podiel na výnose dane z príjmov vo výške 2 216 993 eur. Skutočnosť je 
1 172 728 eur, čo je 52,9 %. Každý mesiac (okrem mája) je to viac  ako v roku 2015 (v priemere o 15 
%).   
Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov - predpokladaný výnos dane z nehnuteľností 
do  rozpočtu mesta na rok 2016 je vo výške 281 200 eur, plnenie je 206 283 eur. K 30.6.2016 bola 
splatná len časť vyrubenej dane. Časť dane je splatná do 15.10.2016. Uskutočnené plnenie 
predstavuje zaplatenú splatnú daň za rok 2016 a zaplatené nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie 
obdobia v približnej výške 15 500 eur. 
Daň za psa - rozpočet je stanovený podľa predpokladanej výšky  úhrady dani za psa. V roku 2015 
bolo evidovaných 750 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. V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa rozhodnutia k dani za psa zasielajú 
spoločne s rozhodnutiami za daň z nehnuteľností. Rozpočet je 6 000 eur. Plnenie 4 237 eur je 
adekvátne vzhľadom k tomu, že prevažná väčšina výmerov už bola k 30.6.2016 zaslaná daňovníkom.  
Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádzal z počtu 3 ks prevádzkovaných 
prístrojov v roku 2015. V januári jeden prevádzkovateľ ohlásil ukončenie prevádzkovania hracieho 
prístroja, preto bola daň vyrubená jednému prevádzkovateľovi za 2 ks nevýherných hracích prístrojov, 
čo prestavuje čiastku 33,20 (2x 16,60eur), ktorá bola aj zaplatená.  
Daň za predajné automaty - Návrh rozpočtu vychádzal z počtu 3 ks prevádzkovaných predajných 
automatov v roku 2015. V januári jeden prevádzkovateľ ohlásil vznik daňovej povinnosti, preto bola 
daň vyrubená za 4 kusy predajných automatov, čo predstavuje čiastku 132,80. Plnenie je vo výške 
99,60 eur, nakoľko jeden prevádzkovateľ vyrubenú daň zatiaľ nezaplatil.  
Daň za ubytovanie – predpokladaný príjem z výberu tejto dane je 2 500 eur. Plnenie rozpočtu 
k 30.6.2016 je vo výške 942 eur. Daň za ubytovanie odvádzajú mestu poskytovatelia odplatného 
ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí. Zúčtovanie dane sa vykonáva štvrťročne, vždy  
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do 15 dní od skončenia príslušného štvrťroka. V plnení rozpočtu je preto zahrnutá daň za IV. štvrťrok  
2015 a I. štvrťrok 2016.     
Daň za užívanie verejného priestranstva – v rozpočte sú  prevažne príjmy za jarmok. 
V skutočnosti príjmy predstavujú čiastku 589 eur. Sú to príjmy za užívanie verejného priestranstva 
viacerými daňovníkmi – umiestnenie plachtových garáží vo výške 365 eur a a za uhradené predajné 
miesta vopred na novobanskom jarmoku v čiastke 224 eur. So zvýšením príjmu sa očakáva v II. 
polroku 2016 počas organizovania Novobanského jarmoku.   
Poplatok za komunálne odpady – rozpočet bol schválený vo výške 206 980 eur, poplatok bol 
stanovený sumou 24,99 eur na osobu ročne. Plnenie rozpočtu vo výške 153 115 eur je primerané 
splatnosti poplatku, ktorá bola stanovená jednorázovo do 100 eur, do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti poplatku, t.j. do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia poplatníkovi. Poplatok 
presahujúci 100 eur je možné zaplatiť v dvoch splátkach do 15. októbra. Zaplatený poplatok vo výške 
147 688 eur je za rok 2016 a zároveň sú uhradené aj nedoplatky z minulých rokov 2002-2015 vo 
výške 5 427 eur. Narastajúce nedoplatky správca rieši aj možnosťou splácania poplatku v menších 
sumách mesačne. 
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - túto daň vyrubuje mesto, ktorého územie sa 
nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením. V zmysle zákona bola daň vyrubená a bola 
daňovníkom  uhradená v plnej výške, čím došlo k naplneniu predpokladaného výnosu dane v rozpočte 
mesta vo výške 36 754 eur. 
Daň z úhrad za dobývací priestor – rozpočet je vo výške 531 eur ako po minulé roky. Plánovaný 
príjem nebude realizovaný na základe vyjadrenia Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici zo 
dňa 14.3.2016, nakoľko organizácii Zlatý Onyx Levice, s.r.o. zaniklo oprávnenie na dobývanie 
vyhradeného ložiska.   
  
 

• Nedaňové príjmy  ........................................................................................   278 822 eur 
 

Z prenajatých pozemkov – predpokladané príjmy v rozpočte sú 126 450 eur. Podstatnú časť 
príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Skutočnosť za 1. polrok je 50 897 eur. Sú to príjmy z  
prenajatých mestských pozemkov   –  lesy, umiestnenie stánkov, reklamné panely, lom, terasy, 
vykrývače, záhradky. Nájomníci uhrádzajú nájomné priebežne v zmysle nájomných zmlúv. Zvýšený 
príjem sa očakáva v II. polroku 2016, kedy MsL, s.r.o. majú uhradiť nájomné vo výške 80 000 eur  
v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy. Okrem toho je v príjmoch neplánovaná čiastka 6 300 eur za  
prenajatie lomu v lokalite Sedlová skala, kde v zmysle platnej nájomnej zmluvy nájomca Miroslav 
Chuťka – Kamena-produkt uhradil nájomné za rok 2016 v čiastke 6 300 eur v I. polroku 2016.    
Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov je 90 000 eur na základe platných 
uzatvorených nájomných zmlúv. Skutočné príjmy z nebytových priestorov predstavujú čiastku 47 207 
eur. Nájomníci priebežne nájomné uhrádzajú. Časť príjmov je nájomné z roku 2015, ktoré bolo 
uhradené v roku 2016 vo výške 3 943 eur a nájomné z roku 2009 v čiastke 1 399 eur získané súdnou 
cestou. Na nedoplatky na nájomnom, nedodržanie termínov splatností sú nájomníci  upozorňovaní 
upomienkami. 
PRÍJMY – z prenajatých budov – kultúrne domy - sú tu zahrnuté príjmy z prenájmu kultúrnych 
domov Štále, Bukovina a kina Vatra spoločenstvám, organizáciám, podnikateľským subjektom, 
umeleckým agentúram, občianskym združeniam  prevažne na organizáciu umeleckého vystúpenia a 
príležitostných zábav, stretnutí. 
Rozpočet je 500,00 eur, skutočnosť  390 eur (KD Bukovina 1x, KD Štále 5x, priestory kina VATRA 1x, 
vestibul kina VATRA 1x). 
Okrem platených nájmov, boli priestory kina VATRA  bezplatne prenajaté hlavne pre nácviky 
divadelného súboru MÚZA a DOM CHVÁLY, taktiež Jednote dôchodcov Slovenska na zasadnutie 
výročnej členskej schôdze, ZŠ v Novej Bani, TŠK TIFFANY – 13. ročník DEFILÉ ( generálka a samotné 
podujatie), ZUŠ – Prehliadka ľudového spevu a hudby a Záverečný verejný koncert (generálka 
a samotné podujatie),  GFŠ – záver školského roka a FSk Vinička na nácviky. 
Správny poplatok za výherné prístroje -  predpokladaný príjem je vo výške 12 000 eur, plnenie je 
vo výške 1 500 eur. Žiadosti na udelenie individuálnych licencií sa podávajú prevažne v priebehu 
mesiacov november a december, preto sa naplnenie predpokladaného výnosu očakáva až koncom 
roka.  
Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 14 270 eur, skutočnosť 9 345 eur.  
Rozpočet bol stanovený odhadom, v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  
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Celkový príjem na úseku výstavby, ŽP a SMM bol vo výške 4 471 eur, z toho za stavebný úrad, 
dopravné stavby, drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce, povolenia vjazdov – 3 915 eur, 
za vydanie povolení na vodné stavby – 60 eur, stavby za zvláštne užívanie  miestnych komunikácií  
tzv. rozkopávky 230 eur,  za  povolenie výrubu stromov 50 eur, povolenie reklamných zariadení – 210 
eur, ostatné -  potvrdenie o veku stavby  - 6 eur.    
Správne poplatky na správnom oddelení sú vo výške 4 874 eur a to za matričné úkony 839 eur, 
overovanie listín a podpisov 3 032 eur (za overenie rôznych druhov listín, dokumentov z dôvodu 
výhodnejšieho poplatku naše služby využívajú občania častejšie ako u notárov, kde je poplatok za 
overenie vyšší), za potvrdenia o trvalom pobyte 150 eur, za rybárske lístky 805 eur (vydaných bolo 44 
kusov rybárskych lístkov ročných, 30 trojročných a 16 bezplatných (deti do 15. rokov a rybárska stráž, 
1 mesačný a 1 týždenný rybársky lístok), ostatné správne poplatky 48 eur. Všetky plnenia príjmov sú 
za 1. polrok primerané. 
Pokuty MsP – rozpočet príjmov je ako v roku 2015 vo výške 3 000 eur, skutočnosť je 1 220 eur.  
Pokuty ostatné – nerozpočtujú sa, nedá sa predpokladať, v akom rozsahu bude porušený stavebný 
prípadne iné zákony. Príjem predstavuje výšku 50 eur za priestupky voči stavebnému zákonu a 426 
eur sú úroky z omeškania  za úhradu nájomného.  
Z propagácie – príjmy pôvodne neboli plánované, vzniknuté príjmy vo výške 200 eur boli za predaj 
propagačného materiálu – napr.  igelitové tašky, keramika, spomienkové predmety s motívom Novej 
Bane. Materiál bol použitý ako tovar na predaj cez registračnú pokladňu v Informačnom centre mesta 
Nová Baňa, nakoľko bol o uvedený materiál záujem. 
Zo vstupného OKI – príjmy tvorí vstupné z kultúrnych podujatí, ktoré boli organizované v prvom 
polroku 2016. Rozpočet  je 6 500 eur, skutočnosť je 8 381 eur. Zvýšený príjem prinieslo zabezpečenie 
dvoch profesionálnych divadelných predstavení ako aj veľký záujem o podujatia Novobanský 
heligonkári a Melekova divadelná Nová Baňa a následne reprízy divadelných predstavení ochotníckych 
divadiel. 
Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur, skutočnosť je 1 450 eur a to 
1 140 eur za registráciu dospelých čitateľov, 242 eur za registráciu detských čitateľov, 60 eur za 
upomienky a 8 eur za medzivýpožičnú službu. 
V rámci „týždňa slovenských knižníc“ od 01.03.-06.03.2016 bolo poskytnuté čitateľom do 15 rokov 
bezplatné registrovanie a odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej doby 1 mesiac. Za bezplatnú 
registráciu v tomto týždni bolo zaregistrovaných 34 čitateľov do 15.rokov, čo by predstavovalo príjem 
51 eur a 21 odpustených upomienok, vo výške 0,40 eur a 0,80 eur, čo by predstavovalo príjem 10 
eur.     
Za predaj vstupeniek na NBJ – jarmok sa uskutoční v 2. polroku.  
Preddavky za teplo – rozpočet je 8 500 eur, skutočnosť 4 723 eur. Nájomníci v priestoroch 
bývalého  SSŠ ul. Školská 25, Nábrežná 21, Cintorínska 3 a Bernolákova 3  platia v zmysle nájomných  
zmlúv zálohové platby štvrťročne za plyn, teplo a elektrickú energiu.  
Refundácie služieb – rozpočet je 13 000 eur, skutočnosť 13 491 eur. Príjmy sú z rozúčtovania 
spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch. Predstavujú úhrady faktúr za energie 
spotrebované nájomníkmi v roku 2015 – 2016 a dodávateľmi mestu vyfakturované – voda -  1 845 
eur, EE – 8 448 eur, doplatok za plyn a teplo – 1 553 eur, poistenie – 184 eur, uhradenie dlhu 
z predchádzajúcich rokov (exekútor) – 299 eur. Príjem vo výške   1 162 eur predstavuje vrátený 
preplatok MsBP, s.r.o. za vykurovanie priestorov Podnikateľského centra v Novej Bani, Námestie 
slobody 2 za rok 2015.  
Refundácia GP a ZP – plánované boli vo výške 500 eur, v skutočnosti boli preplatené vo výške 
1 410 eur z dôvodu uhradenia viacerých  GP a ZP zo zmlúv z decembra 2015.  
Preplatky EE, teplo – sú vo výške 15 076 eur za vyúčtovacie faktúry za plyn a EE za rok 2015. 
Odpadové vody Tajch – sú to príjmy za vypúšťanie odpadových vôd v lokalite Tajch do mestskej 
čističky k termínu 06.05.2016 vo výške 352 eur. Príjem vo výške 342 eur je za  faktúru z roku 2015 so 
splatnosťou 12/2015 a jej úhrada bola v 1/2016. Zvýšená fakturácia sa očakáva v nasledujúcom 
odpočtovom období, kedy je v lokalite vyšší počet užívateľov počas letnej turistickej sezóny. 
Chata Tajch – plánované príjmy vo výške 680 eur nebudú v roku 2016 naplnené z dôvodu prijatia 
rozhodnutia, že nebude spoplatnená rekreácia zamestnancov, preplácať budú zamestnanci len 
náklady za spotrebované energie. Chata slúži na týždennú rodinnú rekreáciu i  víkendové pobyty 
zamestnancom MsÚ, MŠ a ich rodinným príslušníkom . 
Denné centrum seniorov LIPA-  ročný členský príspevok je vo výške 1,5 eura na osobu a povinný 
je ho uhradiť každý člen DSC Lipa. Príspevok zaplatilo 127 členov v celkovej výške 190,50 eur.  
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Opatrovateľská služba -  príjem je od občanov za výkon opatrovateľskej služby vyberaný v zmysle 
platného VZN. Rozpočet je 6 200,  za prvý polrok je naplnený na 70 % vo výške 4 343 eur. Nárast je 
spôsobený zvýšeným záujmom občanov o poskytovanie opatrovateľskej služby.   
Ošetrovanie materiálu CO – príjem na túto činnosť získame na základe platnej dohody 
z Okresného úradu Žarnovica v druhej polovici roka. 
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – MsBP pravidelne mesačne odvádza mestu časť 
nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. Rozpočet je 93 828 eur, 
skutočnosť 46 914 eur. 
Z recyklačného fondu – na základe žiadostí mesta o príspevok poskytol Recyklačný fond príspevok 
za vyseparované zložky komunálneho odpadu a to začiatkom roka 4 361 eur za rok 2014, a v júni 
4 361 eur za rok 2015,  spolu 8 242 eur.   
Za prieskumné územie na základe rozhodnutia MŽP a SR o určení prieskumného územia Nová Baňa 
na vykonávanie geologických prác v etape ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov, bol 
uhradený mestu pomerný podiel 59,18 %, t.j. 1 154 eur za zabratú časť územia.  
Za drobný stavebný odpad – v zmysle legislatívnych zmien  od 1.1. už drobný stavebný odpad nie 
je zahrnutý do poplatku za komunálny odpad, ale bol  vyčlenený ako samostatný odpad, ktorý sa 
zberá na zbernom dvore Technických služieb a poplatok sa platí do pokladne MsÚ. Sadzba je 0,055 
eur za kilogram. V 1. polroku bolo do pokladne mesta uhradené 407 eur. 
Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) – rozpočet bol zvýšený na 950 eur z dôvodu 
skutočnosti 2015 -  čoraz väčšieho počtu  sobášov mimo obradnej miestnosti (na Drozdove), za čo sa 
platí  poplatok. V. 1.polroku sa však nekonal ani jeden. Príjem 16,50 eur je za jeden sobáš, kde ani 
jeden zo snúbencov nemali trvalý pobyt v Novej Bani. 
Za známky pre psa – poplatok za vydanie náhradnej  známky pre psa pri jej strate, prípadne pri 
neodovzdaní známky pri odhlásení psa sa vyberal v zmysle VZN č. 1/2014 o verejnom poriadku vo 
výške 2 eur. Príjem v 1.polroku 2016 bol vo výške 50 eur, čo predstavuje náhradu za stratu 25 
známok za psa.  
Orientačné čísla – plnenie 27 eur za vydanie smaltovaných červených tabuliek s určením orientačného 
čísla na budovu. 
Za refundácie (voda) byt v KD Bukovina bolo uhradené 13 eur a za refundáciu EE MsBP z kotolne MsÚ 
562 eur a drobné príjmy 5 eur. 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – rozpočet je ako v roku 2015 vo výške 1 500 eur, 
skutočnosť je 1 933 eur. Poplatok uhrádzajú v zmysle vyhlášky malí znečisťovatelia ovzdušia, ktorým 
na základe priznania bol mestom vyrubený poplatok vo výške 2 013 eur a k 30.6.2016  bol uhradený 
vo výške 1 933 eur.   
Úroky – za 1. polrok sú vo výške 30 eur. 
Výťažky z lotérií – predpokladaný príjem z výťažkov z hazardných hier je 13 600 eur. Plnenie je vo 
výške 6 865 eur. Odvody výťažkov z hazardných hier sú splatné  v dvoch častiach, a to do 1.5. a do 
1.9. kalendárneho roka. K 30.6.2016 bola splatná prvá časť odvodu. Na základe hlásení o počte 
terminálov k 1.1. 2016 bolo v meste prevádzkovaných v prvom polroku 16 ks terminálov.  
Príjmy z odvodu TS zo zúčtovania za rok 2015 – príspevková organizácia TS vykonala po 
uplynutí roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa a vrátila na účet mesta 
neminutý príspevok vo výške 45 853,56 eur. Rozpočtovaný nebol, vo výške 33 563 eur bol zapojený 
v 1. Zmene rozpočtu do príjmov na použitie. 
Príjmy vratky – sú vo výške 3 293 eur, z toho 3 068 eur je vrátená nevyčerpaná dotácia 
Dobrovoľným Hasičským zborom v roku 2015, 144 eur je vrátený súdny poplatok,  42 eur vrátené 
exekučné trovy, 36 eur je dobropis od SOZY za rok 2015 a 3 eurá je koncesionársky poplatok vrátený 
za IC.  
Za prekládku odpadu – z celkového množstva odpadov, ktoré je evidované prekládkovou stanicou 
Waste transport, s.r.o. od všetkých dodávateľov odpadov je 5 % fakturované firme Waste transport, 
čo bolo 1 335 eur. Uhradené je 1 111 eur. 
Mylné platby – čiastka 3 eurá je neidentifikovaná platba bez variabilného symbolu. 
Za vyrúbané dreviny – na základe rozhodnutia Okresného úradu Žiar nad Hronom odboru 
pozemkového a lesného hospodárstva uhradil nájomca Kamena-produkt za využívanie ložiska 
nevyhradeného nerastu pri dočasnom vyňatí pozemku z lesného fondu aj za stratu mimoprodukčných 
funkcií lesa a to čiastku pre mesto 1 349 eur. 
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Kapitálové príjmy...............................................................................................  68 270 eur 
 
Príjmy z predaja budov – v pôvodnom rozpočte sa neuvažovalo s konkrétnou čiastkou, nakoľko 
nebolo dohodnuté, ktoré prebytočné budovy mesto predá, na ktoré nemá zdroje na ich udržiavanie 
a nepotrebuje ich. Skutočné príjmy sú vo výške 17 500 eur za predaj trafostanice súpisné číslo 1544 
s pozemkom okolo trafostanice v prospech SSE-D.                               
Príjmy z predaja bytov – nie sú rozpočtované, skutočné príjmy sú vo výške 3 131 eur a to za 
predaj bytu v BD súp. č. 1379, vchod č. 33, Pod sekvojou -  2. časť kúpnej ceny za byt  a podiel na 
pozemku. 
V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj  pozemkov vo výške 23 000 eur 
za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na 
predaj a niektoré aj schválené MsZ.  
Skutočné príjmy sú vo výške 44 036 eur za: 
       -     predaj pozemku, ktorý je zastavaný garážou, ul. Čierny lúh, 98 eur, 

-   predaj pozemku – časť oplotenej záhrady, ul. Viničná cesta,  1 790 eur, 
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný RD a dvorom , ul. Starohutská,  3 150 eur, 
- predaj pozemku – ucelenie pozemkov: záhrady, ul. Tajch,   1 270 eur, 
- predaj pozemku – na dorovnanie hraníc vlastníctva, ul. Štúrova,   375 eur, 
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný garážou, ul. Hornozemská cesta,   265 eur, 
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve – pozemok na výstavbu RD, ul. Bôrina, 12 007 eur, 
- zmluva o zriadení vecného bremena – odplata za vecné bremeno v prospech NDS, a.s. 

Bratislava, 382 eur, 
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný RD a dvorom, Stará Huta,  640 eur, 
- predaj pozemku, ktorý je zastavaný RD a dvorom, ul. Dlhá lúka,  3 420 eur, 
- predaj pozemku k chate Drozdovo, 6 500 eur, 
- predaj pozemku na rekreačné účely – priamy predaj pozemku, Hrabiny                            

14 138 eur. 
Právo na odstrel -  sú to príjmy z nájmu výkonu práva poľovníctva na pozemkoch začlenených do 
mestského poľovného revíru v zmysle platnej nájomnej zmluvy od :  
Poľovnícke združenie Kamenica – 31 eur na základe Zmluvy o užívaní poľovného revíru Vojšín účinnej 
od 22.04.2015, medzi Zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri 
Vojšín a  Poľovníckym združením Kamenica, evidovanej  na Okresnom úrade Žiar nad Hronom- 
Pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, v ktorej sa zmenila výška náhrady za užívanie 
poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta z pôvodných 11,51 eur/ha/rok na 30,80 eur/ha/rok. 
Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa – 3 572 eur na základe zmluvy 98/2013 o užívaní poľovného 
revíru Háj z 28.5.2013. 
 

• Granty a transfery bežné   ............................................................................    431 249 eur 
Grant na Týždeň športu – firma AXOL, s.r.o. Nová Baňa poskytla finančný dar 50 eur na podujatie 
Mesto v pohybe v rámci 13. ročníka Týždeň športu pre všetkých. 
Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia  - transfer je rozpočtovaný vo 
výške 3 553 eur podľa predpokladanej výšky transferu z Krajského školského úradu. Transfer je 
účelovo určený na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie týchto žiakov. V 1. polroku sme 
dostali transfer podľa počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vykázaných v EDUZBERE – 
stav k 15.9.2015 bol 23. Výška transferu na 1 žiaka bola 54,48 eur, spolu 1 253 eur. Následne bude 
výška transferu v 2.polroku upravená v závislosti od počtu takýchto žiakov k 15.9.2016. 
Transfer zo ŠR na stravu detí v hmotnej núdzi -  finančné prostriedky sú pravidelne mesačne 
poukazované zo štátu pre deti v hmotnej núdzi na stravovanie. Do 30.06.2016 bol transfer poskytnutý  
vo výške 2 425 eur.  
Transfer zo ŠR na školské pomôcky - finančné prostriedky sú dvakrát ročne poukázané zo štátu 
pre deti v hmotnej núdzi na nákup školských pomôcok. V prvom polroku bol transfer vo výške 448 
eur. 
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 15.9.2015 a predpokladaného počtu k 15.9.2016.  
Skutočnosť je vo výške prijatého transferu z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica v 
1.polroku 2016 za prijaté vzdelávacie poukazy podľa stavu k 15.9.2015 (ZŠ Jána Zemana 209 
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prijatých vzdelávacích poukazov, CVČ 56 prijatých vzdelávacích poukazov, spolu za mesto 265 
prijatých vzdelávacích poukazov). Z celkovej sumy 4 929 eur bolo zaslaných 3 887 eur  ZŠ Jána 
Zemana a 1 042 eur Centru voľného času. Doteraz sme prijali transfer za mesiace 01-06/2016, výška 
transferu na 1 prijatý vzdelávací poukaz predstavuje 18,6 eur. Výška transferu bude upravená 
v závislosti od prijatých vzdelávacích poukazov v septembri 2016. 
Transfer na dopravné - transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu 1 210 eur 
z Okresného úradu odboru školstva na dopravné pre 12 žiakov ZŠ Jána Zemana z Rudna nad Hronom, 
a to v zmysle VZN č.12/2009 o určení školského obvodu ZŠ Jána Zemana. Skutočnosť je vo výške 
prijatých prostriedkov z Okresného úradu – 639 eur. Výška transferu bude upravená podľa počtu 
dochádzajúcich žiakov v školskom roku 2016/2017. 
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).  
Skutočnosť je vo výške prijatého príspevku štátu za 67 predškolákov podľa stavu k 15.9.2015, čo 
vychádza na 1 predškoláka 81,39 eur. Výška transferu bude upravená podľa počtu predškolákov 
k 15.9.2016.               
Transfer na učebnice - transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške nenormatívnych 
prostriedkov na učebnice. Nenormatívny príspevok sme rozpočtovali na nákup učebníc uvedených 
v zozname zverejnenom na edičnom portáli ministerstva školstva pre žiakov 3. až 5. Ročníka ako 
v roku 2015. Rozpočet je vo výške 1 573 eur, skutočnosť 1 892 je vo výške prijatého transferu. 
Príspevok je účelovo určený na nákup učebníc a škole bol pridelený podľa počtu žiakov 6.až 9. ročníka 
(spolu 172 žiakov) podľa stavu k 15.9.2015 vo výške 11 eur na žiaka.  
Transfer na odstránenie havarijnej situácie – elektroinštalácia ZŠ - skutočnosť na uvedenej 
položke je vo výške prijatých nenormatívnych účelových finančných prostriedkov na haváriu pre ZŠ 
Jána Zemana – „Oprava elektroinštalácie – I. etapa. (K 30.6.2016 bolo z danej sumy v zmysle žiadosti 
ZŠ zaslaná na použitie suma 25 000 eur.) 
Transfer na lyžiarske výcviky – pôvodný rozpočet 2016 je 0 eur, upravený 7 800 eur, skutočnosť     
7 339 eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových finančných prostriedkov na 
lyžiarsky výcvik pre žiakov 2. stupňa ZŠ Jána Zemana. Kým pôvodná výška zaslaných prostriedkov zo 
strany Okresného úradu odboru školstva bola vo výške upraveného rozpočtu 7 800 eur, na základe 
vyúčtovania po ukončení lyžiarskeho výcviku bola v mesiaci apríl vrátená Okresnému úradu suma 461 
eur, čím sa suma transferu znížila na 7 339 eur. 
Transfer na školu v prírode – pôvodný rozpočet je 0 eur, upravený 5 500 eur, skutočnosť 4 281 
eur. Skutočnosť je vo výške použitých nenormatívnych účelových finančných prostriedkov na školu 
v prírode pre žiakov 1. stupňa ZŠ Jána Zemana. Kým pôvodná výška zaslaných prostriedkov zo strany 
Okresného úradu odboru školstva bola vo výške upraveného rozpočtu 5 500 eur, na základe 
vyúčtovania po ukončení lyžiarskeho výcviku bola v mesiaci máj 2016 vrátená Okresnému úradu suma 
1 219 eur, čím  sa suma transferu znížila na 4 281 eur. 
Transfer z MK SR na Doplnenie knižničného fondu - Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 znova 
podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci 
Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry SR. Obsahom projektu je zakúpenie 
knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. 
Finančné prostriedky boli žiadané vo výške 2 000 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta 
predstavuje sumu 500 eur. 
Z dôvodu zmeny dotačného programu sme v apríli 2016 pri podávaní žiadosti zvýšili žiadanú sumu na 
4 500 eur + spolufinancovanie z rozpočtu mesta ostalo vo výške 500 eur. Projekt bol  z časti úspešný 
a z požadovanej sumy bolo mestu schválené 3 000 eur so spolufinancovaním mesta 500 eur – zmluva 
zatiaľ predložená nebola.  
Transfer z MK SR na Ochranu knižničného fondu - Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 podalo 
žiadosť o podporu projektu na ochranu knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového 
programu vyhláseného Ministerstvom kultúry SR 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. 
Finančné prostriedky na tento projekt neboli MK SR schválené. 
Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice – v pôvodnom rozpočte je predpokladaný 
transfer vo výške 20 000 eur. V 2. zmene rozpočtu boli výdavky upravené, vzhľadom k zníženiu 
transferu zo ŠR o 10 000 eur sa o túto čiastku znižuje rozpočet  výdavkov zo štátnych zdrojov.   
Transfer zo ŠR na vojnové hroby – bol poskytnutý vo výške 128 eur na údržbu vojnových hrobov. 
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Transfer zo ŠR na podporu zamestnania – koncom roka 2015 bolo podpísaných päť dohôd 
s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie príspevkov na vytvorenie podmienok 
zamestnania uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“). Šanca na zamestnanie – dvaja UoZ, Praxou 
k zamestnaniu 1 UoZ, dobrovoľnícka činnosť 1 UoZ, menšie obecné služby 4 UoZ, verejnoprospešné 
práce ø 13 UoZ a ø 6 občanom ako pomoc v hmotnej núdzi. Nie všetky miesta sú podporované 
finančne cez mesto, ale sú priamo príspevky vyplácané UoZ z ÚPSVaR. Celkový príjem mestu v prvom 
polroku na refundáciu miezd UoZ bolo 2 145 eur.     
Transfer od obcí na záujmové vzdelávanie detí   - skutočnosť 2 745 eur je vo výške prijatých 
prostriedkov z obcí na záujmové vzdelávanie  detí  s trvalým pobytom na území mimo Novej Bane na 
1. polrok 2016.  K 30.6.2016 mesto prijalo prostriedky od nasledovných obcí – Rudno nad Hronom 
(720 eur), Orovnica (600 eur), Tekovská Breznica (540 eur), Brehy (360), Veľká Lehota (180 eur), 
Banský Studenec (120 eur), Malá Lehota (120 eur), Hodruša-Hámre (60 eur), Závadka nad Hronom 
(45 eur).   
Transfer z BBSK na Týždeň športu – mesto obdržalo 1 000 eur  na honoráre, súťaže 
a občerstvenie na Týždeň športu. 
Transfer zo ŠR na matriku - transfer vo výške 10 334eur je pridelený zo štátu na zabezpečenie 
matričnej činnosti. Na konci roka je zúčtovaný podľa presne určených podmienok poskytnutia 
transferu.   
Transfer zo ŠR na miestne komunikácie – je rozpočtovaný vo výške  325 eur, v prvom polroku 
nebol poukázaný. 
Transfer zo ŠR na životné prostredie – transfer vo výške 706 eur bol  pridelený zo štátu na 
zabezpečenie činnosti agendy súvisiacej s ochranou životného prostredia.  
Transfer zo ŠR na pobyt občanov – transfer zo štátu je pridelený na zabezpečenie činnosti registra 
a evidencie pobytu občanov.  Pridelený bol vo výške upraveného rozpočtu 2 484 eur. 
Transfer zo ŠR na register adries – novým transferom v roku 2016 je transfer na register adries. 
Obdržali sme ho vo výške 504 eur. 
Transfer zo ŠR na prenesené kompetencie - pôvodný rozpočet bol 606 882 eur, upravený 
rozpočet 606 882 eur, skutočnosť 313 717 eur. Transfer sme dostali v závislosti od počtu žiakov ZŠ 
Jána Zemana vykázaných v EDUZBERE k 15.9.2015. Počet žiakov mala naša ZŠ k tomuto dátumu 408. 
Výška rozpisu zo strany KŠÚ bude ešte upravená v 2. polroku 2016 podľa stavu žiakov k 15.9.2015. 
Na 1 žiaka pripadá za 1. polrok  768,91 eur transferu. 
Transfer zo ŠR na stavebný úrad – transfer bol pridelený vo výške 7 002 eur na zabezpečenie 
činnosti a agendy stavebného úradu.  
Transfer zo ŠR na Voľby do NR SR 2016 – transfer vo výške 4 943 bol pridelený zo štátu na 
zabezpečenie činnosti a materiálu v súvislosti s voľbou občanov mesta vo voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky 5.marca 2016. 
Transfer bežný z EFRR na modernizácia verejného osvetlenia v meste – po administratívnom 
ukončení procesu kontroly verejného obstarávania bude vyhotovená žiadosť o refundáciu. Riadiaci 
orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast spolufinancovaný Európskym 
fondom regionálneho rozvoja žiadosť o platbu posúdi a mestu zašle bežný transfer vo výške 85 % 
bežných výdavkov, t.j. 12 916 eur z EFRR a 10 % spolufinancovanie štátu, t.j. 1 519 eur.  
Transfer zo ŠR na DHZ – na základe podanej žiadosti sme získali od Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR transfer vo výške 2 000 eur na zabezpečenie činnosti a zakúpenie materiálu pre Dobrovoľný 
hasičský zbor mesta Nová Baňa. Transfer bude zúčtovaný do 30.08. 2016 
 

• Granty a transfery kapitálové ........................................................................0  eur 
 
Transfer na Náučný chodník Zbojnícke studničky – mesto podalo žiadosť na BBSK o poskytnutie 
dotácie na rozvoj cestovného ruchu  na rok 2016 na projekt Náučný chodník Zbojnícke studničky. Po 
doplnení požadovaných dokladov bude mestu predložená zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 4 000 
eur. Preto sa do rozpočtu v 2. Zmene dal kapitálový príjem vo výške 4 000 eur. 
Transfer kapitálový z EFRR na modernizácia verejného osvetlenia v meste – po 
administratívnom ukončení procesu kontroly verejného obstarávania bude vyhotovená žiadosť 
o refundáciu. Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja žiadosť o platbu posúdi a mestu zašle 
bežný transfer vo výške 85 % kapitálových výdavkov, t.j. 574 482 eur z EFRR a 10 % 
spolufinancovanie štátu, t.j. 67 587 eur. 

• Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou ..............................................69 210 eur 
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Súčasťou tohto materiálu sú samostatné správy školských zariadení. 
 
 
 
 

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. Menšie obecné služby 
 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 do NR SR 
  
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  

 
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. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ 
Podprogram: 5.7. Chodník ZUŠ 
Podprogram: 5.8. Parkovanie v meste 

  
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 
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          Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU  
 Podprogram: 6.3. Čistiaca technika 
  Projekt: 6.3.1. Čistiaca technika – poistenie 
  Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika – TS 
Podprogram: 6.4. Optimalizácia procesu kompostovania 
   

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: 8.11. WC ul. Cintorínska 3 
 Podprogram: 8.12. WC a sprchy Tajch 
 Podprogram: 8.13. Vyhliadková veža Háj 
 Podprogram: 8.14. Ochrana prírody a krajiny 
 Podprogram:8.15. 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 
  
10. Kultúra 

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

 Podprogram: 10.3. Kultúrne služby   
            Podprogram: 10.4. ZPOZ 
            Podprogram: 10.5. Novobanský jarmok 
 Podprogram: 10.6. Pamiatková starostlivosť  

Projekt: 10.6.1. Obnova Súsošia sv. Trojice 
 Podprogram: 10.7. Kultúrne centrum 
 
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 
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  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 2016 Zmena Skutočnosť 
1 357 048 1 386 890 324 434 

 
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 
Plnenie: Počas prvého polroka sme efektívne zabezpečovali fungovanie mestského úradu 

poskytovaním verejných služieb (komunikácia MsÚ – občan, podnikateľ), participáciu 
občanov na správe miestnych vecí a efektívnu zastupiteľskú demokraciu na miestnej 
úrovni. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

11 7 19 12   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

42+2 42+2 42+2 42+2 42+2 42 + 2 

Skutočná 
hodnota 

29+0 37 + 0 52+0 21+0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

25 25 25 12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

25 11 18 8   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento zodpovedaných žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám  
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100 100 100 100   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

96 96 96 150 150 150 

Skutočná 
hodnota 

350 480 528 140   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0 0 1 1   

 
 
Cieľ: Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom 

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

Plnenie: Plnenie príjmov za túto oblasť je primerané, nakoľko rozhodnutia o výmere daní a 
poplatkov sa distribuujú priebežne. Kontrolnú činnosť vykonáva hlavná kontrolórka 
mesta podľa schváleného plánu kontrol. Projektová manažérka priebežne sleduje výzvy 
a granty na poskytovanie finančných  prostriedkov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu daní v kalendárnom roku  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

108 114,3 103,5 67,28   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

95,5 103 100,3 74,0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

8 4 8 8 8 8 

Skutočná 
hodnota 

20 2 8 5   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 10 10 10 

Skutočná 6 7 7 3   
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hodnota 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

15 10 9 8   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podaných projektov a žiadostí o NFP 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

15 10 9 8   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet schválených projektov a žiadostí o NFP  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

5 7 6 5   

 
� V prvom polroku 2016 bolo spracovaných 8 prípravných a projektových dokumentácii, ktoré 

boli zamerané na podporu rozvoja mesta.   
 
� K prvému polroku 2016 bolo podaných 8 projektov a žiadostí o NFP. Ide o projekt zameraný 

na výmenu okien a dverí na budove kina Vatra podaný na Ministerstvo financií SR a druhý 
projekt s požiadavkou o finančný dar od Nadácie Slovenskej sporiteľne na podujatie 
Novobanský jarmok: zapožičanie profesionálnej tribúny s osvetlením a ozvučením a uhradenie 
časti honoráru interpreta. Zatiaľ tieto projekty neboli vyhodnotené. Ostatných 6 projektov bolo 
vyhodnotených. 

 
� Vyhodnotené boli 3 žiadosti ako úspešne podané a aj schválené v prvom polroku 2016. Ide o 

schválené projekty: Náučný chodník Zbojnícke studničky podporený Banskobystrickým 
samosprávnym krajom vo výške 4 000 eur, Oprava havarijného stavu elektroinštalácie  - 1. 
etapa v Základnej škole Jána Zemana podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vo výške 50 000 eur, Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu Mestskej 
knižnice Nová Baňa podporený Fondom na podporu umenia vo výške 3 000 eur. 

 
Zároveň v prvom polroku 2016 boli vyhodnotené ako úspešné 2 žiadosti, ktoré boli podané 
ešte v roku 2015. Ide o projekt na obnovu Súsošia sv. Trojice – IV. etapa reštaurátorských 
prác podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 10 000 eur, Týždeň športu pre všetkých – 
13. ročník podporený Banskobystrickým samosprávnym krajom vo výške 1  000 eur.  

 
Mesto spracovalo a podalo v prvom polroku 3 žiadosti za žiadateľa rozpočtovú organizáciu 
mesta. Žiadosť Materskej školy Nábrežná 2 ako žiadateľa pod názvom „Môj kamarát, 
bezpečne sa vráť“ bola vyhodnotená ako úspešná a podporená Nadáciou Volkswagen Slovakia 
vo výške 850 eur. Žiadosť Materskej školy Nábrežná 2 pod názvom „Bezpečnosť detí na ceste 
formou zážitkového učenia“ a Centra voľného času Nová Baňa pod názvom „Prevencia 
kriminality očami detí“ sú ešte v posudzovaní.    

 
� Vyhodnotené boli 3 projekty ako neúspešné žiadosti podané v prvom polroku 2016: Ochrana 

knižničného fondu Mestskej knižnice v Novej Bani v rámci Fondu na podporu umenia, 
Novobanský jarmok – 25. ročník v rámci žiadosti o finančný príspevok od Slovenskej pošty, Žiť 
aktívne ako senior v rámci programu Európa pre občanov – Družobné mestá.  
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Zároveň v prvom polroku 2016 boli vyhodnotené ako neúspešné 3 žiadosti, ktoré boli podané 
ešte v roku 2015. Ide o projekt na Zateplenie Domu služieb Nová Baňa podaný na 
Environmentálny fond, Náučný chodník Zbojnícke studničky podaný cez Nadáciu Ekopolis 
a spoločnosť Slovnaft, a.s. – Zelené oázy 2016, Ihrisko Žihadielko cez Spoločnosť LIDL 
Slovakia. 

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 453 267 461 053 187 858 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  453 267 461 053 187 858 
 
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, prevádzkových 
strojov,  školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny fond. 
Výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 449 737 eur ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené 
kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 3 530 eur. Výdavky 
sú vyššie o 32 057 ako v roku 2015. Podstatnú časť z toho robia mzdy a súvisiace odvody. Mzdy sú 
vyššie ako v roku 2015 z dôvodu zvýšenia stupnice platových taríf pre zamestnancov odmeňovaných 
podľa zákona 553/2003 Z. z. o 4 %.   
V 2. Zmene rozpočtu sa na správu mesta pridalo 1 000 eur na zakúpenie kresiel, stolíka a skriniek na 
FO a 6 300 eur na zakúpenie súpisných a orientačných čísel – z dôvodu zmeny číslovania budov – zo 
zdrojov mesta. 
Naopak – rozpočet zo zdrojov štátu na jednotlivé druhy prenesených kompetencií sa znižuje o 17 eur 
na základe oznámení poskytovateľov (doprava, životné prostredie, register obyvateľov, ale aj zvyšuje 
o 503 eur - nové prostriedky na register adries. 
 
Mzdy – rozpočet 260 550 eur, skutočnosť 107 663 eur - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, 
hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ.  
Odvody  - rozpočet 93 479 eur, skutočnosť 39 382 eur - z platov sa odvádzajú povinné odvody do 
zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie 
v nezamestnanosti,  príspevok do rezervného fondu a DDS. 
Cestovné tuzemské – 103 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 – 261 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky slúžili na úhradu 
vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň a Nin. Stravné a 
ubytovanie hradili partnerské mestá. 
Energie – rozpočet 18 848 eur, skutočnosť 8 197 eur - výdavky použité na preddavky za teplo, 
elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, 
klientskeho centra, mestskej polície a informačného centra,  kde má sídlo aj Regionálne združenie 
Gron). Rozpočtované výdavky zahŕňajú  aj energiu na klimatizáciu priestorov v prízemí budovy 
mestského úradu. 
Vodné a stočné – 141 eur - je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho 
centra, mestskej polície, Informačného centra a Regionálneho združenia Gron). 
Poštové a telekomunikačné služby – rozpočet 11 099 eur, skutočnosť 4 953 eur - výdavok pozostáva z 
poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 4 mobilné telefóny na 
paušál, 2 mobilné karty do ústredne a 1 mobilnej karty do fotopasce. Zahrnuté sú sem  aj poplatky za 
pevné telefónne linky a internet. 
Interiérové vybavenie – za 742 eur sa zakúpili kancelárske stoličky a kreslo pre primátora mesta. 
Kreslo nebolo menené od roku 2002.  
Výpočtová technika – rozpočet 7 050 eur, skutočnosť 0 -  plánované počítače, monitory, baterky UPS 
zakúpené neboli, v 1. polroku bol zhotovený prieskum trhu a objednané boli 4 monitory a 2 počítače. 
Telekomunikačná technika  -  1 euro bol doplatok za mobilný telefón.  
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Prevádzkové stroje – rozpočet 650 eur bol na zakúpenie mikrovlnky a vysávača – v 1. Polroku nebolo 
čerpané.   
Všeobecný materiál  - rozpočet 6 173 eur bol upravený na 12 473 (na súpisné čísla), skutočnosť je 
1 176 eur - nákup tlačív, kancelárskeho papiera, papiera na zhotovenie plagátov, čistiacich 
prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do 
tlačiarní a do kopírky. 
Knihy, noviny a časopisy – 477 eur - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre 
obce, Práce a mzdy, predplatné časopisu ŠKOLA a časopisu o baníctve Montanrevue. 
Pracovné odevy a obuv – 0 eur, ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára, plnenie 
plánujeme v 2. Polroku, podľa schválenej vnútornej smernice. 
Softvér – 589 eur – finančné prostriedky slúžili na zakúpenie antivírusového programu. 
Reprezentačné – rozpočet 3 250 eur, skutočnosť 1 387 eur  - výdavky boli použité 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. 
Pohonné hmoty, oleje, mazivá – 1 282 eur -  pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Octaviu 
a FIAT. 
Servis, opravy - 130 eur - výdavky slúžili na úhradu nákladov spojených s výmenou pneumatík a  STK. 
Poistenie vozidiel – 466 eur - na zákonné a havarijné poistenie vozidiel. 
Prepravné – 0 eur 
Karty, známky -222 eur - na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá a úhradu diaľničných 
poplatkov spojených so služobnými cestami do zahraničia (Maďarsko, Chorvátsko a Česko). 
Údržba interiérového vybavenia – 0 eur 
Údržba výpočtovej techniky – rozpočet 9 330 eur, skutočnosť 2 976 eur -  poplatky za aktualizácie 
softvérov SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), DATALAN (účtovníctvo, 
pošta, dane, poplatky). 
Údržba telekomunikačnej techniky – 0 eur  
Údržba prevádzkových strojov – rozpočet 1 000 eur, skutočnosť 1 613 eur - servis multifunkčného 
kopírovacieho zariadenia. Z dôvodu poruchy zariadenia boli predpokladané náklady za prvý polrok 
zvýšené. 
Údržba špeciálnych strojov  - 0 eur  
Údržba budov – rozpočet 2 850 eur, skutočnosť 1 869 eur - finančné prostriedky boli použité na 
rekonštrukciu kancelárie vedúcej finančného oddelenia, mzdovej účtovníčky, a kancelárie finančného 
oddelenia na 1. poschodí, priestory boli vymaľované a bola v nich položená plávajúca podlaha 
namiesto pôvodného PVC. PVC bolo upravené vo vestibule MsÚ na 1. poschodí. 
Nájomné – 0 eur  
Školenia – 552 eur - v prvom polroku sa 8 zamestnancov zúčastnilo vzdelávania v oblastiach v ktorých 
zabezpečujú svoju odbornú činnosť.   
Propagácia, reklama, inzercia – 0 eur. 
Všeobecné služby – 918 eur - doprava materiálu, doprava stravných lístkov. 
Špeciálne služby – rozpočet 5 000 eur, skutočnosť 1 552 eur - finančné prostriedky boli využité na 
zaplatenie exekučných poplatkov ale hlavne na úhradu nákladov právneho zastupovania spojeného so 
súdnym sporom „Kanalizácia ul. Kamenárska“ a „Rozhľadňa Háj“. 
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 0 eur  
Štúdie, expertízy, posudky – 130 eur.  Výdavky boli vyššie o 30 eur oproti plánovanému rozpčtu.  
Poplatky, odvody, dane - 524 eur - výdavky pokryli náklady spojené s úhradou súdnych poplatkov, 
bankových poplatkov za vedenie účtov. 
Stravovanie – rozpočet 9 778 eur, skutočnosť 5 753 eur - je to príspevok zamestnávateľa na stravu 
pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur. 
Poistenie majetku – rozpočet je 4 069 eur, skutočnosť 1 017 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 – 1 010 eur - v zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho 
fondu stanovená vo výške 1,05 % zo základne, ktorú tvoria funkčné platy. 
Odmeny na dohody – rozpočet je 2 920 eur, skutočnosť 2 182 eur - odmeny sú vyplácané na základe 
dohôd o vykonaní práce napr. za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za 
komunálny odpad, korešpondencie stavebného úradu a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS 
web stránky. Polročné zvýšenie sme zaznamenali z dôvodu nárastu zasielaných obálok stavebným 
úradom pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní dotknutým orgánom a účastníkom konania. 
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Poplatok za komunálne odpady – 550 eur - je za zamestnancov MsÚ správy mesta. 
Náhrada príjmu pri DPN - 40 eur -  náhrada príjmu bola vyplácaná pri dočasnej pracovnej 
neschopnosti zamestnancom. 
 
 
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  
Plnenie: Cieľ sa podarilo dosiahnuť. Rozhodnutia sú vydávané v zákonom stanovenej lehote 30 

dní, činnosť je zabezpečená dvoma pracovníčkami, ktoré majú odbornú spôsobilosť. 
Chod stavebného úradu sa zabezpečuje aj za pomoci aktivačných pracovníkov, ktorí 
vykonávajú administratívnu prácu - vkladanie rozhodnutí do obálok, rozmnožovanie 
materiálu, zakladanie doručeniek do spisov a pod. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

160 160 170 170 170 170 

Skutočná 
hodnota 

374 261 141 111   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

160 160 170 170 170 170 

Skutočná 
hodnota 

374 261 324 111   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

100  100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100  100 100 100   

 
Počet konaní: 59 
Skutočnosť k 30.06.2016 Mesto Nová Baňa 

Stavebné povolenie 30 

Kolaudačné rozhodnutie 11 

Územné rozhodnutie 2 

Zmena rozostavanej stavby 6 

Zmena účelu využitia 0 

Vykonanie štátneho stav. 
dohľadu 

3 

Búracie povolenie 1 

Ostatné  6 
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Pre obce bolo vydaných 52 rozhodnutí: 
Orovnica 7 

Brehy 5 

Tekovské Nemce 15 

Tekovská Breznica 8 

Veľká Lehota 11 

Malá Lehota 2 

Hronský Beňadik 3 

Rudno nad Hronom 1 

 
Mesto Nová Baňa vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného úradu v zmysle 
zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre 8 okolitých obcí – Rudno nad Hronom, Brehy, 
Tekovská Breznica, Orovnica, Hronský Beňadik, Tekovské Nemce, Veľká Lehota a Malá Lehota. 
Činnosť stavebného úradu zabezpečujú dvaja zamestnanci. Výdavky stavebného úradu sa polročne 
rozúčtovávajú pre všetky obce.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 16 363 16 328 7 178 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  16 363 16 328 7 178 
 
 
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. Okrem bežných výdavkov sú v rozpočte výdavky na nákup meracieho 
prístroja.  
Výdavky sú čiastočne vo výške 7 037 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 9 326 eur.  
Prvou zmenou rozpočtu sa výdavky  zo zdrojov štátu ešte znížili o 35 eur na základe oznámenia 
MDVaRR na 7 002 eur. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Na fungovanie chodu stavebného úradu boli použité prostriedky zo strany 
štátu vo výške 3 432 eur a zo zdrojov mesta 3 746 eur, spolu 7 178 eur a to na: mzdy 4 336 eur, 
odvody 1 453 eur, poštové a telekomunikačné služby 1 078 eur, všeobecný materiál 68 eur, stravné 
174 eur, tvorba sociálneho fondu 44 eur a poplatok za odpad 25 eur.  
  
 
Podprogram 1.3. Menšie obecné služby 
 
Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo 
zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania 
podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa. 
Podpora vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci 
národného projektu „Šanca na zamestnanie“ a projektu „Praxou k zamestnaniu“ 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku 
  
Cieľ: Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov  
Plnenie: Mesto aj v prvom polroku ponúklo možnosť uchádzačom o zamestnanie vykonávať práce 

prostredníctvom menších obecných služieb. 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

30 20 20 40 40 40 

Skutočná 
hodnota 

21 53 33 19   

Cieľ: Zníženie nezamestnanosti v meste Nová Baňa. 
Plnenie: Mesto v prvom polroku vytvorilo: 2 pracovné miesta program „Šanca na zamestnanie“  

(jedno na stavebnom úrade a jedno v Informačnom centre, po dobu 9 mesiacov), 1 
pracovné miesto program „Praxou k zamestnaniu“ (na sekretariáte MsÚ po dobu 9 
mesiacov) a jedno pracovné miesto program „Dobrovoľnícka činnosť“ (sociálny pracovník 
– správne oddelenie, po dobu 6 mesiacov) 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnaných uchádzačov o zamestnanie cez ÚPSVaR 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

   3   

Skutočná 
hodnota 

   4   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 720 14 518 8 403 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  720 14 518 8 403 
 
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.  
Skutočnosť k 30.6. 2015: účastníkom aktivačnej činnosti formou  menších obecných služieb  bolo 
uhradené úrazové poistenie a zaplatené osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie 
spolu vo výške 1 905 eur (transferom preplatené 894 eur).  
Do rozpočtu boli pridané výdavky na dva projekty cez ÚPSVaR a to 
Šanca na zamestnanie  – na základe poskytnutého transferu z Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ boli vytvorené 2 pracovné miesta pre 
znevýhodnených UoZ. Výdavky vo výške 9 360 eur sú predpokladané  na mzdy, odvody a jednorazový 
príspevok na OOPP, pracovný odev, pomôcky, náradie. Nakoľko transfer z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny  bude poskytovaný len vo výške 95 %, najviac v sume určenej v dohode, výdavky na 
mzdy, odvody a jednorazový príspevok na OOPP, pracovný odev, pomôcky, náradie budú hradené aj 
z vlastných zdrojov mesta plus stravovanie zamestnancov v plnej výške zo zdrojov mesta, spolu 1 411 
eur. 
Skutočnosť k 30.6.2015: Keďže sa jedná o dohodu s ÚPSVaR, náklady na vytvorené pracovné 
miesta sa získavajú podľa predložených mesačných žiadostí až po skutočnom čerpaní. Tu dochádza zo 
strany ÚPSVaR k oneskoreniu, a tak výdavky sú celkom vo výške 5 353 eur a preplatených 
k 30.06.2016 máme 480 eur. Výdavky zahŕňajú mzdu, odvody, poistenie, stravné lístky a všeobecný 
materiál.  
 
Praxou k zamestnaniu – na základe uzatvorenej dohody o poskytnutí finančných príspevkov s 
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo vytvorené 1 pracovné miesto na polovičný úväzok. 
Príspevok vo výške 2 743 eur je na mzdy, odvody, mentorovanie, OOPP, pracovné pomôcky, náradie 
a materiál. 
Transfer bude len vo výške 95 % maximálne v sume určenej v dohode, výdavky na mzdy, 
odvody, mentorovanie, OOPP, pracovné pomôcky, náradie a materiál budú hradené aj zo zdrojov 
mesta a to vo výške 284 eur. 
Skutočnosť k 30.6.2015: Podobne ako pri predošlom výdavku sa jedná o dohodu s ÚPSVaR,  
náklady na vytvorené pracovné miesto sa získava podľa predložených mesačných žiadostí až po 
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skutočnom čerpaní. Výdavky sú celkom vo výške 1 145 eur a preplatených k 30.06.2016 máme 771                      
eur. Výdavky zahŕňajú mzdu, odvody, poistenie a všeobecný materiál.  
 
 
Podprogram 1.4. Poslanci 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 
Plnenie: Počas prvého polroka boli 3 zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré boli 

uznášaniaschopné a plnili tak svoju zákonom určenú činnosť pri riadení a hospodárení 
s majetkom mesta a pridelenými kompetenciami v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zasadnutí MsZ za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

6 7 7 3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zasadnutí komisií MsZ za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

60 60 60 60 60 60 

Skutočná 
hodnota 

21 25 33 26   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prijatých uznesení MsZ za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

125 125 125 120 120 120 

Skutočná 
hodnota 

81 93 131 60   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 9 388 9 738 188 
700 Kapitálové výdavky 0  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  9 388 9 738 188 
 
Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody 
s tým spojené, všeobecný materiál  a občerstvenie na MsZ. 
Do rozpočtu sa pridalo 350 eur na cestovné zahraničné – na návštevy družobných miest NIN a Mimoň. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Plánované čerpanie na odmeny poslancom a členom jednotlivých komisií 
zriadených pri mestskom zastupiteľstve je vyplácané za 1. polrok 2016 vo výplatnom termíne 
zamestnávateľa t.j. 10.7.2016. Skutočnosť čerpaných výdavkov je na nákup občerstvenia na 
zasadnutia vo výške 188 eur.   
 
 
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. 
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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.   

Plnenie:  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet geometrických plánov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

7 5 33 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

1 0 1 3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet znaleckých posudkov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

13 14 8 37 8 8 

Skutočná 
hodnota 

9 9 12 6   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet inzercií v regionálnych novinách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0 0 0 0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 200 5 200 1 218 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 200 5 200 1 218 
 
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.  
Rozpočet výdavkov sa zvýšil o 3 000 eur, z toho 1 000 eur na geometrické plány a 2 000 eur na 
znalecké posudky. Na základe Koncepcie nakladania s nehnuteľným majetkom (budov) Mesta Nová 
Baňa sa plánuje  s predajom budov: Kancelárie MsBP ul. Cintorínska 7 (GP, ZP), Klub dôchodcov (ZP), 
Chata Tajch (v správe TS) (ZP), Chata Vojšín (GP, ZP), k čomu je potrebné vyhotoviť geometrické 
plány a znalecké posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a je potrebné geometricky 
zamerať a ohodnotiť aj ďalších 7 žiadostí o odpredaj mestských pozemkov. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  
Geometrické plány – rozpočet po zmene je 1 900 eur, skutočnosť 668 eur a to za: 
- na zameranie mestského pozemku k priamemu predaju – Zámer č. 1/2016 (Hrabiny),                     -  
- vytyčovací náčrt hraníc mestského pozemku, 
-  polohopisný plán pre osadenie informačných panelov k projektu NCH Zbojnícke studničky     
Znalecké posudky – rozpočet po zmene je 2 600 eur,  skutočnosť  640 eur a to za znalecké 
posudky vyhotovené k: 
predaju časti pozemku – ul. Štúrova (na dorovnanie hranice pozemku),   60 eur,   
predaju časti pozemku – ul. Dlhá Lúka (pozemok ktorý je zastavaný RD a dvorom), 130 eur,   
zámeru č. 1/2016 predať pozemok – Hrabiny (účel využitia pozemku - rekreačné účely), 130 eur,  
predaju časti pozemku – Stará Huta (pozemok ktorý je zastavaný RD a dvorom),   60 eur,   
predaju časti pozemku – Drozdovo (pozemok k chate Drozdovo), 130 eur,   
predaju časti pozemku – Bôrina (zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam),  130 eur,   



22 
 

Správne poplatky na kataster – rozpočet je 300 eur, skutočnosť je vo výške 40 eur na nákup 
kolkov pre získanie podkladov k vypracovaniu GP potrebného k vyňatiu lesného pozemku (Šibeničný 
vrch / vysielače) a k vypracovaniu GP potrebného  k projektu NCH Zbojnícke studničky. 
 
 
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 
Plnenie: V prvom polroku bol dodávateľsky vykonaný audit účtovnej závierky. 
Merateľný ukazovateľ: Počet auditov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 2 2 2 1   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 745 2 745 1 998 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 745 2 745 1 998 
 
Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2015, audit konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2015 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Výdavky na audítora boli celkom 1 800 eur a bankové poplatky spojené 
s auditom vo výške 198 eur.   
 
Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu 
 
Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery 
 
Zodpovednosť: oddelenie finančné 
Cieľ: Dodržiavať splátkové kalendáre 
Plnenie: Splátkové kalendáre sú dodržiavané, v 1. Polroku bolo po 6 splátok úverov zo ŠFRB 

na bytovky na Hrádzi a 2 splátky úveru zo SLSP na zateplenie objektov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 12 12  

Skutočná 
hodnota 

12 12 12    

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 35 000 35 000 18 284 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
800 Splátky úverov 830 332 830 332 88  008 
Výdavky na podprogram spolu    865 332 865 332 106 292 
 
Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi 
Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru 
aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 
rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. 
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cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, 
podľa splátkového kalendára, ročne čiastka 110 000 eur a prislúchajúce úroky. Úver by mal byť 
splatený k 30.6.2018. Novým úverom je úver vo výške 656 504 eur prijatý na vybudovanie 
Modernizácie verejného osvetlenia v meste, s tým, že bude splatený ihneď po obdržaní nenávratného 
finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja so spolufinancovaním štátu na základe 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Splátky úveru a úrokov za bytovky sú pravidelne mesačne poukazované 
na účet ŠFRB, splátky boli 33 007 eur a úroky 13 907 
 eur.  
Splátku z úveru za zateplenie objektov si SLSP inkasuje sama a to štvrťročne po 27 500 eur, spolu  
55 000 eur, úroky si inkasuje mesačne, za 1 polrok sú spolu 2 094 eur. 
V decembri 2015 bol prijatý úveru na Modernizáciu verejného osvetlenia, ktorý mal byť splatený v 1. 
polroku po obdržaní nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Akcia bola 27.6. prevzatá a daná do užívania. Požadované doklady v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 
boli zaslané na riadiaci orgán, ktorý následne oznámil výkon kontroly na mieste 25. augusta. Finančné 
vyrovnanie bude až po kontrole a následne z týchto zdrojov bude splatený úver. Úroky sú vo výške    
2 284 eur.   
 
 
Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam 
 
Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a 
celoslovenských fórach.  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach 
Plnenie: Z každého stretnutia, ktorého sa primátor mesta zúčastní, informuje na poradách 

vedúcich zamestnancov o získaných nových poznatkoch, zmenách zákona a pod. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet členstiev mesta v organizáciách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

5 6 8 7   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 7 033 7 033 6 356 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 033 7 033 6 356 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení - ZMO – žiarsky región, ZMOS, 
Únia Hlavných kontrolórov, OOCR Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ,  ktorých členom je aj naše 
mesto. Od roku 2015 pribudlo členstvo v združení Pohronská cesta. Združenie Region GRON  zvýšil 
členské a v súvislosti s tým sa do rozpočtu dáva čiastka  o 783 eur vyššia ako v roku 2015. 
Skutočnosť k 30.6.2016: V prvom polroku mesto hradilo členské 4 združeniam v celkovej výške    
6 356 eur (Združeniu hlavných kontrolórov 50 eur, ZMOS 1 242 eur, ZMO Mochovce 288 eur 
a Združeniu Region GRON 4 775 eur). 
 
 
 
Podprogram 1.9. Voľby do NR SR 2016 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti okrskových komisií počas prípravy a konania volieb  
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Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Dodržať organizačno-technické zabezpečenie volie na úrovni obce 
Plnenie: Priebeh samotných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 

2016 bol v našom meste zabezpečený bezchybne na vysokej profesionálnej úrovni 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet bezchybne odovzdaných zápisníc 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

   6   

Skutočná 
hodnota 

   6   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 4 943 4 943 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 4 943 4 943 
 
Komentár: Výdavky sú upravené na výšku poskytnutého transferu zo ŠR. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Transfer bol poskytnutý v plnej výške 4 943 eur na celkové zabezpečenie 
prípravy, priebehu aj zúčtovania volieb. Na území nášho mesta bolo vytvorených 6 okrskových 
volebných komisií a náklady boli čerpané na odmeny členom a zapisovateľom komisií 2 331 eur, 
odmeny zamestnancom vykonávajúcim organizačné zabezpečenie volieb 300 eur, odvody do poisťovní 
157 eur, poštovné poplatky do zahraničia pre voľbu poštou 154 eur, všeobecný materiál 220 eur, 
občerstvenie pre okrskové volebné komisie 253 eur, PHM 192 eur, prepravné osôb a materiálu 
dodávateľsky pre okrsok č. 5  315 eur, nájomné objektu Hájenka na Bukovine 33 eur, stravovanie 
členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií 755 eur, odmeny na dohodu – roznášanie 
oznámení o voľbách  a zoznamu zaregistrovaných kandidátov 233 eur. 
 
 

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom 
 

Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
16 419 20 844 7 647 

 
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 
Plnenie: Fungovanie matričného úradu bolo zabezpečované plynule podľa požiadaviek 

klientov. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 40 40 40 40 40 40 
Skutočná hodnota 20 60 49 3   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30 
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Skutočná hodnota 30 104 10 24   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Zápis do pamätnej knihy mesta 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota áno 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota áno áno 34 7   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 14 149 14 074 6 735 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  14 149 14 074 6 735 
 
Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. 
Nakoľko  matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna 
právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 10 409 eur je preplácaná formou transferu a 3 740 eur je 
z rozpočtu mesta. 
Rozpočet výdavkov sa znížil o 35 eur, sú upravené na výšku poskytnutého transferu v súlade 
s rozpisom dotácie na úhradu nákladov  preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Transfer zo štátu vo výške 5 167 eur a prostriedky z rozpočtu mesta vo 
výške 1 568 eur boli použité na:  mzdy 4 339 eur, odvody do poisťovní 1 516 eur, všeobecný materiál 
171 eur, poštové a telekomunikačné služby 282 eur, teplo 13 eur, údržba software 25 eur, každoročné 
školenie matrikárok na Podbanskom 132 eur, cestovné 16 eur, stravovanie 177 eur, tvorba sociálneho 
fondu 40 eur, a poplatky 25 eur. Polročné plnenie je primerané.   
 
 
Podprogram 2.2. SOZA 
 
Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií 
usporiadaných oddelením kultúry a informácií 
 
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie 

akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie 
Plnenie: Cieľ sa plní priebežne počas roka 
Merateľný ukazovateľ: Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 22 22 22 22 22 22 
Skutočná hodnota 16 17 18 7   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 000 1 000 281 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 000 1 000 281 
 
Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, 
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia a jarmok. Rozpočet je na 
úrovni upraveného rozpočtu roku 2015. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  SOZA bol zaplatený poplatok za 3 kultúrne podujatia, na ktorých bola 
použitá hudba podliehajúca spoplatneniu, spolu 281 eur (Novobanský ples, Koncert Jakuba Tökolyho 
TRIO feat. Jan Fečo a Zimná folková Nová Baňa). 
K 30. 6. 2016 nebolo usporiadané športové podujatie s hudobnou produkciou. 
Novobanský jarmok sa koná v druhom polroku. 
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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 
Plnenie: Pracovníkmi TS je zabezpečovaná priebežná údržba MR, v prípade porúch na 

centrálnom riadiacom systéme TS zabezpečujú údržbu v spolupráci s dodávateľom 
riadiaceho systému. Informovanosť občanov bola zabezpečená. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

135 135 135 143 143 143 

Skutočná 
hodnota 

131 143 143 143   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 270 1 270 631 
700 Kapitálové výdavky 0 4 500  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 270 5 770 631 
 
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.  
Kapitálové výdavky – Rekonštrukcia a obnova VISO – v súčasnosti je umiestnený rozvádzač 
s akumulátorovými batériami v kanceláriu MsÚ – stavebný úrad. Rozvádzače sú zastaralého typu 
vybavené elektrónkovým systémom. Modernizovaný rozvádzač bude premiestnený do klimatizovanej 
miestnosti IT centra. Realizovať to budú TS, v 2. Zmene rozpočtu bol pridaný kapitálový transfer  vo 
výške 4 500 eur. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Bežné výdavky: Pracovníkmi TS bola zabezpečená priebežná údržba 
mestského rozhlasu. Poruchy na centrálnom riadiacom systéme VISO TS zabezpečujú v spolupráci 
s dodávateľom riadiaceho systému.  
Kapitálové výdavky: V 2. zmene rozpočtu bolo TS schválené zvýšenie kapitálových výdavkov 4 500 
eur, ktoré budú čerpané v 2. polroku.  
 

 

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
109 472 111 533 53 861 

 
Zámer programu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života 
a zdravia občanov 
   
Podprogram  3.1.   Mestská polícia prevencia 
 
Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku 
Preventívne pôsobenie na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych noriem. 
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Zodpovednosť: Mestská polícia  
Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami  
Plnenie: Cieľ je priebežne plnený. Keďže v prvom polroku nebola na prácu príslušníkov MsP 

podaná žiadna oprávnená sťažnosť, neboli pochybnosti o využívaní zákonných 
prostriedkov. Zvýšený počet priestupkov bol riešený v súvislosti so spustením 
plateného parkovania. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených priestupkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

450 450 400 400 400 400 

Skutočná 
hodnota 

452 395 433 292   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených podnetov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

118 100 143 61   

Cieľ: Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov 
Plnenie: Cieľ je plnený počtom 9 opatrení. Z 9 opatrení bolo 6 prednášok, 2 články a 1 súťaž 

pre deti. Na plnenie cieľa poukazuje aj množstvo prejednaných priestupkov bez 
pokuty, pričom každý občan bol o protiprávnosti svojho konania poučený. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prednášok, besied, článkov v novinách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

15 15 10 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

15 16 22 9   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet individuálnych napomenutí bez pokuty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

200 200 200 200 200 200 

Skutočná 
hodnota 

199 143 145 107   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
 
Podprogram  3.2.   Mestská polícia represia 
 
Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
Cieľ: Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním 
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Plnenie: Plnenie cieľa charakterizuje počet ukončených vecí blokovým konaním a odovzdaných 
vecí na ďalšie konanie ako zákonného nástroja represie. Tento cieľ bol k prvému 
polroku výrazne prekročený v dôsledku nárastu počtu zistených priestupkov aj 
v súvislosti so zavedením plateného parkovania a častejšieho využitia uloženej pokuty 
ako pohovoru.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet blokových pokút 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

150 150 150 150 150 150 

Skutočná 
hodnota 

213 231 253 169   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet odovzdaných vecí 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

20 20 20 20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

35 18 25 11   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 102 555 102 555 48 718 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  102 555 102 555 48 718 
 
Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody 
zvýšených o 4 % podľa zákona pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy, pracovné, 
hygienické a písacie pomôcky, sú tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov, nákup mobilu s paušálom 
k platenému parkovaniu, ale aj výdavky na údržbu kamerového systému po uplynutí záruky. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  
Rozpočet mestskej polície na rok 2016 bol vo výške 102 555 eur. V prvom polroku nedošlo k jeho 
zvýšeniu ani zníženiu. Skutočnosť je 48 718 eur. Celkove boli výdavky MsP čerpané primerane 
k prvému polroku. 

     Mzdy boli vyplatené vo výške 32 493 eur, odvody boli vo výške 11 793 eur. Za telefón bolo 
uhradené 170 eur z naplánovaných 400 eur. Z položky Telekomunikačná technika, ktorá bola 
pôvodne naplánovaná vo výške 100 eur bolo minutých 217 eur na zakúpenie mobilného telefónu 
s androidom pre účely kontroly plateného parkovania. Pokrytie tohto výdaja bude zabezpečené 
úsporou v iných položkách. Za 8 eur bola zakúpená kľučka dverí. Na všeobecný materiál bolo z 
naplánovaných 400 eur vyčerpaných 93 eur na pracovné a písacie pomôcky, hygienické pomôcky, 
akumulátory a pod. Na strelivo bolo použitých 85 eur na zakúpenie nábojov a terčov. Za knihy bolo  
použité 47 eur na zakúpenie nového vydania zákona o priestupkoch s komentárom. Na rovnošaty 
bolo vyčerpaných z naplánovaných 2 200 eur 715 eur (32 %). Prostriedky boli použité na zakúpenie 
súčasti uniformy v zmysle rovnošatového predpisu. Na PHM bolo z naplánovaných 2 500 eur použité  
808 eur (32 %). Veľký vplyv na úsporu má spôsob využívania vozidla NIVA, ktorým sa jazdí len 
v nutných prípadoch, v neprístupných terénoch. Za servis a údržba bolo vyčerpaných 213 eur na 
drobnú opravu vozidla NIVA, výmena oleja, oprava zámku dverí. Poistenie bolo uhradené vo výške 
229 eur a to na zákonné a havarijné poistenie vozidla Š. Roomster. Poistné k vozidlu NIVA bude 
uhrádzané v mesiaci december. Na údržbu zvukovej a obrazovej techniky, ktorá súvisí 
s mestským kamerovým systémom zatiaľ z naplánovaných 1 500 eur nebolo potrebné nič použiť, 
v druhom polroku prebehnú zmluvné servisné údržby.  V položke stravné bolo z naplánovaných 3 003 
eur vyčerpaných 1 359 eur (45%). Prídel do soc. fondu bol vo výške 315 eur. V rámci položky 
poplatok za odpady bolo uhradené 175 eur. 
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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. 
Plnenie: Počet riešených priestupkov v oblasti chovu psov a počet odchytených psov sú  

primerané k polroku.       
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 48 31 44 14   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet odchytených psov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 25 25 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 65 52 59 21   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 810 810 374 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  810 810 374 
 
Komentár: Výdavky sú určené na  prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Z naplánovaných 810 eur bolo vyčerpaných 374 eur.  Z toho 192 eur bolo 
použitých na spotrebný materiál, (búda pre psa, lopata, hadica, spojovací materiál, sieť na tienenie 
a pod.). Za nájomné za prenájom veterinárnej ambulancie bolo zaplatené 52 eur. Čiastka 129 eur 
bola uhradená za odvoz kadáverov a veterinárne služby.   
 
 
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 
Plnenie: Protipožiarne kontroly budú vykonávať dobrovoľní hasiči v období vykurovacej 

sezóny v rodinných domoch, kedy vzniká väčšie riziko vzniku požiarov. 
Merateľný ukazovateľ: Počet  vykonaných kontrol 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 20 20 50 50 120 120 
Skutočná hodnota 20 163 185 0   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 5 720 7 720 4 769 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 720 7 720 4 769 
 
Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí 
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta. Výdavky sú vyššie ako v roku 2015, 
čiastka 4 700 eur (ktorá v pôvodnom rozpočte 2015 nebola), je určená pre Dobrovoľný hasičský zbor 
na činnosť a bude slúžiť na pokrytie nákladov na energie a náklady na prevádzku automobilu IVECO 
Daily, materiál,  PHM a technické prostriedky.  



30 
 

Z dotácie vo výške 2 000 eur, ktorú mestu poskytla Dobrovoľná požiarna ochrana SR pre Dobrovoľný 
hasičský zbor bude zakúpené materiálno-technického vybavenie DHZO, osobné ochranné pracovné 
prostriedky a zaplatená odborná príprava členov DHZO. Tiež je to určené na servis – opravy a nákup 
náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Dotácia DHZ Nová Baňa bola poskytnutá vo výške 4 700 eur na 
zabezpečenie ich činnosti počas roka. Odmena na dohodu bola vyplatená vo výške 52 eur a odvody 17 
eur. 
 
 
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 
Plnenie: Priestor skladu zabezpečujeme v pravidelných intervaloch kontrolou a zásoby skladu 

sú uchovávané v zmysle pokynov OÚ odbor CO v Žiari nad Hronom 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet skladov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1 1 1 1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 387 448 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  387 448 0 
 
Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca 
štát. 
Rozpočet bol  zvýšený o 61 eur, ktoré budú pridané na odmenu pre skladníka CO na základe 
oznámenia Okresného úradu Žiar nad Hronom odboru CO. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Finančné plnenie na tomto úseku je plánované v druhom polroku 2016, 
počas prvého polroka je vykonávaná pravidelná mesačná kontrola skladu CO. 
  
 
 
Program 4. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
11 287 11 287 5 766 

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

Plnenie: V prvom polroku 2016 sa cieľ podprogramu plnil zviditeľňovaním mesta 
prostredníctvom spolupráce s inými mestami, rozhlasovými reláciami v oslovených 
mestách a obciach, zasielaním informácií a plagátov využitím pošty a elektronickej 
pošty, uverejňovaním aktivít na webovej stránke mesta, v Novobanských novinách 
a internetových portáloch zaoberajúcich sa cestovným ruchom, podávaním informácií 
o pripravovaných aktivitách v informačnom centre. Propagačný materiál mesta bol 
poskytovaný počas aktivít, ktoré sú uvedené nižšie v komentári. Zakúpený bol skoro 
v plnom počte ako bolo celkovo plánované. Na zabezpečenie lepšej prístupnosti 
k propagačnému materiálu bola zakúpená sklenená vitrína, ktorá sa nachádza 
v informačnom centre. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Propagačný materiál 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 15 15 15 15 

Skutočná 
hodnota 

15 22 21    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Informačné tabule 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

0 1 1 0 0 0 

Skutočná 
hodnota 

0 0 0    

 
Celkovo bolo zakúpených 13 druhov propagačného materiálu v celkovej hodnote 809 eur a to 
papierové tašky na víno, minikrojovanky (figúrky – ručná výroba) v Novobanskom baníckom kroji, 
propagačné sviečky, plán mesta, magnetky, reprezentačné fľaše a fľaštičky s medovinou, poháre číre, 
poháre farebné, hrnčeky. Uvedený materiál je označený aj nápismi Slovensko, nielen Nová Baňa. 
 
Propagačný materiál bol poskytnutý napr. na veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIA TOUR v 
Bratislave, Vyhlásenie najlepšieho športovca mesta za rok 2015, na akcii Prechod Pohronským 
Inovcom - najstarší a z najďalej účastník, do tombol a besied so spisovateľmi a cestovateľmi 
v mestskej knižnici, prijatie divadelníkov 41. ročníka Melekova divadelná Nová Baňa, pre GFŠ v Novej 
Bani na projekt o našom meste v Prešove, medzinárodný Deň zeme v Zlíne, v partnerských mestách 
Mimoň a NIN, propagácia na májových pretekoch JŠ BERI, propagácia na vyhodnotení celoslovenskej 
športovej akcie Do práce na bicykli, na 41. ročníku medzinárodnej mototuristickej Baníckej rallye, na 
celoštátnom kole hry Plameň – dobrovoľná požiarna ochrana SR, pri príležitosti založenia MsL 
v Banskej Štiavnici, na družobné hry DSS z krajín EÚ v meste Vilnius v Litve.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 11 287 11 287 5 766 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  11 287 11 287 5 766 
 
Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 3 500 eur aj v cudzom jazyku, na 
kancelársky materiál a materiál na údržbu informačných tabúľ, ďalej na zakúpenie sklenenej vitríny na 
propagačný materiál do IC a na mzdy pre pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj 
na úseku Propagácie.  
 
Skutočnosť k 30.6.2016:  
Celkové výdavky sú vo výške 5 766 eur. Výdavky na mzdy, odvody, sociálny fond, stravovanie 
a odmenu na dohodu za pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na úseku 
Propagácie, boli vo výške 4 515 eur. Za energie a telekomunikačné služby boli čerpané prostriedky vo 
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výške 109 eur, tieto výdavky však budú z bežného účtu informačného centra preúčtované na účet 
mesta v druhom polroku.  
Na položke Všeobecný materiál boli výdavky vo výške 987 eur na: kancelársky materiál a tlač 178 eur, 
na zakúpenie propagačného materiálu 809 eur. Každý propagačný materiál je vyznačený erbom 
a názvom mesta. Slúži na propagáciu a prezentáciu mesta Nová Baňa na rôznych kultúrnych, 
športových, spoločenských a iných podujatiach a výstavách a 15 eur za hosťovanie na  web stránke 
NCH Na zabezpečenie lepšej prístupnosti k propagačnému materiálu bola zakúpená sklenená vitrína 
v hodnote 140 eur. Pripravujú sa propagačné skladačky v anglickom jazyku a obhliadka technického 
stavu informačných tabúľ v meste - výdavky týchto akcií sa prejavia v druhom polroku 2016.  Preklad 
do anglického jazyka bol Mgr. Antonom Kopernickým vyhotovený zdarma. 

 
 
Program 5. Cestná doprava 

 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
232 648 297 798 123 015 

 
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  

Plnenie: priebežne sa plní 
Merateľný ukazovateľ: Počet spojov  Bukovina - Bukovina   
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 
Skutočná hodnota 3 3 3 3   
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 14 14 14 14 14 14 
Skutočná hodnota 14 14 14 14   
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Kútovci 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13 13 
Skutočná hodnota 13 13 13 13   
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Ílend 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 21 21 21 21 21 21 
Skutočná hodnota 21 21 21 21   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 39 800 55 080 23 089 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  39 800 55 080 23 089 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na 
konečnú zastávku na Bukovine a na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej 
dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ílend. Výdavky 
sú o 1 500 eur vyššie ako v roku 2015. 
V 2. Zmene rozpočtu boli zvýšené výdavky o 15 280 eur na úhradu časti vzniknutej strany na základe 
skutočnej fakturácie  za 12/2015 až 4/2016 a prepočtu predpokladaných výdavkov za obdobie 5/2016 
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až 11/2016 z dôvodu zvýšenia ekonomickej ceny na 1 km, ktorú ovplyvnili odpisy z investícií do 
obnovy vozidlového parku prímestskej dopravy a zmeny odpisovej politiky spoločnosti z dôvodu 
prehodnotenia fyzického a morálneho opotrebovania hmotného majetku. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Na základe objednávky mesta na poskytovanie služieb v oblasti 
autobusovej prepravy pre časť Bukovina dochádza zo strany SAD k mesačnej fakturácii. Za obdobie 
01/2016 až 05/2016 tieto náklady predstavujú výšku 1 010 eur  vrátane úhrady aj za 12/2015. 
V zmysle Dohody o poskytnutí prepravy a úhrade časti vzniknutej straty za prepravu zo dňa 26.3.2013 
týkajúcej sa prímestských liniek boli uhradené náklady formou príspevku za obdobie 12/2015 -04/2016 
vo výške 22 079 eur.          
 
 
 
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 
Plnenie: Zabezpečovaná bola oprava závad na vozovke zistených po zimnej prevádzke 

a údržba celej dĺžky udržiavaných ciest. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Náklady na 1 km v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

 1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 

Skutočná 
hodnota 

 1 177 1 177 1 177   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka udržiavaných ciest v km 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

104,09 104,09 104,09 104,09 104,09 104,09 

Skutočná 
hodnota 

104,09 104,09 104,09 104,09   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 78 257 102 867 46 847 
700 Kapitálové výdavky 0 16 100 0 
Výdavky na podprogram spolu  78 257 118 967 46 847 
 
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. 
V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 
Bežný rozpočet: 

� Opravu schodov pri Zlatom Bažante – 4 200 eur. V roku 2015 bola realizovaná oprava 
podestovej časti medzi dvomi schodišťami, v roku 2016 bude vykonaná oprava dvoch 



34 
 

schodísk. Cieľom je zabezpečiť bezpečnejší prechod chodcov. Po rekonštrukcii dôjde 
k zlepšeniu prostredia pre život.   

� Zábradlie na chodníku ul. Školská –  1 300 eur. Čiastka je určená na výrobu a montáž nového 
zábradlia pred Spojenou školou (bývalá budova Daňového úradu) na ul. Školská dodávateľsky 
pre zabránenie vstupu detí do vozovky.  

� Traktor mulčovač – piestnica – 310 eur. Jedná sa o náhradný diel pre sfunkčnenie činnosti 
traktora cepák zabezpečujúceho kosenie rigolov a priľahlých častí MK.  

� Parkovanie – výdavky vo výške 10 000 eur sú určené na prípravu parkovacích miest v centre 
mesta. Z toho výdavky vo výške 2 600 eur sú na zakúpenie materiálu (farby, kovových 
konštrukcií, stojanov, trubiek, matíc a skrutiek na uchytenie dopravného označenia), 900 eur 
na opravu a osadenie dopravných značiek a 6 500 eur na vodorovné značenie dodávateľsky. 
Predmetom opravy dodatkových značiek je úprava parkovacích podmienok v meste v zmysle 
schváleného VZN.  

V. 2. Zmene rozpočtu boli TS pridané finančné prostriedky na: 
Bežný rozpočet: 

� Projekt 5.2.1. – Údržba MK – do rozpočtu sa pridáva 5 900 eur na vybudovanie výjazdu na 
ul. Švantnerova – v súčasnosti je výjazd medzi dvomi bytovými jednotkami na ul. Švantnerova 
v havarijnom stave. Vozidlá vychádzajúce z parkoviska na MK zachytávajú karosériou o MK. Je 
potrebné zafrézovať napojenie na MK a vykonať rekonštrukciu asfaltom vo výmere 120 m2. 
Oprava bude realizovaná dodávateľsky.  

� Projekt 5.2.1. – Údržba MK – do rozpočtu sa pridáva 2 900 eur na stabilizáciu ul. 
Kamenárska – predmetný úsek cesty vo výmere 31 m2 bol podmočený a narušila sa 
stabilizácia MK. Oprava bude vykonaná zamestnancami TS. Prostriedky budú použité na nákup 
materiálu – betón, debniace tvárnice, štrk.  

Kapitálový rozpočet: 
� Úpravu spevnených plôch sídlisko Pod Sekvojou – 9 600 eur - tieto prostriedky budú použité 

na úpravu spevnených plôch určených na parkovanie na sídlisku Pod Sekvojou, ktoré sú 
nedokončené od roku 2014. Celkovo sa jedná o plochu 680 m2, kde budú okraje budú 
ohraničené obrubníkmi  a debniacimi tvárnicami. Samotná plocha bude po odbagrovaní 
vyštrkovaná, zhutnená a bude tu položená zatrávňovacia dlažba ako je aj v prvej časti. Na 
tejto ploche vznikne 49 parkovacích miest z toho 18 nových a 31 pôvodných . 

� Na vybudovanie spevnenej plochy na ul. Štúrova pred vchodmi č. 10,12,14 s rozlohou cca 363 
m2  - 6 000 eur z dôvodu, že kapacity pre odstavenie motorových vozidiel na sídlisku Štúrova 
nie sú toho času dostatočné. Vybudovanie spevnenej plochy by malo byť v priestoroch 
bývalého detského pieskoviska, ktoré toho času už neslúži deťom, ale skôr na venčenie psov. 
V roku 2014 bolo dané do užívania nové detské ihrisko v blízkosti zhruba 50 metrov od 
pôvodného pieskoviska. Zo štyroch stromov vysadených v súčasnom zelenom páse by tri 
stromy zostali zachované. Naďalej by boli po bokoch spevnenej plochy vytvorené zelené pásy. 
Pri približnej rozlohe 11 x 33 m, t.j. 363 m2 by celková cena materiálu činila 5 082 eur. 
Približne 918 eur je potrebných na vybavenie povolení od SPP, SE a StVPS, t.j. celkovo 6.000 
eur. Vzniklo by tak minimálne 10 parkovacích miest. 

� Projekt 5.2.1. – Oprava MK – Projektová dokumentácia na úpravu spevnených plôch Pod 
sekvojou a ul. Štúrova – TS sa navyšuje  kapitálový transfer o 500 eur na vyhotovenie 
projektovej dokumentácie na úpravu spevnených plôch ulíc Pod Sekvojou a Štúrova ako 
podklad pre ohlásenie stavebnému úradu.  

Skutočnosť k 30.6.2016:  
Bežné výdavky:  

� Oprava schodov pri Zlatom bažante – zatiaľ nezrealizované. 
� Zábradlie na chodníku Školská – zrealizované, výdavky 1 248 eur. 
� Traktor mulčovač - piestnica – bola zakúpená za 310 eur. 
� Parkovanie – materiál za 1 246 eur, oprava tabúľ za 817 eur, značenie 5 253 eur, spolu 7 316 

eur. 
� Vjazd na ulicu Švantnerova – akcia zrealizovaná za 5 700 eur. 
� Stabilizácia ul. Kamenárska – zatiaľ nezrealizované. 

Kapitálové výdavky: Kapitálové príspevky v 1. polroku neboli čerpané. 
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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  
Plnenie: Zabezpečovaná bola schodnosť chodníkov, komunikácii a parkovísk počas zimného 

obdobia. Cieľ nebol pre priazeň počasia naplnený, ukazovatele boli nedočerpané. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

730 1 110 1 110 1 318 1 411 1500 

Skutočná 
hodnota 

1 019 179  497 201   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

50 100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

34 0 0 0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

 53 735 62 208 62 208 62 633 63 000 

Skutočná 
hodnota 

 24138,2 47 664 18 525   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet najazdených KM a MH počas zimnej údržby 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 
km  
Plánovaná hodnota 
MH 

  5 420 
   265 

5 420 
265 

5 420 
265 

5 420 
265 

Skutočná 
hodnota 

  4 639 
   221  

1 992 
 89 

  

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 39 152 47 952 19 680 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  39 152 47 952 19 680 
 
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. 
V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 

� Opravu radlíc po zimnej údržbe – 2 800 eur je určené na opravu radlíc na odhŕňanie snehu, 
ktoré boli po zimnej prevádzke opotrebené.  

� Oprava korby sypača TATRA – výdavky vo výške 6 000 eur sú určené na opravu korby sypača 
na vozidle TATRA.  

Skutočnosť k 30.6.2016:  
� Oprava radlíc – zrealizované za 2 797 eur. 
� Oprava korby sypača Tatra – zatiaľ nezrealizované. 
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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  
Plnenie: Bola zabezpečená oprava a údržba techniky v TS a meste. Cieľ splnený. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 36 36 36 36 36 36 
Skutočná hodnota 36 36 36 36   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 63 971 63 971 31 931 
700 Kapitálové výdavky 0 360 0 
Výdavky na podprogram spolu  63 971 64 331 31 931 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy 
vozidiel a majetku. 
V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 
Kapitálový rozpočet: 

� Prídavné zariadenie na UNC – doska na štiepanie dreva – 360 eur určených na zakúpenie 
prídavného zariadenia na UNC. Jedná sa o univerzálnu upínaciu dosku pre UNC pre použitie 
štiepačky na štiepanie dreva pre kotolňu TS, frézy a mulčovača.  

Skutočnosť k 30.6.2016:  
Bežné výdavky: Na tejto činnosti zabezpečujú bežnú údržbu vozidiel a majetku TS a vykonávanie 
opráv všetkých vozidiel a majetku TS. 
Kapitálové výdavky:  TS v júni zakúpili prídavné zariadenie na UNC za 360 eur, avšak  do 30.6.2016 
nepožiadali o kapitálový príspevok. 
 
 
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  
Plnenie: splnené 
Merateľný ukazovateľ: Uzatvorenie poistnej zmluvy 
Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 0 1 0  
Skutočná hodnota 1 1   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
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 
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5 rokov a to poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne. 
Ročné poistenie je vo výške 1 468 eur. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Ročné poistenie vo výške 1 468 eur bolo uhradené. 
 
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 
Plnenie:  
Merateľný ukazovateľ: Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže 
Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 1 ks retenčnej 

nádrže 
    

Skutočná hodnota     
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka prícestného rigolu v bm 
Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 147     
Skutočná hodnota 0    
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm 
Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 175     
Skutočná hodnota 0    
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka oporného múru v bm 
Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 63    
Skutočná hodnota 0    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
 
Podprogram 5.6. 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    
Plnenie:  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavby v bežných metroch 

Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 140 bm chodníka    
Skutočná hodnota 0    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
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700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Výdavky by mali byť na vybudovanie odstavného pruhu 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     
Plnenie:  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavby v bežných metroch 

Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 480  480   
Skutočná hodnota 0    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Výdavky by mali byť na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu 
projektu vybudovania chodníka pred objektom ZUŠ. 
 
 
Podprogram 5.8. Parkovanie v meste 
 
Zámer podprogramu: Skľudnenie dopravy a organizácia parkovania v historickom centre mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta a Technické služby mesta 
Cieľ: Vytvorenie kľudového dopravného režimu v historickom jadre centrálnej zóny 
Plnenie: Zrealizované od 1. mája 2016 
Merateľný ukazovateľ: Počet vytvorených parkovacích miest 
Rok 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 82   
Skutočná hodnota 82   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 10 000 10 000 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  10 000 10 000 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na zavedenie plateného parkovania v meste. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Finančné prostriedky boli poskytnuté TS cez projekt 5.2.1. 
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Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 
 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
270 697 272 801 146 013 

 
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  
 
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.   

Plnenie: Je zabezpečené prevádzkovanie a údržba všetkých vyhovujúcich zhromaždísk 
odpadov na území mesta a TS, preprava, triedenie, úprava (lisovanie, balenie), 
skladovanie a expedícia separovaných a neseparovaných zložiek KO 
k odberateľom v súlade s cieľom 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet servisovaných (prevádzka+údržba) zhromaždísk odpadov v meste,  ks/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

38 38 38 38 38 38 

Skutočná hodnota 38 38 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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

 28 560 29 255 29 255 29 255 29 255 

Skutočná hodnota   16 762,69 11 729,36   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

  57 514 90 000 90 000 90 000 

Skutočná hodnota  89 903,89 111 751,53 54 961,61   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 101 473 97 837 51 667 
700 Kapitálové výdavky 43 950 43 690 38 927 
Výdavky na podprogram spolu  145 423 141 527 90 594 
 
Komentár: Bežné výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na 
zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždísk, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov 
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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 42 000 eur sú určené na úhradu polovice nákladov za kúpu 
ojazdeného vozidla  Mercedes Benz Econic s nadstavbou, vyklápač, na odvoz odpadu, najazdené 
125 000 km. Cena vozidla je 83 880 eur s DPH, Technickým službám  bude poskytnutý kapitálový 
príspevok v roku 2016 vo výške 42 000 eur a v roku 2017 doplatok. 
Výdavky vo výške 1 950 eur sú určené na nákup prídavného zariadenia na UNC – čeľuste na 
nakladanie vytriedených zložiek KO a na nízkozdvižný paletizačný vozík. 
 
V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 
Bežné výdavky 

� Likvidáciu nelegálne uloženého odpadu – 2 000 eur - v katastrálnom území mesta Nová Baňa 
je potrebné operatívne likvidovať skládky nelegálne uloženého odpadu.  

� Odchodné a odvody – 2 464 eur - odchodné bolo naplánované v roku 2015. Zamestnanec 
však ukončil pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo vyplatené ku mzde v januári 
2016.  

� Zníženie rozpočtu – o 10 000 eur (spotreba PHM o 7 100 eur,  autosúčiastky 600 eur, 
pneumatiky 1 800 eur, všeobecné služby 500 eur) sa znižuje rozpočet na nakladanie s KO 
z dôvodu, že tieto prostriedky Technickým službám uhradí spoločnosť ENVI-PACK.  

 
V.2. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 
Bežné výdavky 
Projekt 6.1.1. – Poistenie kukavozu – na poistenie zakúpeného zánovného kukavozu proti lomu, 
havárii a živelnej udalosti sa TS pridáva čiastka 1 200 eur. Zároveň sa sem presúva 700 eur 
z podprogramu 8.1. Spoločná správa za nákup WIFI pre Horný dvor TS, pretože WIFI bude slúžiť pre 
účely horného dvora TS. 
Kapitálové výdavky 

� Prídavné zariadenie na UNC – pôvodná suma 1 400 eur bola plánovaná na nákup vidlicového 
nakladania lisovaných plastov. Suma je upravená o 3 340 eur na zakúpenie hydraulických 
čeľustí na nakladanie vytriedených zložiek KO po úprave. Na základe zmeny zákona 
o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) dochádza k zmene spôsobu nakladania s vytriedenými zložkami 
KO. Pri tejto činnosti je nutné využívať hydraulické upínacie zariadenie na nakladanie balíkov. 
Použitím zariadenia dôjde k zefektívneniu činnosti pri nakladaní triedených a lisovaných 
balíkov PET fliaš. 

� Projekt 6.1.1. – Nákup kuka voza  – rozpočet sa znižuje o 3 600 eur z dôvodu, že faktúra 
za jazdené komunálne vozidlo FAUN ROTOPRES  bola vystavená na dve splátky, pričom výška 
splátky na tento rok bola vo výške 38 400 eur. Prostriedky boli rozpočtované z prebytku 
bežného rozpočtu.  

 
Skutočnosť k 30.6.2016: 
Bežné výdavky: TS uhrádzali bežné výdavky na zabezpečenie odvozu odpadu.  

� WIFI pre Horný dvor TS – bolo zakúpené  za 795 eur z prostriedkov TS, nepožiadali o 
preplatenie mestom. 

� Likvidácia nezákonne uloženého odpadu – zatiaľ nebolo potrebné použiť finančné prostriedky 
na tento účel. 

� Odchodné a odvody – vyplatené v sume 2 464 eur. 
� Poistenie kukavozu – k 30.6. kuka voz nepoistený.. 

Kapitálové výdavky: 
� Kukavoz – v júni bol  zakúpený, uhradená bola prvá splátka 38 400 eur. 
� Vozík  - za 527 eur boli zakúpené dva paletizačné vozíky. 
� Prídavné zariadenie na UNC – zakúpené bude v druhej polovici roka. 

 
 
 
 



41 
 

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 zberovoštiepkovacieho zariadenia (traktor+príves), fekálneho vozidla, 

zhromaždiska odpadov BRKO na území TS, štiepkovanie a expedícia BRKO 
Plnenie: Všetky zariadenia sú prevádzkované podľa potrieb občanov a zúčastnených obcí – cieľ je 

priebežne plnený 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

440 1600 1 650 1 650  1 650 1 650 

Skutočná 
hodnota 

673,2 1 307,70 746,82 568,10   

 Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

420 300 300 300 300 300 

Skutočná 
hodnota 

591 416 417 203   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom  – km/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

1 156 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 

Skutočná 
hodnota 

2 209 2 717 3 134 1 364   

 
 
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 

Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených vozidiel a prívesu 

Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

4 4 4  

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 26 489 28 889 10 320 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  26 489 28 889 10 320 
 
Komentár:  Výdavky sú určené vo výške 20 646 eur vo forme príspevku Technickým službám mesta a 
predstavujú náklady na činnosť 5 špeciálnych zariadení a to: sacia cisterna s podvozkom, 
rýchlonakladač  s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre 
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zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka na úpravu a odvoz BRKO  odpadu a vývoz odpadu 
zo žúmp a kalu zo septikov a vo výške 5 843 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré  
hradí mesto. 
V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 

� Nože na ECOGREEN – 2 400 eur na zakúpenie nožov na ECOGREEN, ktoré sú v súčasnosti 
nepoužiteľné a zodraté, a preto je stroj nepoužiteľný pre ďalšiu činnosť. Zariadenie sa 
používa minimálne 2x v roku v zmysle zákona na drvenie konárov (biologického odpadu).  

Skutočnosť k 30.6.2016:  
TS - Na tomto stredisku TS vykonávajú úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadových vôd zo žúmp 
a kalu zo septikov, ktoré sa na základe zmluvy vykonávajú v rámci mikroregiónu.  
V rámci účelových prostriedkov boli zakúpené nože na ECOGREEN za 2400 eur. 
MsÚ - Poistenie vozidiel a techniky: Povinnosť havarijného poistenia vozidiel a techniky vyplývajúcej 
zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy po 
dobu 5 rokov bola splnená schválením záverečnej monitorovacej správy na uvedený projekt v mesiaci 
marec 2016. Zmluvy havarijného poistenia na vozidlá boli  ku koncu aktuálneho poistného obdobia t.j. 
k 6.5.2016 vypovedané, čím nedošlo k čerpaniu výdavkov. 
 
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 
 
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 
Plnenie: Cieľ bol splnený na 100 % - zabezpečil sa odvoz všetkých neseparovateľných zložiek 

KO k oprávnenej odberateľskej organizácií. Zabezpečili sme všetky legislatívne 
povinnosti v oblasti evidencie a hlásenia o odovzdaných odpadoch a zabezpečili sme 
splnenie všetkých finančných operácii súvisiacich s hore uvedenými povinnosťami. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 070 1 990 1 990 2 000 2 010 2 010 

Skutočná 
hodnota 

1 958,51 1 958,67 2015,71 995,14   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony drobného stavebného odpadu (DSO) 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

65 66 66 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

174,13 122,53 94,55 0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony nebezpečného odpadu (NO) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

1,524 1,91 4,085 2,1   

 
Plánovaná ročná hodnota komunálneho odpadu-KO a veľkoobjemného odpadu-VOO je 2 000 
ton, skutočná polročná hodnota je 995,14 ton. Stav je cca v plánovaných hodnotách. 
 
Plánovaná ročná hodnota drobného stavebného odpadu-DSO je 100 ton, skutočná polročná 
hodnota je 0 ton. Od 1.1.2016 podľa nového zákona č. 79/2015 Z.z. DSO od občanov preberajú TS 
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a po naplnení veľkokapacitného kontajnera odvážajú do prekládkovej stanice Waste transport, Nová 
Baňa. 
Nakoľko TS a Waste transport nemali  súhlas od OÚ Žarnovica pre odpad č. 200308 – DSO podľa 
nového zákona, nemôžu vykazovať preberanie uvedeného odpadu. Dňa 29.6.2016 bolo na mestský 
úrad doručené rozhodnutie zo dňa 16.5.2016, ktorým oprávňuje OÚ Žarnovica, TS nakladať 
s odpadom č. 200308 – DSO. Od Waste transport, a.s. mestu nebol fakturovaný DSO. 
 
Plánovaná ročná hodnota nebezpečného odpadu je 2,5 ton, skutočná polročná hodnota je 2,1 ton. 
Občania urobili podrobnejšiu revíziu nepotrebných vecí vo svojich objektoch a odovzdali do zberu 
nebezpečné odpady. 
 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 83 250 83 250 39 969 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0 
Výdavky na podprogram spolu  83 250 83 250 39 969 
 
Komentár: Výdavky sú určené vo výške 81 000 eur (ako v roku 2015) na úhradu poplatku za uloženie 
a zneškodnenie odpadu na skládke, 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. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  
Jedná sa o náklady za  nakladanie s komunálnym odpadom (KO+VOO+DSO) vo Waste transport, a.s., 
vrátane nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch. Mesto má podpísané zmluvy s firmou 
Waste transport, a.s. Bratislava, prevádzka Levice, nástupnícka organizácia spoločnosti SITA 
Slovensko, a.s., na základe ktorých sa minimálne po dobu 20 rokov odovzdáva komunálny odpad 
z mesta Nová Baňa do prekládkovej stanice Waste transport, Nová Baňa. Výdavky na nakladanie 
s odpadom rozpočtované vo výške 81 000 eur boli v skutočnosti vo výške 39 833 eur. Za nákup 
čiernych plastových vriec  na zmesový komunálny odpad z plánovaných 250 eur mesto uhradilo 136 
eur. 
Finančné prostriedky plánované na identifikáciu majiteľa pozemku geodetom pri nezákonnom uložení 
odpadov rozpočtované vo výške 2 000 eur zatiaľ použité neboli, nakoľko nevznikol skutkový stav, na 
základe ktorého by bolo potrebné použiť finančné prostriedky mesta. 
 
 
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 

Plnenie: Zatiaľ sa neplní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených vozidiel a príslušenstva 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

 4 4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

 4 4 4   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
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Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 5 269 5 269 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 269 5 269 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace 
vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Ročné havarijné poistenie vozidiel a techniky projektu „Nákup čistiacej 
techniky“ je splatné až v 11/2016. Z uvedeného dôvodu nedošlo k čerpaniu týchto výdavkov. 
 
 
Projekt 6.3.2. Čistiaca technika - TS 
 
Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami 
 
Cieľ: Zabezpečiť  čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou 

technikou 
Plnenie: Technika počas celého polroka bola kvalitná a zabezpečili sme vyčistenie všetkých 

znečistených priestranstiev a komunikácií 
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

 200 200 200 200 200 

Skutočná 
hodnota 

 205 260,5 165   

 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 10 266 10 266 5 130 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  10 266 10 266 5 130 
 
Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb 
mesta vo výške 10 266 eur.   
Skutočnosť k 30.6.2016: V roku 2016 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, 
chodníky a ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Vo zvýšenej miere bolo vykonané 
Čistenie rigolov a kosenie krovín traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, Záhrb, Kútovská 
cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, Sedlová cesta.  
 
 
  

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

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
63 186 63 186 22 522 

 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
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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 
Plnenie: Pre zabezpečenie cieľa programu - udržať prenajímané budovy v dobrom stave, ich 

funkčnosť a bezporuchovosť, boli vykonané na prenajímaných budovách opravy, ktoré 
splnili naplnenie tohto cieľa. Za účelom zlepšenia kvality prenajímaných priestorov 
a zabezpečenia hygienických noriem prenajímaných priestorov sa zrealizovali  
nasledovné práce – čistenie upchatej kanalizácie, oprava WC a stavebné práce na 
odstránení zatekania sprchového kúta na ulici Bernolákovej 3, oprava ventilátorov vo 
WC na Bernolákovej 13. Pre zlepšenie funkčnosti prenajímaných budov sa v priestoroch 
na ulici Školskej 25 zrealizovalo samostatné meranie elektrickej energie a v jednej 
kancelárii namontovala plávajúca podlaha. Realizovali sa práce na zabezpečenie 
bezporuchovosti prenajímaných budov menšieho rozsahu - opravy WC, oprava 
prasknutého vodovodného potrubia, elektroinštalačné práce. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prenajímaných budov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

16  15 15 16 16 16 

Skutočná 
hodnota 

16 15 15 16   

  
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 63 186 63 186 22 522 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  63 186 63 186 22 522 
Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je najväčšia 
položka rozpočtu 38 546, čo je plánované o 3 tisíc eur nižšie ako v roku 2015,  poistné, revízie 
objektov, kominárske služby, nájomné, materiál, ale aj na ich údržbu. V rámci údržby sa plánujú len 
bežné opravy a odstraňovanie nepredvídaných závad za 8 000 eur. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  
Výdavky za údržbu a prevádzku prenajímaného majetku predstavujú čiastku 22 522 eur z toho : 
   
Elektrická energia – 6985 eur  
Výdavky predstavujú zálohové platby za prenajímané nehnuteľnosti a neobsadené budovy : 
-  zálohy za I. polrok 2016 – 3 519 eur 
-  vyúčtovanie spotreby za rok 2015 – doplatky január 2016 a spotreba za I. štvrťrok 2016 – 3 466 eur  
 
Plyn – 5 157 eur 
Výdavky predstavujú  : 
- zálohové platby  za I. polrok 2016 a za doplatky za  vyhodnotenie spotreby za rok 2015  za odberné 
miesta: SSŠ – Školská 25, Bernolákovu 3, Cintorínsku 3, Cintorínsku 7, Kalvársku 37, M.R.Štefánika27,  
A. Kmeťa 7 – 4 904 eur 
 -  vyhodnotenie podružných meračov na odberných miestach – Bernolákova 3, Školská 25 – 185 eur 
 -  porušenie zmluvných podmienok – prečerpanie a nedočerpanie množstva plynu – 68 eur 
 
Teplo – 2 340 eur                                                                                                                                                                                                    
Náklady predstavujú výdavky: 
-zálohové platby za voľné nebytové priestory Bernolákova 11, za zasadačku Bernolákova (STEP) a za 
budovu P.C – Námestie slobody 2 
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Voda – 3 209 eur 
Výdavky v čiastke  2 318 eur sú za spotrebu vody v prenajatých nebytových priestoroch a 891 eur 
predstavujú výdavky za zrážkovú vodu za prenajímané budovy a za neobsadené, prázdne  budovy.  
 
Materiál – 19 eur 
- perlátor, pláváky, spotrebný materiál – 19 eur 
 
Údržba budov, priestorov, objektov –  1 654 eur 
V rámci opravy a údržby budov boli vykonané nasledovné práce : 
- elektroinštalačné práce Školská 25 v súvislosti so samostatným meraním el. energie v miestnosti pre 
hudobníkov – 750 eur 
- montáž plávajúcej podlahy Školská 25 (kancelária) – 228 eur 
- čistenie upchatej kanalizácie – Bernolákova 3 – 180 eur 
- elektroinštalačné práce Bernolákova 11, oprava ventilátorov Bernolákova 13 a spínacie hodiny na 
Zvonici – 133 eur 
- montáž vodomera pre karanténnu stanicu - Školská 25 – 88 eur 
- oprava WC a odstránenie zatekania sprchového kúta - Bernolákova 3 – 62 eur 
- inštalácia spätnej klapky  vo vodomernej šachte – Námestie slobody 2 – 56 eur 
- vytiahnutie žumpy – Bernolákova 3 – 54 eur 
- elektroinštalačné práce – Bernolákova 11 (podkrovie) – 47 eur 
- elektroinštalačné práce – N. slobody 2 – zasadačka – 38 eur 
- odvoz poškodeného kontajnera z dvora – Bernolákova 11 - 10 eur 
- oprava prasknutej vodovodnej  rúry – Bernolákova 11 (optika) – 8 eur 
 
Nájomné za prenájom budov, priestorov a objektov – 917 eur 
- za prenájom pozemku pod AS od Železníc SR – 317 eur  
- za nájom pozemku – vyhliadková veža Háj – 600 eur 
 
Poistné –  1 201 eur 
- alikvotná časť poistného za prenajaté nebytové priestory 
 
Vrátené príjmy minulých rokov –1 040 eur 
- preplatky na kúrení – zálohy z roku 2015 : 
Bernolákova 3 (Spojená škola, Záchranná a dopravná služba, a.s., KPUH, s.r.o.)   – 400 eur 
Školská 25 (STEELSTAV, s.r.o., Ing. Milan Mišura, Ondrej Ďurian) - 640 eur 
 

 
 
Program 8. Prostredie pre život 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
376 297 398 683 150 768 

 
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 
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Cieľ: Kompletné administratívne služby TS 
Plnenie: Boli realizované kompletné administratívne 

služby, čím sa zabezpečil chod TS 
Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov TS 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 5 5 5 5   
                         
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 128 208 131 142 69 004 
700 Kapitálové výdavky 15 800 17 087 14 451 
Výdavky na podprogram spolu  144 008 148 229 83 455 
 

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.  
Kapitálové výdavky: Určené sú 1 800 eur na vybudovanie kanalizácie na dvore TS, 3 500 eur na 
nákup novej vstupnej brány pre DDTS s pohonom. Výdavky vo výške 4 500 eur sú určené na  
zabezpečovacie zariadenie z dôvodu zrušenia strážnej služby zabezpečovanej dodávateľsky. S tým 
súvisia výdavky vo výške 6 000 eur na nákup plynovej pece, zriadenie plynovej prípojky s revíziou 
a projektom, nakoľko doterajšia strážna služba obsluhovala existujúce kúrenie počas výkonu služby.  
V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 
Bežné výdavky 

� Odchodné a odvody – 2 934 eur - odchodné bolo naplánované v roku 2015. Zamestnanec 
však ukončil pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo vyplatené ku mzde v januári 
2016.  

� WIFI pre Horný dvor TS – 700 eur sú výdavky na zabezpečenie WIFI pre Horný dvor TS. 
Pôvodný zámer bolo zabezpečenie Horného dvora TS pohybovými senzormi. K predmetnému 
zámeru je potrebné doriešiť váženie separovaného zberu a komodít na Hornom dvore TS do 
administratívnej budovy a ovládanie váhy z kancelárie majstra TS.  

� V 1. zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 
� 8.1. Spoločná správa – zníženie o 700 eur - presun výdavkov na nákup WIFI na Projekt 

6.1.1.Nakladanie s KO. 
Kapitálové výdavky 

� Zabezpečovacie zariadenie – 717 eur sú výdavky na rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia 
na celý areál TS, navýšené z dôvodu cenových ponúk dodávateľov.  

� Plynová pec, prípojka, projekty, revízie -  570 eur je určených na dofinancovanie za projekty, 
plynofikáciu, meranie, reguláciu a technickú inšpekciu.  

 
Skutočnosť k 30.6.2016:  
Okrem bežných prostriedkov na administratívnu činnosť TS im boli zaslané z pôvodného rozpočtu 
poskytnuté účelové prostriedky: 
Bežné výdavky: 

� Oprava šachty v areáli TS – zatiaľ nezrealizované. 
� Odchodné a odvody  - bolo vyplatené v súlade so zákonom vo výške 2 930 eur. 
� Oprava oplotenia  areálu TS - bola zrealizovaná za 3 367eur. 
�  
� Kapitálové výdavky:  
� Kanalizácia TS – akcia bude zrealizovaná v druhej polovici roka. 
� Brána DD TS -  začiatkom roka bola zakúpená vstupná brána na dvor TS spolu s pohonom 

a bezdrôtovým príjímačom za  3499 eur. 
� Plynová pec TS – plynová pec bola zakúpená a celá akcia zrealizovaná  dodávateľsky spolu 

s PD,  reguláciou a technickou inšpekciou v hodnote 5 735 eur. 
� Zabezpečovacie zariadenie TS  - bolo zrealizované za 5 217 eur. 
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Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami 
 
Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými 
vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch 
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4 4 4 2   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 6 721 6 721 3 099 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0  
Výdavky na podprogram spolu  6 721 6 721 3 099 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne 
spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej 
bezproblémový chod prevádzky ČOV Tajch Nová Baňa sú priebežne mesačne fakturované a následne 
uhrádzané. V nákladoch je započítaná aj úhrada faktúry za 12/2015 vo výške 516 eur.  
 
 
 
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 
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12 12 12 6   
Merateľný ukazovateľ: Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1 1 1 0   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 538  538  269 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0 
Výdavky na podprogram spolu  538 538 269 
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Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon kontrol. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Výkony a činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej 
bezproblémový chod prevádzky lapača ropných látok na KBV Hrádza Nová Baňa sú priebežne mesačne 
fakturované a následne uhrádzané. V nákladoch je započítaná aj úhrada faktúry za 12/2015 vo výške 
45 eur.  
 
  
Podprogram 8.3. Kanalizácia 
 
Projekt 8.3.1. Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 
 
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading 
Universal Services, s.r.o. s možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Zo strany zhotoviteľa predmetného neuskutočneného projektu je podaná 
žaloba na Mesto Nová Baňa. Výsledok bude známy až po vyriešení súdneho sporu.    
 
 
Podprogram 8.3.2 Kanalizácia Švantnerova a Šibeničný vrch 
 
Zámery podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP Žarnovica 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie 

odpadových vôd,  
Plnenie: Zatiaľ sa neplní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie, opraviť dažďovú kanalizáciu ako celok 

Rok 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 6 paré PD 1   
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 750 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Do rozpočtu sa v rámci Podprogramu 8.3. Kanalizácia zavádza nový projekt Kanalizácia ul. 
Švantnerova a Šibeničný vrch. Rozhodnutím OÚŽP Žarnovica bolo uložené mestu vykonať opatrenia 
a to opraviť dažďovú prípojku a zabezpečiť funkčnosť potrubia a neškodné odvádzanie odpadových 
vôd z ul. Šibeničný vrch a ul. Švantnerova. K tomu je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu 
s posúdením územia a bilancie existujúceho stavu a návrh na riešenie odvodnenia jednak povrchových 
vôd a tiež splaškových vôd. Zámerom je realizácia opatrení určených OÚŽP Žarnovica. Cieľom je 
zabezpečiť funkčnosť kanalizačného potrubia a neškodné odvádzanie odpadových vôd. Výdavky vo 
výške 750 eur  sú určené na vypracovanie PD. 
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Skutočnosť k 30.6.2016: Vypracovanie projektovej dokumentácie je plánované v druhom polroku 
2016. Z uvedeného dôvodu nedošlo k čerpaniu týchto výdavkov. Merateľný ukazovateľ sa zatiaľ 
neplní. 
 
 
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  
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2 2 2 1   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Záverečná  správa za rok  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1 1 1 0   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kontrolných meraní ročne  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12 12 12 6   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 927 927 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  927 927 0 
 
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.    
Skutočnosť k 30.6.2016: Výdavky boli za výkon a činnosť odborne spôsobilej osoby 
zabezpečujúcej výkon technicko - bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch a vykonanie 
kontrolných obhliadok v 01/2016 a 06/2016 boli uhradené až v 07/2016, z uvedeného dôvodu nie je 
vykázané finančné plnenie. Merateľný ukazovateľ sa priebežne plní.    
 
 
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  
Plnenie: Nesplnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie PD – počet paré 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

  6    

Skutočná 
hodnota 

  0    

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Výdavky v roku 2015 boli určené na dopracovanie projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch, vypracovanie geometrického plánu za účelom výkupu pozemkov 
vo vlastníctve súkromnej osoby a následne na výkup pozemkov. 
Skutočnosť k 31.12.2015: Výdavky za prepracovanie PD neboli čerpané z dôvodu, že akcia bola 
pozastavená. Zatiaľ zostala zaradená v programovom rozpočte. 
 
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 
Plnenie: Zakúpený bol sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu záhonov, zrealizovaný 

bol rez stromov, krov a šípových ruží, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých 
plôch, pravidelné kosenie trávnatých plôch verejnej zelene, zneškodnenie burín na 
záhonoch, chodníkoch, obrubníkoch a parkoviskách a taktiež zneškodnenie inváznej 
buriny na miestach určených mestom Nová Baňa. Bola vykonaná pravidelná údržba 
zelene. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet m2 kosenej zelene celkom za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

373 091 373 091 373 091 440 000 440 000 440 000 

Skutočná 
hodnota 

373 091 437469 436 372 279 784   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kusov vysadenej vysokej zelene 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

190 15 15 16 17 18 

Skutočná 
hodnota 

166 7 7 9   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 51 063 51 063 25 370 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  51 063 51 063 25 370 
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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.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Bola vykonaná pravidelná údržba zelene. Práce boli zamerané prevažne 
na kosenie verejných zelených plôch, likvidáciu vzniknutého odpadu, na kosenie rigolov, plôch 
ležiacich pri miestnych komunikáciách, ktoré majú TS v správe. Kosenie verejnej zelene prebiehalo 
podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách kosenie mestských parkov 1x za 2 týždne, kosenie 
cintorína 1x do mesiaca, kosenie rigolov štvrťročne, kosenie mimo centra mesta 6x za rok, kosenie 
ostatných mestských plôch 2x za rok.  
 
 
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                                 
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet realizovaných akcií 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

0 2 0    

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 500 1 230 895 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  500 1 230 895 
 
Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou  podkladov – výpisy z LV, KN mapy za 
účelom predloženie následných monitorovacích správ za projekty Rekonštrukcia  komplexu ZŠ J. 
Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej techniky, Regenerácia centra 
mesta, Modernizácia verejného osvetlenia. 
Do rozpočtu boli pridané výdavky vo výške 730 eur určené na údržbu detského parku. Z dôvodu 
bezpečnosti a zdravia detských užívateľov využívajúcich zariadenia v detskom parku pri dolnom 
kostole je nevyhnutné vymeniť prevažovaciu hojdačku za novú, aby bola využívaná na svoj účel 
a zároveň vykonať ročnú prehliadku ostatných zariadení a následne jeho údržbu.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Výdavky vo výške 895 eur boli čerpané na údržbu detského parku 
spočívajúcu vo výmene poškodenej prevažovacej hojdačky, sedákov na hojdačky, náter zostavy 
Cabana a vypracovanie správy z ročnej prehliadky jednotlivých zariadení. Práce boli zabezpečené 
dodávateľsky.   
 
 
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 
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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 

Plnenie: Splnené 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených svietidiel  

Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 149  149  149  149 
Skutočná hodnota  149   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených rozvádzačov 

Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota  4   4 4 4 
Skutočná hodnota  4   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 215 215 474 
700 Kapitálové výdavky 0 0 14 
Výdavky na podprogram spolu  215 215 488 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvádzačov a svietidiel z projektu 
Modernizácia verejného osvetlenia.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Poistenie bolo zaplatené, merateľný ukazovateľ splnený. Vyššie čerpanie 
výdavkov vo výške 260 eur súvisí s publicitou projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste 
Nová Baňa  II. etapa“. Táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku na predmetný projekt.  
 
 
Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS 
  
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu 

efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 1 355 svetelných bodov 
Plnenie: TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO a demontáž vianočnej výzdoby 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet funkčných svetelných bodov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

873 896 896 1 355 1 355 1 355 

Skutočná 
hodnota 

896 992 1 012 1 121   

Mesto Nová Baňa v januári 2014 podalo žiadosť o získanie nefinančnej podpory na spracovanie auditu 
verejného osvetlenia na základe výzvy vyhlásenej Nadáciou Slovenské elektrárne v Nadácii Pontis 
v rámci programu Ekoobec 2014. Mesto Nová Baňa bolo medzi podporenými. 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 2016 Zmena Skutočnosť 
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600 Bežné výdavky 51 749 52 734 26 916 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  51 749 52 734 26 916 
 

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. 
V 1. Zmene rozpočtu boli TS mesta pridané finančné prostriedky na: 

� Opravu vežových hodín – 985 eur - vežové hodiny sú prevádzkované bez väčších opráv od 
60.-tych rokov. V roku 2016 bolo nutné vymeniť naťahovaciu hriadeľ hodinového stroja, ktorá 
bola opravená, dodaná a namontovaná prostredníctvom dodávateľskej firmy ELEKON, s.r.o., 
Liptovský Hrádok.  

 
V 1. Zmene rozpočtu boli zapracované vlastné zdroje TS: 

� Čiastka 1 233 eur na krytie výdavkov za opravu vianočného osvetlenia. Výdavok nie je pokrytý 
príspevkom, ale príjmami TS z minulých rokov – príjem z účtu podnikateľskej činnosti TS na 
účet hlavnej činnosti TS. 

Skutočnosť k 30.6.2016: TS vykonávali bežnú údržbu a opravy VO. Náklady na tomto stredisku 
tvorí predovšetkým spotreba elektrickej energie pre verejné osvetlenie mesta a priľahlých častí 
patriacich do katastra. Zrealizovaná bola oprava vežových hodín za 985 eur. 
 
 
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 
Plnenie: WC slúžili občanom mesta k plnej ich spokojnosti. 
Merateľný ukazovateľ: Náklady na prevádzku WC/rok  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 10 983 12 016 12 016 12 016 12 016 12 016 
Skutočná hodnota 10 621,25 11 115,21 10 645,04 5 813,75   
Merateľný ukazovateľ: Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan) 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 750 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 
Skutočná hodnota 1 156 1 116,80 1 213,20 483,60   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 10 517 11 217 5 297 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  10 517  11 217 5 297 
 
Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre 
občanov vo verejných WC. 
V 2. Zmene rozpočtu bolo TS pridané 700 eur na Projekt 8.8.2. – Výroba a montáž vstupnej brány na 
trhovisko mesta. Brána bude vyhotovená a osadená dodávateľsky. Pôvodná brána bola znefunkčnená 
zateplením budovy a je nutná jej výmena.   
Skutočnosť k 30.6.2016: Bola zabezpečená prevádzka mestských WC. Prevádzkovanie Mestských 
WC je každoročne stratové. Je to ale služba verejnosti ťažko ovplyvniteľná prevádzkou.  
Brána na trhovisko bude zrealizovaná v druhej polovici roka. 
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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 
Plnenie: Bola zabezpečená starostlivosť o celé pohrebisko vrátane jeho trávnatých plôch, 

chodníkov a iného vybavenia pohrebiska. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet udržiavaných pohrebísk 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1 1 1 1   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 6 762 6 762 3 484 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  6 762 6 762 3 484 
 
Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy 
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Bola zabezpečená starostlivosť o dom smútku a celé pohrebisko vrátane 
jeho trávnatých plôch a chodníkov.  
  
 
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  
Plnenie: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom 

rozsahu. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy v m2 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 74 260 74 260 74 260 74 260 74 260 74 260 
Skutočná hodnota 72 060 74 260 74 260 74 260   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kosení/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4 4 5 2   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 3 197 3 197 1 495 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  3 197 3 197 1 495 
 
Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu 
rekreačného strediska Tajch, na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu,  v miestach výskytu 
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inváznych rastlín aj ich chemické likvidovanie.  V roku 2016 sú plánované výdavky na prevádzku 
nového WC na Tajchu.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Starostlivosť o čistotu a údržbu zelene bola zabezpečená v požadovanom 
rozsahu. Na Tajchu postavené WC a sprchy,  prevádzkujú TS mesta. Výdavky sú na 2-mesačnú 
prevádzku počas leta v mesiacoch júl a august –  počas letnej sezóny. Sú to výdavky na vybavenie – 
nádoby na tekuté mydlo, toaletný papier, spotrebný materiál (mydlo, toaletný papier, papierové 
utierky, čistiace prostriedky atď.), za spotrebu vody a elektrickej energie a mzdu vrátane odvodov 
zamestnanca zabezpečujúceho chod prevádzky. TS z nich použili 730 eur. 
  
 
Podprogram 8.11. WC  ulica Cintorínska 3 
 
Zámer podprogramu:  Zlepšiť občiansku vybavenosť a služby v danej časti mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
Cieľ: Rekonštrukcia priestorov  verejné WC 
Plnenie: Realizácia bude v 2. Polroku 2016 
Merateľný ukazovateľ: Realizácia stavebnej akcie 
Rok 2015 2016 2017 2018  
Plánovaná hodnota 1 1    
Skutočná hodnota 0     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 42 500 42 500 0 
Výdavky na podprogram spolu  42 500 42 500 0 
 
Komentár: V roku 2015 bolo narozpočtovaných 36 350 na PD a zrealizovanie akcie. PD bola 
vyhotovená v sume 850 eur. Po prehodnotení výkazu výmer a následnom vyhotovení rozpočtu na 
akciu suma 35 500, ktorá bola určená na realizáciu, sa ukázala ako nedostatočná a akcia sa 
nerealizovala. Do roku 2016 je navrhnutá suma 42 500, ktorá pokryje celú realizáciu. 
Skutočnosť k 30.6.2016:   Práce budú uskutočnené v 2. polroku. Na základe výzvy na predkladanie 
cenových ponúk bol vybratý dodávateľ, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo. 
 
 
Podprogram 8.12. WC  a sprchy Tajch   
 
Zámer podprogramu:  Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta 
Cieľ: Vybudovanie verejných WC a spŕch na Tajchu 
Plnenie:  
Merateľný ukazovateľ: Ukončenie stavebnej akcie  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1   
Skutočná hodnota 0 1 1   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0  0 
 
Komentár: Akcia je ukončená, je potrebné zameranie skutkového stavu a zápis stavby na LV. 
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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 
 
Cieľ: Vybudovanie vyhliadkovej veže 
Plnenie: Zatiaľ nerealizované 
Merateľný ukazovateľ: Realizácia stavebnej akcie  
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1  
Skutočná hodnota 1/3   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 55 600 55 600 0 
Výdavky na podprogram spolu  55 600  55 600  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. Z dôvodu nedohodnutia sa na 
ďalšom pokračovaní výstavby sa presúvajú zvyšné prostriedky do roku 2016. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  Na vyhliadkovej veži prebiehajú práce na jej obložení kameňom. Na 
zvyšnú drevenú časť vyhliadkovej veže bola rozposlaná firmám výzva na predkladanie cenových 
ponúk. 
 
 
 
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 
Plnenie: Je splnený- v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny mesto je 

pripravené promptne reagovať 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet identifikácií majiteľa zelene geodetom 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná hodnota 0 0 0 0   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 000 2 000 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 000 2 000 0 
 
Komentár: V katastrálnom území mesta v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny 
dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreviny a tým aj zodpovednosti za jej 
starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania 
a určenia geodetom.  
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Skutočnosť k 30.6.2016:  Zatiaľ nevznikol skutkový stav na základe ktorého by bolo potrebné 
čerpať finančné prostriedky. 
 
 
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 
Plnenie: Realizácia bude v 2. polroku 
Merateľný ukazovateľ: realizácia stavebnej akcie 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota - - - 1   
Skutočná hodnota - - - 0   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 15 000 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 15 000 0 
 
Komentár: Mesto podalo žiadosť na  BBSK o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu  na rok 
2016 na projekt Náučný chodník Zbojnícke studničky. Do rozpočtu sa dopĺňa nový podprogram. 
Výdavky na celý podprogram sú vo výške 15 000 eur  a predpokladá  sa, že čiastka 4 000 bude 
financovaná z BBSK a 11 000 eur zo zdrojov mesta. Výdavky sú určené na vybudovanie náučného 
chodníka. Zahŕňajú obnovu 5 studničiek spojenú s úpravou ich okolia, kamenného obloženia 
a zhotovenia nových drevených striešok – Johanská studnička, Lipinská studnička, 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. Finančná 
čiastka je uvedená odhadom. Celkové náklady na vybudovanie náučného chodníka budú známe po 
verejnom obstarávaní.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Akcia bola zaradená do rozpočtu v 2. zmene dňa 23.6.2016. Realizácia 
bude v 2. polroku. 
 

 
Program 9. Šport 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
63 710 64 710 34 455 

 
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 
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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 
Plnenie: Chata je vyhľadávaným miestom pre oddych zamestnancov s rodinami. Začiatkom 

roka je vytvorený harmonogram obsadenosti chaty. Obsadenosť začína rodinnými 
rekreáciami v letných prázdninových mesiacoch. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov,  ktorí využili možnosť rekreácie 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

15 15 20 20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

19 19 21 10   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 090 2 090 337 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 090 2 090 337 
 
Komentár:  Výdavky sú nižšie ako v roku 2015, sú určené len na úhradu energií a prevádzku chaty na 
Tajchu a na prípadné drobné opravy.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Výdavky sa čerpali na úhradu energií 282 eur, vodného a stočného 25 
eur, všeobecný materiál – čistiace prostriedky 30 eur. 
 
 
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. 
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Plnenie: Športové podujatia v meste sme sa snažili organizačne ako aj materiálne vylepšiť 
a zabezpečiť. Vyhlásenie najlepších športovcov mesta sme spestrili zaujímavým 
sprievodným programom, kde okrem iného bol premietnutý víťazný film Festivalu 
Medzi nebom a zemou s názvom Vlastiveda s Bike Team NB, autorom ktorého je Daniel 
Tužinský, rodák z Novej Bane. Opäť sme sa zapojili v poradí už do 3. ročníka 
celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, do ktorej sa za našu samosprávu zapojilo 12 
tímov s 33 súťažiacimi. Z celkového počtu 60 registrovaných samospráv v rámci celého 
Slovenska, sa tímy z Novej Bane umiestnili na 31. mieste. V rámci 13. ročníka Týždeň 
športu pre všetkých bolo zorganizovaných 23 rôznych športových aktivít, ktorými 
organizátormi boli mesto Nová Baňa, miestne školy a školské zariadenia, občianske 
združenia, športové kluby a boli určené nielen pre aktívnych, ale aj príležitostných 
športovcov a pre všetky vekové kategórie. Do týchto športov sa zapojilo až 1127 
účastníkov. Boli sme spoluorganizátorom 46. ročníka Zimného prechodu Pohronským 
Inovcom, v rámci spolupráce s novobanskými školami sme sa podieľali na 
zorganizovaní 25. ročníka Štafetového behu novobanských škôl o pohár primátora 
mesta, podporili sme 11. ročník Florbalovej ligy o putovný pohár primátora mesta, 
s miestnymi školami a školskými zariadeniami sme boli spoluorganizátormi 5. ročníka 
Ľahkoatletického mítingu. V rámci spolupráce so športovými klubmi a občianskymi 
združeniami sa podieľame na spoluorganizácii, propagácii, materiálne, ozvučením na 
rôznych športových podujatiach. Výraznou podporou mesta je poskytovanie dotácií cez 
transfery z rozpočtu mesta, ktorými podporujeme združenia, kluby a organizácie, ktoré 
v oblasti športu pracujú predovšetkým s deťmi a mládežou a tým prispievajú 
k reprezentácii mesta a vo veľkej miere obohacujú športové dianie v našom meste. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných mestom 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

10 10 4 3   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

7 9 8 5   

 
V prvom polroku bolo uskutočnených 7 športových podujatí, z toho: 
Mesto Nová Baňa bolo hlavným organizátorom 3 podujatí: 

- Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2015, 3. ročník Do práce na bicykli 
(celonárodná súťaž na podporu cyklodopravy v mestách), 13. ročník Týždeň športu pre 
všetkých 

Mesto bolo spoluorganizátorom 5 športových podujatí: 
- 46. ročník Zimný prechod Pohronským Inovcom, Mestská cyklistická súťaž, 11. ročník Školská 

florbalová liga, 25. ročník Štafetový beh novobanských škôl o pohár primátora mesta, 5. 
ročník Ľahkoatletický míting 

Mesto podporilo (tlač diplomov, propagačný materiál, občerstvenie): 
- Májové preteky JŠ BERI 
- 12. ročník Memoriál Ing. Ferdinanda Klimanta v stolnom tenise 
- MS SR družstiev 2016 v stolnom tenise – staršie žiačky 
- MS SR družstiev 2016 v stolnom tenise – mladšie žiačky 
- Banícka rallye – 41. ročník medzinárodnej mototuristickej súťaže Banícka rally 

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
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600 Bežné výdavky 43 879 44 879 25 691 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  43 879 44 879 25 691 
 
Komentár: Výdavky vo výške 3 879 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 rovnaké ako v roku 2015.  V rozpočte  nie je zahrnutý transfer z 
BBSK na veľké podujatie Týždeň športu pre všetkých. V rozpočte je plánované aj prepravné na 
prepravu turistov na podujatie „Prechod Pohronským Inovcom“ a tiež prepravu turistov na „Výstup na 
Vojšín“ v rámci Týždňa športu pre všetkých. Na základe Dohôd o vykonaní práce bude uhradené za 
spracovanie podkladov a prípravu powerpointovej prezentácie jednotlivých športových klubov a akcií 
mesta na podujatie „Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa“ za predchádzajúci rok. 
Poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež je vo výške 40 000 eur ako v roku 
2015. 
Rozpočet bol upravený o 1 000 eur - na 13. ročník Týždňa športu pre všetkých bola poskytnutá  z 
BBSK dotácia, ktorá bude použitá na zakúpenie vecných cien, medailí a občerstvenia pre súťažiacich. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  

• Všeobecný materiál – výkresy na diplomy, farebné papiere, fixy, lepiace pásky, farebné 
papiere v celkovej sume 52 eur 

• Prepravné – autobusová preprava turistov na 46. ročník Prechod Pohronským Inovcom 158 
eur 

• Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – odmena za spracovanie 
powerpointovej prezentácie na podujatie Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa 
za rok 2015 200 eur a odvody 65 eur.  

• Honoráre, súťaže, občerstvenie – zabezpečenie medailí, pohárov pre víťazov, sladkých 
odmien, pitného režimu, upomienkových predmetov, darčekových poukážok, účastníckeho 
poplatku na športové podujatia organizované mestom a v spolupráci so športovými klubmi 
a školami (Vyhlásenie najlepších športovcom mesta Nová Baňa, Florbalová liga, Štafetový beh 
novobanských škôl, Do práce na bicykli, Ľahkoatletický míting, Mototuristická súťaž Banícka 
rally, Týždeň športu pre všetkých) v sume 1 231 eur z rozpočtu, 1 000 eur z dotácie z BBSK 
a 50 eur z daru. 

• Transfery neziskovým organizáciám a fyzickým osobám-podnikateľom – poskytnuté 
na konkrétne účely v oblasti športu v sume 22 935 eur 

 
TRANSFERY – DOTÁCIE ŠPORT 

 
Lucia Ivínová– Jazdecká škola 
BERI, s.r.o. 

270 eur Na úhradu časti nákladov spojených s nákupom 
cien, úhradou rozhodcov na preteky organizované 
JŠ BERI, sústredenie, prenájom priestorov. 

SKI TEAM Nová Baňa  1 200 eur Na zabezpečenie tréningových jednotiek (prenájom 
telocvične a športovísk, doprava autobusom), 
náklady spojené so zabezpečením lyžiarskej súťaže 
„Oblastná lyžiarska liga“ – náklady spojené 
s lyžiarskymi pretekmi a organizovaním pretekov – 
cestovné, štartovné, vecné ceny, medaily, 
občerstvenie (sladkosti a nealko), náklady na 
verejné preteky, preteky SLA – Slovenský pohár 
a Majstrovská SR. 

Športový klub KARATE  
Nová Baňa 

3 340 eur Na materiálno-technické zabezpečenie činnosti 
klubu, štartovné, cestovné, stravné (nealko 
a sladkosti), ubytovanie, sústredenia a športové 
oblečenie s označením mesta Nová Baňa. 

Športový klub POOLO 650 eur Na nákup športového vybavenia, úhradu prenájmu 
telocvične, odmeny za vedenie basketbalového 
a volejbalového krúžku, nákup cien, trofejí 
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a občerstvenia (sladkosti a nealko), grafické 
spracovanie diplomov. 

Bike Team NB 1 140 eur Na náklady spojené s údržbou existujúcich 
cyklotrás, výrobou a osadením odpočívadla na 
červenom okruhu, na zakúpenie tímového oblečenia 
Bike Team NB, na materiálno-technické 
zabezpečenie, PHM. 

Miroslav Šipikal - MIŠImoto 530 eur Na štartovné, cestovné, náhradné diely, výstroj pre 
motocyklového jazdca Adama Šipikala. 

Tanečno-športový klub TIFFANY 
Nová Baňa 

1 450 eur Na štartovné, cestovné, licenčné a členské poplatky, 
ubytovanie, sústredenie, látky a materiál na 
zdobenie kostýmov, náklady na externého trénera 
mládeže, prenájmy športovísk k činnosti, 
materiálno-technické zabezpečenie klubu (CD 
prehrávač, reproduktory..), medaile, diplomy, 
plagáty, vecné ceny, propagačný materiál, klubové 
tričká a klubové športové súpravy. 

Mestský futbalový klub 
Nová Baňa 

8 850 eur Na financovanie nákladov na prepravu na futbalové 
zápasy, náklady na rozhodcov a delegátov zápasov 
mládežníckych družstiev, náklady na príspevky na 
činnosť licenčných trénerov mládežníckych 
družstiev, nákup športového materiálu a výstroje, 
jednorazové prenájmy športovísk k činnosti, náklady 
na športové poplatky za vykonanie matričných 
úkonov riadiaceho orgánu v rámci elektronického 
systému futbalu „ISSF“. 
 

Stolnotenisový klub Nová Baňa 1 525 eur Na financovanie nákladov spojených s výchovou 
talentovanej mládeže (úhrada energií, trénera, 
nákup športového materiálu), cestovné a štartovné 
na dlhodobé súťaže (jednotlivci, družstvá) v kraji 
a v SR (Stolnotenisový pohár mládeže, Majstrovstvá 
Slovenska, regionálne bodovacie turnaje). 
 

Lyžiari mesta Nová Baňa 220 eur Na náklady spojené s usporiadaním pretekov na 
lanovej a opičej dráhe v rámci Týždňa športu pre 
všetkých a Summer Jam 2016 – obnova lanovej 
dráhy (nákup reziva a potrebného materiálu), vecné 
ceny, odmeny a občerstvenie (sladkosti a nealko) 
pre účastníkov oboch podujatí.  
 

Slovenský rybársky zväz – 
Miestna organizácia Nová Baňa 

170 eur Na náklady spojené s úhradou štartovného, 
cestovného a ubytovania počas pretekov. 
 

Telovýchovná jednota Slovan 
Nová Baňa 

520 eur Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou 
v súťaži (cestovné, členské, vstupný poplatok), na 
nákup športového vybavenia – šachové súpravy. 
 

TJCX, s.r.o. 550 eur Na zakúpenie cien pre víťazov Majstrovstiev SR 
v horskej cyklistike, ktoré sa budú konať 
v lyžiarskom stredisku Drozdovo v mesiaci júl 2016. 
 

OZ – Priatelia deťom pri Ústave 
sociálnej starostlivosti 

200 eur Na nákup športových potrieb, vecných ocenení 
a občerstvenie (sladkosti a nealko). 
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Hokejový klub Nová Baňa 550 eur Na prenájom ľadovej plochy, dopravu autobusom 

na tréningové jednotky na zimnom štadióne 
v Leviciach, priateľské zápasy, korčuľovanie pre deti 
MŠ a ZŠ. 

Anton Tabernaus – Autoškola 
TABO 

1 000 eur Na štartovné, cestovné a ubytovanie na súťažiach 
v roku 2016. 

Tenisový klub - Tajch 230 eur Na organizáciu tenisového turnaja, tenisovej 
olympiády pre deti, technické zabezpečenie 
(tenisové pomôcky, kužele, atletický rebrík, tenisové 
loptičky, kruhy), občerstvenie (sladkosti a nealko) 
a nákup vecných odmien. 

Slovenská rada rodičovských 
združení – RZ pri Materskej 
škole 

140 eur Na dopravu detí z MŠ a elokovaných tried 
a občerstvenie pre deti na Športový olympijský deň 
pre deti MŠ v areáli rekreačného zariadenia LOSOS 
– Tajch Nová Baňa. 
 

OZ pri CVČ - Centráčik 400 eur Na podujatie Malý záchranár (zabezpečenie pitného 
režimu, sladkých odmien, medailí, cien, diplomov, 
tričiek pre deti a organizačný tím). 

 

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 
Plnenie: Priebežne sa plní 
Merateľný ukazovateľ: Odber vody v m3 v priebehu roka 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 
Skutočná hodnota 7 950 4 560 8 700 1 250   
Merateľný ukazovateľ: Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 
Skutočná hodnota 7 950   4 560   8 700 1 250   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 1 150 1 150 194 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0 
Výdavky na podprogram spolu  1 150 1 150 194 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Spotreba vody pre zavlažovanie futbalového ihriska pri mesačnom odbere 
nad 1250 m3 je spoplatnená. Výške fakturácie za mesiac máj 2016 zodpovedá spotreba vody 
v objeme 1440 m3.   
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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 
Plnenie: Priestory boli zabezpečené a obyvatelia aktívne i pasívne využívali športové a aj 

nešportové priestory – areál bol udržiavaný. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha  v m 2 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Skutočná 
hodnota 

12 000 12 000 12 000 12 000   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha  v m 2 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 

Skutočná 
hodnota 

5 125 5 125 5 125 5 125   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy  v m 2 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 

Skutočná 
hodnota 

1 280 1 280 1 280 1 280   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

120 120 120 120 120 120 

Skutočná 
hodnota 

112 165 133 54   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 15 391 15 391 7 688 
700 Kapitálové výdavky 0  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  15 391 15 391 7 688 
 
Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, 
kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Areál bol udržiavaný kosením, hnojením a zavlažovaním trávnika. Kosenie 
bolo vykonávané priebežne od marca. Zavlažovanie bolo robené podľa potreby, najmenej však 2x 
týždenne a hnojenie 3x za polrok.  
Najväčším výdavkom bolo osivo a hnojivo na základnú údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne. 
Okrem pravidelného hnojenia sa vykonávalo tiež pravidelné kosenie a zavlažovanie trávnika na 
štadióne. Kosenie bolo vykonávané pravidelne 2x do týždňa, zavlažovanie podľa potreby, najmenej 
však rovnako 2x týždenne a hnojenie 6x v priebehu roka. 
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Podprogram 9.4. Údržba športovísk 
 
Zámer podprogramu: Udržať športoviská v dobrom stave pre občanov, so zameraním hlavne na 
deti a mládež. 
Cieľ: Udržiavaný areál športovísk 
Plnenie: Všetky športoviská boli udržiavané 
Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných športovísk 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 0 0 8 8 8 8 
Skutočná hodnota 0 0 8 8   
 
Zodpovednosť:  Technické služby mesta    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky  1 200 1 200 545 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 200 1 200 545 
Komentár: Výdavky sú určené na správu a údržbu športovísk. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Technické služby spravujú všetky vybudované športoviská 
 
 

Program 10. Kultúra 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
195 581 217 498 62 203 

 
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 
Plnenie: Pamätníky a pamätné tabule boli upravené, očistené od buriny a nečistôt, 

vymenená bola kvetinová výzdoba. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

10 11 11 11  

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 151 168 12 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  151  168 12 
 
Komentár: Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste, z toho  111 eur 
z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta. 
Rozpočet sa zvýšil o 17 eur na zo zdrojov štátu  na základe poskytnutého transferu na zachovanie  
vojnového hrobu v riadnom stave. 
Skutočnosť k 30.6.2016: V prvom polroku bol zakúpený lieh a kahance vo výške 12 eur. 
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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 

Plnenie: Pre splnenie tohto cieľa sme už v prvom polroku 2016 usporiadali 5 besied so 
spisovateľmi: Jozef Banáš, Katarína Gierová, Pavel Dvořák, Tibor Rostas  ako aj náučno 
informačnú besedu s prof. Ivanom Hričovským 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet registrovaných čitateľov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

910 850 860 760 770 780 

Skutočná 
hodnota 

876 751 775 646   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet  výpožičiek 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

32 318 40 000 43000 47 000 47 500 48 000 

Skutočná 
hodnota 

57 965 46 565 47 747 22 337   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet besied 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

6 5 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6 5 6 5   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 35 181 35 181 15 562 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  35 181 35 181 15 562 
 
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 2015 
o 6 969 eur. Je to aj z dôvodu zvýšenia platov podľa zákona 553/2003 Z. z.. Tiež je potrebné 
zakúpenie nových abecedných triednikov a triednikov MDT (medzinárodné triedenie kníh), nakoľko 
pôvodný stav nevyhovuje. Ďalej je potrebný nákup 2 ks prietokových ohrievačov na ohrev teplej vody, 
nakoľko knižnica zatiaľ nemá zabezpečenú teplú vodu. 
 
V rozpočte roku 2016 sú zahrnuté výdavky na dva projekty a to 2 500 eur na Doplnenie knižničného 
fondu (nákup kníh) a 3 000 eur na Ochranu knižničného fondu – zakúpenie obalovej fólie na knihy. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Výdavky sú vo výške 35 181 eur, skutočnosť 15 562 eur. Z toho mzdy sú 
vo výške 7 166 eur, odvody 2 614 eur, energie 931 eur, vodné, stočné 51 eur, poštovné 249 eur.  
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Interiérové vybavenie: prostriedky zatiaľ neboli použité, časť 400 eur zo sumy 700 eur bola presunutá 
na položku spotrebného materiálu. Tieto finančné prostriedky boli potrebné na nákup farebných náplní 
do multifunkčného zariadenia. 
Výpočtová technika: zakúpenie chýbajúcich častí pre server knižnice a oprava klávesnice pre notebook 
Lenovo spolu v sume 219 eur. 
Z položky všeobecný materiál sme uhrádzali výdavky za kancelárske a čistiace potreby, toner do 
tlačiarne spolu vo výške 564 eur. 
Knihy boli zakúpené v hodnote  2 526 eur a časopisy 243 eur.  
Z položky údržba výpočtovej techniky bol uhradený pravidelný ročný poplatok Update knižničného 
systému Clavius (knižničný program), ktorý je potrebné každoročne zakúpiť v sume 211 eur.    
Na údržbu budov sme z rozpočtu použili 150 eur na nákup prietokového ohrievača. 
V priebehu roka bolo na podujatia, besedy a akcie pre deti využitých 109 eur na odmeny pre 
besedujúcich a tiež na občerstvenie.  
Na poplatky bolo použité 40 eur. Nastala „novinka“ pri zadávaní žiadostí o dotáciu na Ministerstvo 
kultúry SR, kedy za každú žiadosť systém vygeneruje poplatok. 
Stravovanie bolo vo výške 369 eur.  
Tvorba sociálneho fondu 71 eur. 
Poplatok za odpad 50 eur. 
 
 
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  
Plnenie: Projekt na zakúpenie nových knižničných jednotiek je stále v procese realizácie 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zakúpených knižničných dokumentov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 152 120 180 190 200 210 
Skutočná hodnota 152 729 232    
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 2 500 2 500 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 500 2 500 0 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 znova podalo žiadosť o podporu projektu na 
doplnenie knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného 
Ministerstvom kultúry SR. Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom 
zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo 
výške 2 000 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Z dôvodu zmeny dotačného programu sme v apríli 2016 pri podávaní 
žiadosti zvýšili žiadanú sumu na 4 500 eur + spolufinancovanie z rozpočtu mesta ostalo 500 eur. 
Projekt bol z časti úspešný a z požadovanej sumy bolo schválené 3 000 eur so spolufinancovaním 
mesta 500 eur. Momentálne čakáme na podpis zmlúv, aby v 2.polroku 2016 mohol byť projekt 
realizovaný. 
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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 

Plnenie: Projekt sa nebude realizovať z dôvodu neúspešnosti v dotačnom programe 
Merateľný ukazovateľ: Percento pokrytia  kvalitného  umiestnenia knižničného fondu 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 0 0 100 100 0  
Skutočná hodnota 0 0 100    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 3 000 3 000 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  3 000 3 000 0 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 podalo žiadosť o podporu projektu na ochranu 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
SR 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.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Finančné prostriedky na tento projekt neboli MK SR schválené. Z tohto 
dôvodu sa projekt nebude realizovať. 
 
 
Podprogram 10.3. Kultúrne služby 
 
Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
 
Cieľ: 

Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrno-
spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti 
a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych 
organizácii. 
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Plnenie: Ciele podprogramu boli priebežne plnené. 
Realizované podujatia organizované mestom sme propagovali prostredníctvom 
webovej stránky mesta, v Novobanských novinách, v mestskom rozhlase, 
prostredníctvom plagátov a bannerov. V rámci obľúbeného tradičného podujatia 
Melekova divadelná Nová Baňa sme zdarma poskytli priestory kina VATRA DS MÚZA 
a DS Dom chvály na nácviky divadelných predstavení, ktoré si pripravovali na toto 
podujatie. DS MÚZA sme financovali profesionálneho režiséra zo Zvolenského 
divadla, DS Dom chvály sme zabezpečili zapožičanie kostýmov a scénografiu na 
divadelné predstavenie. Naša aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách 
miestnych organizácií spočíva aj v zabezpečení bezplatnej farebnej tlače plagátov, 
vstupeniek a pozvánok pre CVČ a ZUŠ, hradili sme poplatky za autorské práva za VI. 
ročník Novobanského plesu, zabezpečili sme vecné ceny pre víťazov Dodekovej 
Novej Bane, poskytli sme bezplatne priestory kina VATRA Jednote dôchodcov 
Slovenska na výročnú členskú schôdzu, ZUŠ na podujatie Prehliadka ľudového spevu 
a hudby a Záverečný verejný koncert, GFŠ na záver školského roka a nácviky FSk 
Vinička. Na väčšinu týchto podujatí bolo poskytnuté aj ozvučenie. Taktiež 
vychádzame v ústrety členom DCS LIPA poskytnutím bezplatných vstupeniek na 
podujatia organizované mestom, počas prvého polroka to bolo spolu 52 vstupeniek 
na 9 podujatí v celkovej hodnote 260 eur.  
V 1. polroku 2016 nás reprezentovali: 
FSk Vinička 
Stavanie mája, Vinička a jej hostia, Folklórne dni Veľká Lehota 
DS MÚZA 
obec Brehy, obec Prenčov a Folklórne dni Veľká Lehota – s divadelným 
predstavením KUBO 
DS Dom chvály 
Zochova divadelná Revúca 2016 – s divadelným predstavením Zmierenie alebo 
dobrodružstvo pri obžinkoch 
Cantus Monte Regis 
Obec Pukanec – Pukanské remeselnícke trhy, Banícky fakľový sprievod Nová Baňa 
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet usporiadaných podujatí za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

26 26 26 26 26 26 

Skutočná 
hodnota 

32 39 55 31   

 
K 30. 6. 2016 bolo uskutočnených v meste 31 kultúrno-spoločenských  aktivít, z toho 16 podujatí 
organizovaných MsÚ-OKI a 15 podujatí organizovaných v spolupráci so zariadeniami a organizáciami 
v meste Nová Baňa a s Pohronským osvetovým strediskom Žiar nad Hronom. 
15 podujatí so vstupným: 

- 32. ročník Novobanskí heligonkári, Zimná folková Nová Baňa, koncert Jakuba Tökölyho Trio 
feat. Jan Fečo, 41. ročník Melekova divadelná Nová Baňa – 4 samostatné predstavenia ( 
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch, Kubo, Kubova nevesta, ženský zákon), 
divadelné predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch – DS Dom chvály 3 
reprízy, divadelné predstavenie Zlatá baňa, divadelné predstavenie KUBO – DS Múza 1 
repríza, Vinička a jej hostia, divadelné predstavenie Chlieb s maslom, divadelné predstavenie 
STRAŠIDLO – DS Bukovinka 
 

5 podujatí bez vstupného (organizované mestom Nová Baňa): 
- Verejná videoprojekcia v kine VATRA, Stavanie mája, Našim mamám, MDD na Zvoničke, 

Verejná videoprojekcia v amfiteátri Tajch – Kultúrne leto 
 
Podujatia organizované v úzkej spolupráci: 
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6. ročník Novobanského plesu, Jarné práce v záhrade, Vitaj Veľká noc, Privítajme jar pomocou 
prírode, Melekova divadelná Nová Baňa – 4 samostatné divadelné predstavenia, Zóna bez peňazí, 
Prehliadka ľudového spevu a hudby, 13. ročník Defilé, Centráci rodičom a mestu, Dodekova Nová 
Baňa, Záverečný verejný koncert ZUŠ, Vítanie leta 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 97 257 98 157 46 120 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  97 257 98 157 46 120 
 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou 
okrem miezd a odvodov sú energie (na rovnakej úrovni ako v roku 2015) 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 
a tiež 41. výročie Melekovej divadelnej Novej Bane. Rozpočet na tejto položke je navýšený z dôvodu 
zabezpečenia Novobanského plesu. Navýšenie rozpočtu v roku 2017 je odhadom a to z dôvodu 
plánovaného organizovania podujatia Stretnutie banských miest a obcí Slovenska. 
Interiérové vybavenie –  výdavky sú rozpočtované na zakúpenie nutného kancelárskeho zariadenia 
nakoľko tie, ktoré sú k dispozícii, sú veľmi zastaralé.  
Výpočtová technika – položka je navýšená z dôvodu nutnosti zakúpiť nový PC a kalibračnú sondu, 
ktorá bude slúžiť na optimálne prepojenie farieb medzi PC a kopírkou /kvalitnejšia tlač plagátov, 
diplomov, pozvánok../  
Všeobecný materiál - okrem bežných výdavkov na kancelárske potreby plánujeme  doplnenie 
baníckych a novobanských krojov, nakoľko tie, ktoré máme, majú už svoj vek a veľkosťou sa ťažko 
kombinujú. Tak isto plánujeme dať ušiť druhú časť baníckych uniforiem pre spevácky zbor Cantus 
Monte Regis. Vzhľadom k tomu, že plánujeme pokračovať v organizovaní podujatia Banícky a fakľový 
sprievod aj v nasledujúcich rokoch, z tejto položky bude hradené zakúpenie fakieľ, olejových lámp, 
lampášov a pod. 
Prepravné – rozpočet je navýšený v porovnaní s rokom 2015 o 300 eur, nakoľko spevácky zbor 
Cantus Monte Regis plánuje v roku 2016 reprezentovať mesto Nová Baňa na prehliadkach 
a príležitostných vystúpeniach mimo nášho regiónu. Z položky je hradené prepravné aj folklórnej 
skupine Vinička. 
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do 
ozvučovacej techniky, náhrada za vyradené kusy – mikrofóny, stojany, káble, servis kopírky, prípadné 
výpadky starších el. spotrebičov. 
Údržba budov, objektov alebo ich častí – požiadavka je 18 tis. eur na rekonštrukciu strechy na 
KD Bukovina /zloženie starej krytiny, nové latovanie, fólia, plechová krytina, žľaby a zvody, 2x 
oplechovanie komína/. Toto z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nie je zahrnuté do rozpočtu. 
Na údržbu je len na odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na OKI, KD 
Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevíznych závad. 
Všeobecné služby, revízie – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané 
každoročne alebo raz za rok, 2 či 5 rokov, bleskozvody, plynové pece, hasiace prístroje, komíny, 
bezpečnostné zariadenia.   
Cestovné náhrady iným než vlastným – predovšetkým sa na tejto položke počíta s heligónkármi, 
ktorí k nám cestujú na obľúbené podujatie z celého Slovenska.  
Požičovné – filmy – z položky hradíme verejnú projekciu filmov v amfiteátri Tajch a v kine Vatra, 
s ktorými počítame aj v najbližších rozpočtovaných rokoch. 
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – rozpočet na položke zostáva na úrovni roku 
2015, z položky uhrádzame odmeny: 

- Uzatvárame 4 dohody o pracovnej činnosti so 4 zamestnancami, ktorí pracovnú úlohu 
vykonávajú celoročne /zvukári, vedenie Cantus Monte Regis, FSk Vinička/ 

- V priebehu roka uzatvárame dohody o vykonaní práce podľa aktuálnych potrieb, napr. 
zabezpečenie zvukovej produkcie, 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 počas 
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Novobanského jarmoku, ozvučenie a práce s tým súvisiace na podujatí Zimná folková Nová 
Baňa, Novobanskí heligonkári. 

Transfer neziskovým organizáciám, OZ, fyzickej osobe – podnikateľovi – primeraná podpora 
obľúbených kultúrnych podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení  a podnikateľmi. 
Transfer je vo výške ako v roku 2015.  
Celkové výdavky na kultúrnych službách sú o 4 215 eur vyššie ako v roku 2015. 

V 2. Zmene rozpočtu bolo pridané 900 eur na zakúpenie veľkého pracovného stola pre výtvarníčku 
a vertikálnych žalúzií do troch kancelárskych priestorov, vrátane vysokých presklených priestorov 
schodiska, z dôvodu zabránenia priamemu slnečnému žiareniu do týchto priestorov počas celého dňa. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  
Celkové výdavky sú 46 120 eur.  

• Mzdy vo výške 16 158 eur 
• Odvody vo výške 6 267 eur 
• Energie 3 593 eur 
• Vodné, stočné 249 eur 
• Poštové a telekomunikačné služby 463 eur 
• Interiérové vybavenie 1 272 eur 
• Výpočtová technika 799 eur 
• Prevádzkové prístroje a technika 115 eur 
• Všeobecný materiál 2 784 eur 
• Knihy 15 eur 
• Prepravné  443 eur 
• Údržba prevádzkových strojov, prístrojov 39 eur 
• Údržba budov, objektov alebo ich častí 53 eur 
• Honoráre, súťaže, občerstvenie 7 724 eur 
• Všeobecné služby 120 eur 
• Cestovné náhrady 324 eur 
• Požičovné – filmy 36 eur 
• Stravovanie 745 eur 
• Prídel do sociálneho fondu 160 eur 
• Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 862 eur 
• Poplatok za KO 100 eur 
• Transfery 3 800 eur 

 
Energie – spotreba energií za budovu kina VATRA, KD Bukovina a KD Štále 
Vodné a stočné – v budove kina VATRA, KD Bukovina a KD Štále 
Poštovné a telekomunikačné služby – poštovné náklady, náklady na telefón a internetové 
pripojenie 
Interiérové vybavenie – zabezpečenie nového kancelárskeho nábytku v kanceláriách odd. kultúry 
a informácií 
Výpočtová technika – zabezpečenie kolorimetra a nového PC na odd. kultúry a informácií 
Prevádzkové prístroje a technika – zakúpenie stojanov na mikrofóny a skartovačky  
Všeobecný materiál – z tejto položky bola v prvom polroku uhradená zálohová faktúra za šitie 
dámskych baníckych uniforiem, ako aj úhrada gombíkov na uvedené uniformy, hradili sme z nej 
materiál na Melekovu divadelnú Novú Baňu, Banícky fakľový sprievod, informačnú tabuľu odd. kultúry 
a informácií, kriedy, farebný papier a ostatný spotrebný materiál nevyhnutný pre činnosť OKI 
Knihy- predplatné časopisu Národná osveta 
Prepravné – z tejto položky bola hradená preprava členov FSk Vinička (podujatie Stavanie mája) 
a členov DS Múza ( Zochova divadelná Revúca 2016) 
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov – zabezpečenie opravy plynových kotlov v priestoroch 
OKI 
Údržba budov, objektov alebo ich častí – zabezpečenie opravy toaliet, výmena zámku, žiaroviek 
v priestoroch KD Štále 
Honoráre, súťaže, občerstvenie – Z tejto položky sú hradené honoráre účinkujúcim na 
podujatiach organizovaných mestom, občerstvenie, vecné a spomienkové dary pre účinkujúcich. 
Z tejto položky boli hradené honoráre za dve profesionálne divadlá ( „Zlatá baňa“ a „Chlieb 
s maslom“), účinkujúcemu na Zimnej folkovej Novej Bani, za koncert Jakub Tököly TRIO feat. Jan 
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Fečo, účinkujúcim na  6. ročníku Novobanského plesu, režisérovi DS Múza na Melekovu divadelnú 
Novú Baňu, zabezpečenie animátorských programov na MDD a Vítanie leta a občerstvenie a vecné 
dary v súvislosti s uvedenými podujatiami. 
Všeobecné služby – revízie komínov v KD Bukovina a v kine VATRA, zapožičanie a čistenie kostýmov 
na Melekovu divadelnú Novú Baňu 
Cestovné náhrady – z tejto položky bolo hradené cestovné účinkujúcim na podujatiach Novobanskí 
heligonkári a Vinička a jej hostia 
Požičovné za filmy – úhrada za zapožičanie DVD nosičov na bezplatné videoprojekcie v kine VATRA 
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – z tejto položky sa hradili odmeny 
zamestnancov, s ktorými bola uzavretá dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti. Sú to 
dohody so zvukármi, dirigentkou Cantus Monte Regis, vedúcou FSk Vinička a moderátormi podujatí, 
ktoré boli organizované v 1. polroku 2016 
Transfery občianskym združeniam  – dotácie z rozpočtu mesta boli poskytnuté na podporu 
rozvoja kultúrnej oblasti a podpory obľúbených podujatí v meste (súťaže, výstavy, prehliadky, 
kultúrnej podujatia a pod.) 
 
TRANSFERY – DOTÁCIE KULTÚRA 
 

Príjemca dotácie Výška 
dotácie 

Účel 

Háj, občianske združenie 1 300 eur Na úhradu nákladov spojených s nákupom 
dámskych a pánskych čižiem a tekovských krojov. 

 
Občianske združenie Tajch 1 500 eur Na úhradu časti nákladov na hudobné kapely 

a ozvučenie na podujatie Letná folková Nová Baňa 
– 20. ročník folkového festivalu, úhradu časti 
nákladov na hudobné kapely a ozvučenie na 
podujatie Rocková noc - 5. ročník rockového 
koncertu a úhradu časti nákladov na hudobné 
a kultúrne subjekty, na ozvučenie, na detské 
rekvizity a sladké odmeny na Akcie deťom počas 
leta (júl, august 2016). 

Rodičovské združenie pri 
Základnej umeleckej škole 

250 eur Na nákup ocenení pre žiakov (diplomy, vecné 
ceny) na podujatia Klavírna súťaž, Akordeónová 
súťaž, Prehliadka ľudového spevu. 

Spoločenstvo rodičov pri 
Základnej škole svätej Alžbety  

180 eur Na nákup propagačného materiálu, občerstvenia 
(nealko, sladkosti) a cien pre víťazov 
v jednotlivých kategóriách speváckej súťaže 
Celodiecézneho kola v speve kresťanskej 
a ľudovej piesne.      

Občianske združenie pri CVČ - 
CENTRÁČIK 

250 eur Na zabezpečenie kostýmov (nákup, resp. 
zakúpenie látok a ich následné ušitie) a rekvizít 
pre účinkujúcich v živom betleheme počas 
vianočných trhov mesta Nová Baňa 

Rodičovské združenie pri 
Gymnáziu Františka Švantnera 

150 eur Na nákup materiálu na zabezpečenie tvorivých 
dielní „My a naše mesto“.  

Občianskej združenie rady 
rodičov združenej strednej školy 
v Novej Bani 

170 eur Na úhradu časti nákladov spojených s účasťou na 
24. ročníku celoštátnej predajno-prezentačnej 
výstavy stredných odborných škôl a stredísk 
praktického vyučovania  „Mladý tvorca“, a to na 
výrobu plagátov, propagačných materiálov, 
výzdobu prezentačného stánku, prezentov, na 
cestovné a pod. 

SPOLU ZA KULTÚRU:                    3 800 eur 
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Podprogram 10.4. ZPOZ 
 
Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste  
Plnenie: Občianske obrady boli pripravované na vysokej profesionálnej úrovni.  
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uvítaní detí do života 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 12 52 10 4   
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 10 
Skutočná hodnota 25 52 9 19   
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych pohrebov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 9 9 9 9 9 9 
Skutočná hodnota 3 8 21 2   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 7 205 7 205 483 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 205 7 205 483 
 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste, nákup 
interiérového vybavenia – stoličiek do obradnej siene. Výdavky sú o 1 360 eur vyššie ako v roku 2015. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Náklady v celkovej Výške 483 eur tvoril všeobecný materiál – kvety 
a darčeky vo výške 215 eur, občerstvenie (sladkosti pre deti a prípitok) vo výške 54 eur a odmeny 
účinkujúcim 214 eur. 
 
 
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 
Plnenie: Jarmok sa uskutoční v 2. polroku 2016 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka trvania jarmoku ( počet dní) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2  2  2  2 

Skutočná 
hodnota 

2 2 2    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet remeselníkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 70 40 40 40 

Skutočná 
hodnota 

70 70 38    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predajných stánkov 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

95 95 110 110 110 120 

Skutočná 
hodnota 

126 189 138    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet stánkov s občerstvením 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

7 8 7    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet komerčných účinkujúcich 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

7 12 9    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet amatérskych účinkujúcich 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 7 7 7 
 

Skutočná 
hodnota 

10 6 9    

 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 10 287 10 287 26 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 10 287 10 287 26 
 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov.  
Väčšou položkou sú pestré a profesionálnejšie kultúrne programy. Hudobné produkcie sú z roka na rok 
drahšie a kvalitný program, ktorý chceme udržať minimálne na úrovni predchádzajúcich rokov, sa darí 
zabezpečiť len vďaka štedrej podpore sponzorov, o čo sa budeme usilovať aj naďalej. Výdavky sú aj 
na prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením, propagáciu (vyhotovenie plagátov, bannerov, 
pozvánok) a upratovanie mesta. Na zabezpečenie širšieho a profesionálnejšieho kultúrneho programu 
s vystúpením viac umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov.  
V roku 2017 sa budú konať v rámci jarmoku oslavy 680. výročia mesta, vyššie výdavky sú na  
program. 
Skutočnosť k 30.6.2016: XXV. ročník Novobanského jarmoku sa uskutoční v dňoch 23. -24. 9. 
2016. Vzhľadom na uvedený dátum vzniknú výdavky až v druhom polroku 2016. Výdavky vo výške 26 
eur boli na zakúpenie dvoch reflektorov, ktoré budú slúžiť ako osvetlenie do dvoch party stanov 
určených pre hudobných umelcov. 
 
 
 
Podprogram  10.6. Pamiatková starostlivosť      
 
Projekt 10.6.1 Obnova súsošia sv. Trojice 
 
Zámery projektu: Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
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Cieľ: Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky zreštaurovaním 
Plnenie:  
Merateľný ukazovateľ: Počet zrealizovaných etáp reštaurovania pamiatky 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 0 
Skutočná hodnota 1 1 1    
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 40 000 61 000 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  40 000 61 000 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Po úspešnej realizácii 
I. etapy realizovanej v roku 2013, II. etapy v roku 2014 a časti III. etapy v roku 2015 mesto plánuje 
pokračovať v realizovaní ďalších reštaurátorských prác IV. a V. etapy obnovy Súsošia sv. Trojice, ktorá 
bude zameraná na pokračovanie v tmelení a plastickej rekonštrukcii, architektúry kamennej hmoty,    
plastická rekonštrukcia chýbajúcich častí sochárskej výzdoby, modelovanie, vyhotovenie 
lukoprénových foriem a odliatkov kamennej hmoty, konzervovanie, reštaurovanie a úprava  kovových 
atribútov, vyhotovenie nových kovových atribútov  zlátenie kovových atribútov a osadenie, farebné 
scelenie kamennej hmoty – retuš, celkové spevnenie kamennej hmoty, záverečná hydrofóbna úprava, 
tmelenie zostávajúcich častí a plastickú rekonštrukciu kamennej hmoty súsošia. V roku 2016 by bolo 
treba výdavky vo výške 63 348 eur, z toho 20 000 eur  zo strany štátu a 43 348 eur spolufinancovanie 
mesta. Aby mohla byť akcia ukončená, v roku 2017 by boli treba výdavky vo výške 53 940 eur, z toho 
33 940 eur by bol transfer zo strany štátu a 20 000 eur spolufinancovanie mesta. Vzhľadom 
k nedostatku finančných prostriedkov (do rozpočtu sa dáva 20 000 eur predpoklad transferu a 20 000 
eur vlastných zdrojov) akcia nebude v plánovanom termíne ukončená.  
V 2. Zmene rozpočtu boli výdavky upravené. Vzhľadom k zníženiu transferu zo ŠR o 10 000 eur sa 
o túto čiastku znižuje rozpočet  výdavkov zo štátnych zdrojov. Zároveň sa rozpočet upravil o 31 000 
eur z vlastných zdrojov mesta na dokončenie obnovy súsošia a presun lešenia, nakoľko 
prostredníctvom  verejného obstarávania  spojením dvoch záverečných etáp, ktorých pôvodný 
rozpočet bol 117 288 eur, bola na základe predložených ponúk vysúťažená  cena za dielo v sume 
59 876 eur a obnova súsošia bude môcť byť zrealizovaná s termínom ukončenia v roku 2016, 
namiesto plánovaného roku 2017.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Práce budú uskutočnené v 2. polroku.  

 
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 

Plnenie:  
Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných priestorov 
Rok 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 1  0 
Skutočná hodnota    
 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
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700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
Komentár: Prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie 
a projektovej dokumentácie vytvorí mesto nové priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie 
informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum bude sídlom mestskej knižnice, 
informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej 
knižnice budú situované na jednom poschodí a budú poskytovať čitateľom a návštevníkom služby 
vyššieho komfortu.  
Finančné prostriedky by bolo treba na potrebné stavebné úpravy, vybudovanie novej elektroinštalácie, 
počítačovej siete, kamerového systému, ako aj úpravy sociálnych zariadení, nových podláh 
a osvetlenia. Súčasťou úprav je aj inštalácia výťahu a vybudovanie bezbariérových vstupov do centra. 
Skutočnosť k 30.6.2016:  
 
  
Program 11. Vzdelávanie 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
1 788 006 1 884 108 765 516 

 
Podprogram 11.1. Školstvo  
 
Všetky školské zariadenia – právne subjekty - vypracovali 
samostatné správy, ktoré sú prílohou – súčasťou tohto 
materiálu. 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 
 
Zámer projektu:  Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov 
 
Cieľ: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 

Plnenie:  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

68,20% 68%     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zachovať počet  žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

52,4% 53%     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

62% 68%     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

55% 61%     

 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 799 027   
700 Kapitálové výdavky 12 389   
Výdavky na podprogram spolu  811 416   
 
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 sú podľa aktuálnych mzdových tabuliek - ZŠ pre 31 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 pomocná 
kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni).  
Základná škola  – výdavky z normatívnych prostriedkov sú rozpočtované vo výške 606 882 eur 
v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy 
podľa verzie rozpočtu V_1 na rok 2015 z EDUZBERU 2014, nakoľko úpravy podľa EDUZBER 2015 nám 
v dobe zostavenia rozpočtu ešte neboli známe. V bežných výdavkoch je rozpočtovaný plyn, elektrická 
energia, vodné, stočné, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, všeobecný materiál (potrebné 
kancelárske potreby a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky –  údržba budov, 
všeobecné služby  (potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, 
povinný prídel do sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu 
sú v rozpočte zapracované aj výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 1 210 eur  (pre 
deti dochádzajúce z Rudna nad Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 3 553 eur, transfer na učebnice 1 573 eur,  spolu rozpočtované výdavky 
z transferov zo štátu vo výške 613 218 eur. Ďalej v rozpočte ZŠ zapracované  aj výdavky z 
prostriedkov z rozpočtu mesta 18 692 eur a z vlastných príjmov 3 712 eur – tieto sú rozpočtované na 
položkách energie – za energie spojené s používaním multifunkčného ihriska, učebné pomôcky pre 
budúcich prvákov (predpoklad 60 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál  – multifunkčné ihrisko - 
piesok na zapieskovanie multifunkčného ihriska, údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné 
ihrisko,  benzín pre snežnú frézu, údržba multifunkčného ihriska, všeobecné služby – umývanie okien, 
poistenie budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska vrátane odvodov, obnova IKT 
v rámci projektu rekonštrukcie ZŠ Jána Zemana – nákup výpočtovej techniky,   oprava podlahy vo 
veľkej telocvični.  
Celkové výdavky za ZŠ vo výške 635 622 eur sú rozdelené v rámci rozpočtu na výdavky na primárne 
vzdelávanie vo výške 262 167 eur a výdavky na nižšie sekundárne vzdelávanie 373 455 eur.  
Centrum voľného času –  v rozpočte sú zapracované výdavky vo výške 26 373 eur, z toho výdavky 
z rozpočtu mesta 19 422 eur a z vlastných príjmov 1 800 eur – v tom  mzdy a odvody, energie,  
všeobecný materiál, stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i., ďalej sú 
v rozpočte zapracované výdavky z  prostriedkov za vzdelávacie poukazy vo výške 5 151 eur na 
odmeny za vedenie záujmového útvaru, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti vrátane 
odvodov.  
Školský klub detí -  zapracované výdavky vo výške 60 775 eur, z toho výdavky z prostriedkov mesta 
57 475 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 je 
zahrnutý  aj transfer na odchodné pre 1 zamestnankyňu vo výške 2 funkčných platov. 
Školská jedáleň – výdavky sú rozpočtované vo výške 76 257 eur, v tom výdavky z prostriedkov 
mesta 64 007 eur, výdavky z vlastných príjmov 12 250 eur. Kým v roku 2015 sme rozpočtovali pri 
školskej jedálni výdavky rozdelené na  výdavky na vedľajšie služby  poskytované v rámci primárneho 
vzdelávania a výdavky na služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, v roku 2016  sme 
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pristúpili k rozpočtovaniu len na vedľajších službách v rámci primárneho vzdelávania (podľa 
prevažujúceho počtu stravníkov).  Bežné výdavky ŠJ – v tom energie, vodné, stočné, interiérové 
vybavenie – nákup pracovných stolov, šľahacieho stroja, 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 prehliadky a skúšky zariadení, kominárske práce, odvoz kuchynského odpadu, 
poplatky banke, prídel do SF a i.  
 
Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana – kapitálové výdavky v sume 12 389 eur: 
 

2 800 eur - pec elektrická statická trojpodlažné prevedenie, regulácia teploty rúry 50-300 C 
každá rúra samostatne, vonkajšie nerezové prevedenie, vnútro nerez. 
 Máme 1 trojtrúbovú pec, kde pri pečení 1 plechu potrebujeme cca 45 min. - napr. pri obede 
pečené kura s ryžou potrebujeme 10-15 plechov, pri ryžovom nákype, žemľovke, sekanej fašírke 10-
12 plechov. Porcie sa nestačia upiecť, preto ešte aj počas výdaja sa dopekajú ďalšie porcie, aby aj 
stravníci, ktorí prídu na obed o 13,00 hod. mali včas obed nachystaný a nevznikali rady pri výdaji. 
Počas výdaja od 11,10 – 13,30 hod. má kuchár vydávať obed a nie ešte variť. 
  4 308 eur - kotol plynový 150 l, volili sme plynový kotol pred elektrickým kotlom, z dôvodu 
zastaralej elektroinštalácie. 
 Elektrický kotol 80 l je nepostačujúci pre zvýšený počet stravníkov. Keď máme v jeden deň 
cestoviny a čaj, musí sa najprv uvariť čaj, ten sa z kotla vypustí a opäť sa neleje voda, aby sa uvarili 
cestoviny, ktoré varíme na 2x. 

5 281 eur - robot univerzálny so základným príslušenstvom: kotlík, hák, metla, miešač, vozík 
4 140 eur  a s príslušenstvom na objednávku 361  eur mäsomlynček a 780 eur strúhacia komora na 
zeleninu. 
 Používame univerzálny robot RUS22, ktorý je cca z roku 1973 (výbava pôvodnej kuchyne). 
Robot sa počas prevádzky sám vypína, zapne sa cca po 10 min, keď vychladne. Pri strúhaní zeleniny 
preteká z prevodovky olej. 
 
Uvedené  prostriedky na kapitálové výdavky –žiadame aj z dôvodu zvýšeného počtu  stravníkov, kým  
v septembri 2014 sme vydali 6 775 obedov a priemer na deň bol 339 obedov,  v septembri 2015 sme 
vydali už 7 573 obedov a priemer na deň bol 379 obedov.  Cieľom Školskej jedálne je stravovať 
všetkých žiakov a zamestnancov Základnej školy Jána Zemana a Základnej školy sv. Alžbety a nie 
znižovať počet stravníkov z dôvodu nedostatočnej kapacity vybavenia ŠJ.  
 
Výdavky cez MsÚ 
Kapitálové výdavky – PD na Modernizáciu vzduchotechniky kuchyne ZŠ J. Zemana - 
prostriedky vo výške 1 800 eur pridané v 2 zmene rozpočtu sú určené na vypracovanie projektovej 
dokumentácie na Modernizáciu vzduchotechniky kuchyne v ZŠ J. Zemana. PD sa bude skladať z 
technologickej časti, elektroinštalačnej časti a požiarneho zabezpečenia. Súčasťou PD bude výkaz 
výmer a rozpočet na zrealizovanie diela. Realizáciu zabezpečuje MsÚ. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 1800 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
 
 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámer projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
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Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej 
činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov 

Plnenie:  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 380 380 380 

Skutočná 
hodnota 

376 398     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

8 9     

Merateľný 
ukazovateľ: Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

7 9     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 13 16 16 16 

Skutočná 
hodnota 

29 23     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6 4     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

8 7     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 338 520   
700 Kapitálové výdavky 0   
Výdavky na podprogram spolu  338 520   
 
V rozpočte výdavkov vo výške 338 520 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 311 319 
eur, z vlastných príjmov 27 201 eur) sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 24 pedagogických (16 
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zamestnancov plný úväzok, 8 zamestnancov čiastočný úväzok) a 3 nepedagogických zamestnancov 
(0,6 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka, 0,2 úväzok kurič – údržbár), v rozpočte odvodov sú 
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 bicích nástrojov a 1 ks heligónky, všeobecný materiál – kancelárske 
potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného materiálu 
atď.,  knihy,  časopisy – predplatné odborných periodík, učebné pomôcky, údržba výpočtovej techniky 
– údržba programov, údržba prevádzkových strojov – údržba hudobných nástrojov, údržba budov – 
v tom oprava koncertného pódia,  všeobecné služby – odborné prehliadky a revízie zariadení, technik 
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. 
 
 
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 
Plnenie:  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 2000 2000 2000 2000 

Skutočná 
hodnota 

3514  4062     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených prázdninových táborov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

5 6     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených olympiád 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

4 6     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

40 50 50 50 50 50 

Skutočná 
hodnota 

44 77     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 83 264   
700 Kapitálové výdavky 0   
Výdavky na podprogram spolu  83 264   
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V rozpočte výdavkov vo výške 83 264 eur (v tom výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta 70 724 eur, 
z vlastných príjmov 11 700 eur, z nenormatívnych prostriedkov za vzdelávacie poukazy 1140 eur) sú 
zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov (0,5 
úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov sú zapracované odvody aj pre 
zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové vybavenie – stôl do 
riaditeľne, výmena nábytku (skríň) so zamykaním – miestnosť č. 2,  výpočtová technika – tlačiareň,  
všeobecný materiál – kancelárske potreby, čistiace prostriedky,  výdavky za letné tábory – prepravné, 
ubytovanie, vstupné, stravovanie detí a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy – výmena 
elektrických rozvodov v klubovni miestnosť č. 4 a následné vystierkovanie a vymaľovanie tejto 
miestnosti, výmena 2 ks vnútorných dverí – sála CVČ,  pokračovanie v znížení stropu na poschodí, 
následná stierka, maľovanie stien a výmena podlahovej krytiny,  žalúzie do starej časti budovy na 
nové okná, 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 štandardnom, modernom, bezpečnom prostredí materskej školy. Dosiahnuť aktívny 
vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. 
 

Plnenie:  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 201 201 206 

Skutočná hodnota 212 201     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 65 65 65 65 

Skutočná hodnota 77 75     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 20 20 35 

Skutočná hodnota 22 22     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 523 742   
700 Kapitálové výdavky    
Výdavky na podprogram spolu  523 742   
 
Rozpočet výdavkov je vo výške 523 742 eur, v tom výdavky z vlastných príjmov 29 685 eur, výdavky 
z rozpočtu mesta 482 525 eur, výdavky z prostriedkov na predškolákov 11 532 eur. Z celkového 
rozpočtu výdavkov je rozpočet MŠ vrátane elokovaných pracovísk vo výške 440 179 eur a rozpočty 
školských jedální MŠ vo výške 83 563 eur. V rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ 
Nábrežná pre 13 pedagogických a 6 nepedagogických zamestnancov (kurič 0,25 úväzku, 3 
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upratovačky, údržbár 0,8 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). 
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, 
elektrická energia, vodné,  výpočtová technika –  notebook, tlačiareň  ŠJ Kolibská, interiérové 
vybavenie – MŠ Nábrežná – koberce, stoličky, EP Štúrova  lehátka, nakoľko súčasné majú 25 rokov 
šatníkové skrinky na chodbu, EP Kolibská – stoly, skrinky, koberce do spální, matrace na lehátka, ŠJ 
Kolibská – nerezové stoly, bežná údržba budov – MŠ Nábrežná - oprava veľkého pieskoviska, 
kompletná oprava umyvárok v triede A a D, oprava práčovne, jedálne,  v elokovanom pracovisku 
Štúrova je zahrnutá výmena oplotenia od potoka a výmena podlahovej krytiny v chodbe,  
v elokovanom pracovisku Kolibská – oprava náterov a omietky z dôvodu vlhnutia priestorov,  
prevádzkové stroje – zakúpenie kuchynského robota – ŠJ Kolibská, 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 výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov 
a materiál pre prácu s predškolákmi.  
 
 
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 
 
Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí v meste Nová Baňa 
 
Cieľ: Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia 

 
Plnenie: Cieľ je plnený priebežne,  dotácia na mzdy a prevádzku pre 2 cirkevné zariadenia (ŠKD 

a CVČ pri ZŠ sv. Alžbety) je zasielaná mesačne v 1/12. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych školských zariadení 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2 2 2 2   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 30 764 30 764 15 383 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  30 764 30 764 15 383 
 
Príspevok pre ŠKD (21 695 eur) a CVČ v ZŠ sv. Alžbety (9 069 eur) prepočítaný podľa aktuálneho 
počtu žiakov k 15.9.2015 vo výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov 
školy k 15.9.2015) a CVČ ZŠ J. Zemana (podľa počtu detí zariadenia od 5 do 15 rokov s trvalým 
pobytom v meste Nová Baňa k 15.9.2015). 
Skutočnosť k 30.6.2016: Príspevok je zasielaný mesačne pomernou časťou, skutočnosť je vo 
výške 50 % rozpočtovaného príspevku. Z celkovej sumy 15 383 eur bolo 10 848 eur zaslaných ŠKD pri 
ZŠ sv. Alžbety a 4 535 eur CVČ pri ZŠ sv. Alžbety. 
 
 
Projekt 11.1.6. Centrá voľného času mimo územia mesta 
 
Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí mimo mesta Nová 
Baňa 
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Cieľ: Zaslanie príspevku pre CVČ so sídlom mimo mesta Nová Baňa poskytujúcich záujmové 
vzdelávanie pre deti od 5 – 15 rokov s trvalým pobytom v Novej Bani 
 

Plnenie: Cieľ je plnený priebežne. V roku 2016 mesto prijalo len 1 žiadosť na poskytnutie dotácie 
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Novej Bani pre CVČ so sídlom mimo 
mesta Nová Baňa. Táto bola kladne vybavená a prostriedky boli poskytnuté na použitie 
mestu Levice pre centrum voľného času v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

0 0 0 50 50 50 

Skutočná 
hodnota 

0 0 0 100   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky 300 300 200 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  300 300 200 
 
Komentár: V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky pre Centrá voľného času mimo územia mesta, 
ktoré poskytujú záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane, rozpočtovaná 
suma 300 eur zahŕňa výdavky pre cca 5 detí (5x60 eur).  
Skutočnosť k 30.6.2016: V 1. polroku 2016 bola poskytnutá dotácia vo výške 200 eur mestu Levice 
pre Centrum voľného času, Ul. sv. Michala 42, Levice. Dotácia bola pridelená na 4 deti od 5-15 rokov 
s trvalým bydliskom v Novej Bani vo výške 50,-- eur/1 dieťa. 
 
 
 

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
95 552 95 552 41 086 

 
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 postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému zväzu 

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

Plnenie: Finančný príspevok 400 eur v prvom polroku nebol poskytnutý, nakoľko ho plánujú 
využiť na úhradu nákladov spojených s kultúrno – spoločenským zájazdom v druhom 
polroku. Zástupkyňa primátora mesta sa zúčastnila výročnej členskej schôdze, kde 
diskutovala o aktuálnych problémoch v meste a o podmienkach na zlepšenie kvality 
života práve pre túto skupinu občanov 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet účastníkov aktivít 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Plánovaná 
hodnota 

45 45 45 45 50 50 

Skutočná 
hodnota 

45 38 45 0   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 400 400 0 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 400 400 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít  zväzu zdravotne 
postihnutých občanov.  
Skutočnosť k 30.6.2016: Čerpanie v prvom polroku nebolo, nakoľko príspevok plánujú využiť na 
úhradu nákladov spojených s kultúrno – spoločenským zájazdom v druhom polroku.   
 
 
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 
Plnenie: Svoju činnosť majú rozmanitú, od ručných kreatívnych prác po športové aktivity. 

Akcie sú naplánované tak, aby spĺňali požiadavky seniorov. 
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 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 

125 126 128 127   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet aktivít 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12 12 24 9   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 8 422 8 422 1 125 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
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Výdavky na projekt spolu 8 422 8 422 1 125 
 
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, nákup interiérového vybavenia – stoličiek. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Výdavky boli použité na poštové a telekomunikačné služby vo výške  212 
eur, čistiaci materiál a materiál na tvorivé dielne 66 eur, občerstvenie 42 eur, prepravné na poznávací 
zájazd 144 eur,  odmenu 553 eur a  odvody 108 eur pre predsedníčku DCS LIPA. Upratovacie služby 
vykonávame v objekte bezplatne prostredníctvom pracovníčky VPP.  
Dotácia Jednote dôchodcov Slovenska v prvom polroku vyplatená nebola. Čerpanie plánujú v druhom 
polroku 2016. 
 
 
 
Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba 
 
Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí 
 
Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so 

spoločenským prostredím 
Plnenie: V zmysle zákona o sociálnych službách poskytujeme klientom opatrovateľskú 

službu a sociálne poradenstvo. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

24 24 25 26 26 26 

Skutočná hodnota 15,75 18 18,8 21   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet opatrovaných za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017  
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 30 30 30 

Skutočná hodnota 16 24 24 21   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017  
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná hodnota 100 100 100 100   
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 80 392 80 392 37 630 
700 kapitálové výdavky 0 0 0 

Výdavky na projekt spolu 80 392 80 392 37 630 
 
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. Výdavky sú oproti roku 2015 vyššie o 9 163 eur a to na mzdy a odvody 
v súvislosti so zvýšením miezd v súlade so zákonom. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Výdavky boli použité na úhradu miezd 25 941 eur a odvody 9 153 eur pre 
opatrovateľky, materiál 93 eur, posudky 115 eur, stravovanie 1 544 eur, poistné 141 eur, tvorba 
sociálneho fondu 242 eur, odmeny na dohody 288 eur a náhrady PN 113 eur. Celkom na výkon 
opatrovateľskej služby bolo použité v prvom polroku 37 630 eur. 
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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 
Plnenie: Poskytnutím finančného príspevku sme pomohli zabezpečiť aktivity pre cieľovú 

skupinu detí. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych subjektov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 1 1 1   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 300 300 150 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 300 300 150 
 
Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi. 
Skutočnosť k 30.6.2016: V prvom polroku bola poskytnutá jedna dotácia Materskému centru 
Gašparko na nákup hračiek, didaktických pomôcok a výtvarného materiálu vo výške 150 eur. 
 
 
Podprogram 12.4.  Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Projekt 12.4.1. Stravovanie a  školské pomôcky detí v hmotnej núdzi  
 
Zámer projektu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi 
 
Cieľ: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 
Plnenie: Príspevok na obedy v školskej jedálni poskytujeme žiakom, ktorí sa nachádzajú 

v hmotnej núdzi, taktiež školské pomôcky sú zakúpené pre žiakov, ktorí sú podľa 
zákona v hmotnej núdzi 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poberateľov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

50 35 35 30 30 

Skutočná hodnota 59 43 32,3 26,16  
  
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 5 378 5 378 2 101 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 5 378 5 378 2 101 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej 
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. 
Skutočnosť k 30.6.2016: V prvom polroku sa výdavky čerpali vo výške 1 653 eur na stravu detí 
v hmotnej núdzi a 448 eur na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. Poukazované sú zo štátu vo 
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forme dotácie. Pre deti v rodinách v hmotnej núdzi je poskytované stravné pravidelne mesačne 
a školské pomôcky sú poskytované polročne. 
 
                                                                     
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 

Plnenie: Komisia bytová a sociálna zriadená pri MsZ, prijaté žiadosti posudzuje a odporučí 
primátorovi mesta konkrétnu sumu pre jednotlivého žiadateľa. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 10 10 10  

Skutočná 
hodnota 

17 18 23 3   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Zmena Skutočnosť 
600 Bežné výdavky spolu 660 660 80 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 660 660 80 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, 
paliva, liekov a ošatenia. 
Skutočnosť k 30.6.2016: Jednorazové dotácie sú prideľované na základe žiadosti občanov nášho 
mesta, ktorí majú uhradené všetky záväzky voči mestu a ocitli sa v sociálnej situácii. Za prvý polrok 
boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 80 eur na nákup potravín a palivového dreva. 
 
 

Finančné operácie príjmové 
 
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ZŠ - pôvodný rozpočet 0 eur, upravený 12 027 
eur, skutočnosť 12 027 eur. Skutočnosť finančných operácií je vo výške nedočerpaného transferu 
normatívnych prostriedkov v ZŠ Jána Zemana za rok 2015 vo výške 11 780 eur a nedočerpaného 
transferu na dopravu žiakom vo výške 247 eur. Uvedené prostriedky boli v plnej výške prevedené ZŠ 
Jána Zemana a dočerpané v zmysle pokynov z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica do 
31.3.2016. Normatívne prostriedky boli použité  na úhradu faktúr za zemný plyn, elektrickú energiu, 
merač tepla, opravu náraďovne telocvičného náradia + výmena 3 ks dverí. Nenormatívne prostriedky 
na dopravné boli použité na úhradu dopravného pre žiakov z Rudna nad Hronom. 
      
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – v skutočnosti nebol zrealizovaný prevod z rezervného 
fondu, nakoľko neboli potrebné finančné prostriedky. K 30.6. neboli výdavky za žiadnu akciu, ktoré 
mali byť kryté rezervným  fondom.   
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Plnenie plánu výnosov a nákladov 
za 1. polrok 2016 

 
Informačné centrum 

Výnosy 

  Názov plán skutočnosť 
        

602 Kopírovanie 600 497 
602 Služby 1550 1345 
602 Faxovanie 69 27 
602 Noviny 3300 2258 
602 Reklama a inzercia 4000 1 443 
602 Ubytovanie 3300 554 
602 Internet 50 13 
602 Poistenie Union 130 19 
604 Tovar na predaj 3000 1590 
644 Úroky 1 0 
648 Ostatné výnosy z prev.činnosti 0 300 
653 Výnosy z rozpustených rezerv na dov. 0 43 

  Spolu 16 000 8 089 
 

Náklady 

  Názov plán skutočnosť 
        

501 Kancelársky materiál + papier 300 113 
501 Toner do kopírky 64 56 
501 Čistiace prostriedky - Ubyt. zariadenie 20 0 
501 Nákup zariadenia - IC 150 17 
501 Nákup zariadenia - Ubyt. zariadenie 500 91 
502 Ubyt. zariadenie - voda 70 8 
502 Ubyt. zariadenie - elektrika 750 235 
502 Ubyt. zariadenie - náklady na teplo 1 000 200 
504 Tovar na predaj 2 500 1 286 
511 Ubyt. zariadenie - opravy a údržba 100 0 
511 Opravy a údržba 250 42 
512 Cestovné 30 17 
518 Ubyt. zariadenie - upratovanie 50 0 
518 Telefón a internet 350 122 
518 Ubyt. zariadenie - konces. poplatok 8 3 
518 Tlačiarenské služby 5 600 2 880 
518 Ubyt. zariadenie - pranie a čistenie 150 25 
518 Informácie o meste (prevádzka domény) 90 70 
518 Poisťovňa Union 100 16 
518 Poskytnutý rabat 250 53 
518 Aices - členské 165 165 
518 Školenie 100 0 
518 Stočné 0 3 
518 Revízie 185 0 
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521 Mzdy 2 010 190 
524 Odvody 694 0 
527 Prídel do sociálneho fondu 21 12 
527 Stravné 226 103 
538 Daň za ubytovanie 80 10 
538 Odvoz odpadu 30 25 
538 Autorské poplatky LITA 60 16 
568 Bankové poplatky 96 38 
591 Zrážková daň z úroku 1 0 

  Spolu 16 000 5 796 

Výsledok hospodárenia 0 +2 293 

 
 

Komentár k plánu výnosov a nákladov za 1. polrok 2016 
 

Výnosy 
 Celkové finančné výnosy za 1. polrok 2016 predstavujú skutočnosť vo výške 8 089 eur.  

Výnosy z kopírovania boli dosiahnuté vo výške 497 eur, čo predstavuje viac ako bol plánovaný 
polročný priemer,  služby - poskytovanie služieb ako sú - prepisovanie textov, tlač, skenovanie, 
laminovanie, hrebeňová väzba a vyhlasovanie v mestskom rozhlase boli výnosy vo výške 1 345 eur, 
z toho vyhlasovanie v mestskom rozhlase predstavuje 343 eur z uvedenej sumy, vyhlásených bolo 
celkovo 871 vyhlásení, z toho 178 platených a 693 neplatených oznamov. Priemer sa podarilo vo 
veľkej miere prevýšiť. Výnosy za službu faxovanie vo výške 27 eur sú o málo nižšie ako plánované. 
Suma 2 258 eur bola dosiahnutá z predaja Novobanských novín v predajných stánkoch, za noviny 
predané v informačnom centre a za noviny pre predplatiteľov. Predaj spĺňa naše očakávania. Vo výške 
1 443 eur boli dosiahnuté výnosy za reklamu a inzerciu, ktoré súvisia s poskytovaním služby 
v Novobanských novinách. Výnosy sú oproti polročným plánovaným výnosom nižšie. Zvýšenie výnosov 
však očakávame v druhej polovici roka, kedy poskytujeme reklamu na kalendár a do NN, ktoré sú 
v mesiaci december rozdávané do rodín zdarma. 
Informačné centrum poskytuje ubytovacie služby vo vlastnom ubytovacom zariadení, výnosy boli 
v prvom polroku vo výške 554 eur. Výnosy za prvý polrok sú v polročnom priemere.  
Za internet boli dosiahnuté výnosy vo výške 13 eur, čo je menej ako sme očakávali. O službu 
Poistenie Union, ktorá súvisí s poskytovaním komplexného poistenia klientom bol v priebehu 
1.polroka nižší záujem, čo predstavuje skutočnosť vo výške 19 eur.  
Za predaj tovaru boli dosiahnuté výnosy vo výške 1590 eur. Uvedené výnosy súvisia s predajom 
turistických máp, pohľadníc mesta, propagačných materiálov mesta, upomienkových a darčekových 
predmetov s motívom Slovenska, Bedeker Novej Bane, publikácia Turistický sprievodca v slovenskom 
a anglickom jazyku a iné. Skutočné výnosy boli oproti  predpokladaným výnosom vyššie.  
Ostatné  výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 300 eur. Je to z MsBP  vrátený preplatok 
za teplo za apartmán za rok 2015.  
Výnosy z rozpustených rezerv na dovolenky boli vo výške 43 eur.  

 
 

Náklady 
 V 1. polroku 2016 boli skutočné náklady vo výške 5 796 eur. Informačné centrum vykonáva 

podnikateľskú činnosť v zmysle vydaných živnostenských oprávnení. Súčasťou tejto činnosti je 
i poskytovanie ubytovania vo vlastnom ubytovacom zariadení. Náklady sú nasledovné: 
Na kancelársky materiál + kancelársky papier 113 eur, toner do kopírky vo výške 56 eur, 
čistiace prostriedky v prvom polroku neboli zakúpené. Postačili sme s čistiacimi prostriedkami 
z minulého roka. 
Na nákup zariadenia v IC a v ubytovacom zariadení vznikli náklady  vo výške 17 eur na 
vyhotovenie informačnej tabuľky na ubytovacie zariadenie, vo výške 91 eur na zakúpenie utierok, 3 ks 
posteľných plachiet,  2x nočných lámp so žiarovkami, 4 x uterákov, kuchynského riadu, vedra 
s mopom a metlou a novej varnej kanvice, nakoľko stará už bola nepoužiteľná z dôvodu 
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opotrebovania. Energie –  v nákladoch je zahrnutá spotreba a zálohy za elektriku – zálohová platba 
235 eur, teplo –  zálohová platba 200 eur a voda 8 eur. Uvedené náklady na energie boli spojené 
s prevádzkou ubytovacieho zariadenia.  
Tovar na predaj, súvisí s predajom a nákupom tovaru určeného na predaj, ako napríklad: 
upomienkové predmety s motívom Slovenska, ale aj mesta napr. pohľadnice, perá, hrnčeky, obrazy, 
keramika, samolepky, mapy, zakladacie obaly, publikácie Turistický sprievodca v SJ a AJ, Bedeker 
a iné, náklady boli vynaložené vo výške 1 286 eur, čo je vyššie ako boli predpokladané náklady hlavne 
z dôvodu predaja komisionálneho tovaru.  Zvýšené náklady sa prejavia aj vo zvýšených výnosoch. 
Náklady na Opravy a údržbu ubytovacieho zariadenia nevznikli. 
Opravy a údržba informačného centra – 42 eur - uvedené náklady súvisia so servisnou 
prehliadkou registračnej pokladne a programovanie tovarových položiek v reg. pokladni. Náklady sú 
nižšie ako bolo plánované nakoľko tiež nevznikli väčšie závady. 
Cestovné súvisí so seminárom o Tlačovom zákone v Bratislave, náklady boli vo výške 17 eur. 
Upratovanie v ubytovacom zariadení v tomto polročnom období nebolo vyúčtované, na základe toho 
sa prejaví v nákladoch v druhom polroku. 
Za telefón spojený s poskytovaním faxovej služby, internet a poštovné predplatiteľom 
Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 122 eur, náklady boli o málo nižšie ako  
plánovaný polročný priemer,  za koncesionársky poplatok v ubytovacom zariadení 3 eur, za 
tlačiarenské služby, čo predstavuje náklady spojené s tlačou Novobanských novín 2 880 eur, tu sú 
náklady o málo vyššie ako bol plánovaný polročný priemer, ale v druhom polroku náklady ešte vzrastú 
nakoľko je naplánovaný vyšší počet kusov decembrového čísla, autorské poplatky Lita - 
kopírovanie 16 eur,  za pranie a čistenie v ubytovacom zariadení bolo uhradené 25 eur,  s 
prevádzkou domény www.novabana.sk vznikli náklady vo výške 70 eur, náklady spojené 
s poskytovaním komplexného cestovného poistenia klientom – Union boli uhradené vo výške 16 eur, 
náklady spojené s poskytnutým rabatom predajcom Novobanských novín boli vo výške 53 eur čo 
je nižšie ako bolo pôvodne plánované. Vo výške 165 eur boli náklady na úhradu členského poplatku 
do Asociácie informačných centier. Jedná sa o poplatok za celý kalendárny rok. Na školenie 
neboli vynaložené náklady. Stočné vo výške 3 eur súvisí s ubytovacím zariadením. 
Na Dohodu za opravu Novobanských novín boli vynaložené náklady vo výške 190 eur za pracovníčku 
na dohodu,  za mzdy, odvody, prídel do sociálneho fondu a stravné, vznikli výdavky vo výške 
115 eur za november a december minulého roka  za 1 pracovníčku informačného centra. Na základe 
stanoveného Plánu nákladov a výnosov na rok 2016 vzniknú náklady na uvedené za 1 pracovníčku 
v 2. polroku. Na odvoz odpadu za ubytovacie zariadenie  a informačné centrum boli vynaložené 
náklady vo výške 25 eur,  daň za ubytovanie bola 10 eur. Náklady na bankové poplatky boli vo 
výške 38 eur.  
 
Celkový rozdiel medzi výnosmi a nákladmi predstavuje + 2 293 eur zisk. 
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Uznesením MsZ č. 126/2015
a ako jeho súčasť rozpočet nákladov, výnosov a
(ďalej „TS“) mesta Nová Baňa 
V rámci schváleného rozpočtu je
prostriedky vo výške 3 900 €. Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 
 
Zmeny rozpočtu TS za 1. polrok 201
 
1. Zmena rozpočtu mesta Nová Ba
1. zmenou rozpočtu bol MsZ 
a kapitálový o 20 587 €.  
Bežné účelové prostriedky: 
� Oprava schodov pri Zlatom Bažante 
� Výroba a montáž zábradli

Daňového úradu) – 1 300 
� Náhradný diel pre sfunkčnenie 
� Parkovanie – 10 000 € ur

600 € na materiál, 900 
vodorovné značenie dodávate

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK
� Oprava radlíc po zimnej údržbe
� Oprava korby sypača TATRA 

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO
� Likvidácia nelegálne uložen
� Odchodné a odvody na zamestnanca 

2015. Zamestnanec však ukon
vyplatené ku mzde v januári 2016. Plánované odchodné na zamestnanca na
vrátené mestu spolu s nevyč

Projekt 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO
� Zakúpenie nožov na ECOGREEN

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS
� Odchodné a odvody na zamestnanca 

2015. Zamestnanec však ukon
vyplatené ku mzde v januári 2016. Plánované odchodné na zamestnanca na
vrátené mestu spolu s nevyč

� WIFI pre Horný dvor TS –
Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie
� Oprava vežových hodín – 

 

Technické služby mesta Nová Baňa 
 

Správa o  hospodárení 
Technických služieb mesta Nová Baňa za 1. polrok 201

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov  

Informácie o rozpočte 

5 zo dňa 16.12.2015 bol schválený rozpočet mesta 
čet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Technických služieb 

ňa na rok 2016.  
čtu je bežný príspevok pre TS vo výške 583 122

. Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 

tu TS za 1. polrok 2016 

tu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 30/2016 
navýšený bežný príspevok TS – účelové prostriedky o

 
Oprava schodov pri Zlatom Bažante – 4 200 €.  

ábradlia pred Spojenou školou na chodníku ul. Školská
300 €. 

Náhradný diel pre sfunkčnenie činnosti traktora mulčovača – piestnica
€ určených na prípravu parkovacích miest v centre mesta. Z

na materiál, 900 € na opravu a osadenie dopravných znač
enie dodávateľsky.  

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK 
Oprava radlíc po zimnej údržbe – 2 800 €. 

ča TATRA – 6 000 €. 
KO 

nelegálne uloženého odpadu – 2 000 €. 
odvody na zamestnanca – 2 464 € – odchodné bolo naplánované v

2015. Zamestnanec však ukončil pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo 
januári 2016. Plánované odchodné na zamestnanca na
nevyčerpaným príspevkom mesta v roku 2016.  
odpadmi BRKO 

na ECOGREEN – 2 400 €. 
čná správa TS 

odvody na zamestnanca – 2 934 € – odchodné bolo naplánované v
2015. Zamestnanec však ukončil pracovný pomer k 31.12.2015 a odchodné mu bolo 

januári 2016. Plánované odchodné na zamestnanca na
nevyčerpaným príspevkom mesta v roku 2016.  

– 700 €.  
Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie 

 985 €.  

a za 1. polrok 2016 

čet mesta Nová Baňa 
výsledku hospodárenia Technických služieb 

583 122 €, v tom účelové 
. Kapitálový príspevok bol schválený vo výške 59 750 €.  

 zo dňa 11.5.2016 
elové prostriedky o 26 093 € 

Školská (bývalá budova 

piestnica – 310 €. 
centre mesta. Z toho 2 

osadenie dopravných značiek a 6 500 € na 

odchodné bolo naplánované v roku 
31.12.2015 a odchodné mu bolo 

januári 2016. Plánované odchodné na zamestnanca na rok 2015 bolo 
 

odchodné bolo naplánované v roku 
31.12.2015 a odchodné mu bolo 

januári 2016. Plánované odchodné na zamestnanca na rok 2015 bolo 
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Kapitálové prostriedky: 
Projekt 5.2.1. Údržba MK 
� Úprava spevnených plôch pod Sekvojou – 9 600 €.  
� Úprava spevnených plôch Štúrova – 6 000 €. 

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 
� Prídavné zariadenie na UNC – navýšenie pôvodnej sumy 1 400 € o 3 340 € na zakúpenie 

hydraulických čeľustí na nakladanie vytriedených zložiek KO po úprave a 360 € na 
zakúpenie dosky na štiepanie dreva.  

Podprogram 8.1. Spoločná správa TS 
� Zabezpečovacie zariadenie – navýšenie o 570 € na projekty, plynofikáciu, meranie, 

reguláciu a technickú inšpekciu a 717 € na rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia TS.  
V rámci 1. zmeny rozpočtu bol v MsZ schválený tiež nasledovný rozpočtový presun:  
� Na bežných účelových prostriedkoch boli výdavky vo výške 3 500 € na opravu oplotenia 

areálu TS presunuté z položky opravy dodávateľsky na kúpu materiálu, pretože opravu 
sme vykonali vo vlastnej réžii.  

� Na kapitálových prostriedkoch sa presun týkal presunu výdavkových položiek z kódu 
zdroja č. 46 na kód zdroja č. 41.  

Na projekte 6.1.1. Nakladanie s KO bol rozpočet ponížený o 10 000 € nasledovne: 
� Spotreba PHM o 7100 €, autosúčiastky 600 €, pneumatiky 1800 €, všeobecné služby 500 

€. Predmetné prostriedky uhradí spoločnosť ENVI-PACK.  
Vlastné výnosy boli navýšené o 1 233 € – finančné operácie.  
 
2. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa schválená uznesením MsZ č. 54/2016 zo dňa 23.6.2016 
V 2. zmene rozpočtu bol navýšený bežný príspevok o 10 700 € – účelové prostriedky 
a kapitálový príspevok o 1 400 €.  
Bežné účelové prostriedky: 
Projekt 5.2.1. Údržba MK 
� Oprava MK – výjazd na ul. Švantnera – o výmere 120 m2 – 5 900 €.  
� Oprava MK – stabilizácia ul. Kamenárska – o výmere 31 m2 – 2 900 €. 

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 
� Poistenie zakúpeného kukavozu proti lomu, havárii a živelnej udalosti – 1 200 €. 

Projekt 8.2.2. Správa trhoviska 
� Výroba a montáž vstupnej brány dodávateľsky na trhovisko mesta Nová Baňa – 700 €. 

Kapitálové prostriedky: 
Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu  
� Rekonštrukcia a obnova VISO – 4 500 €.  

Projekt 5.2.1. Údržba MK 
� Projektové dokumentácie na úpravu spevnených plôch pod Sekvojou – 300 € a ul. 

Štúrova – 200 €.  
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 
� Nákup smetného vozidla – vrátenie čiastky 3 600 € z nákupu smetného vozidla. 

V rámci 2. zmeny rozpočtu bol v MsZ schválený rozpočtový presun medzi nasledovnými 
podprogramami a projektmi na bežných účelových výdavkoch:  
� Presun z podprogramu 8.1. Spoločná správa TS za nákup WIFI pre Horný dvor TS na 

projekt 6.1.1. Nakladanie s KO. WIFI bude slúžiť pre účely horného dvora TS, z dôvodu 
čoho je potrebné evidovať výdavky na jej zaobstaranie na projekte 6.1.1. 

� Presun v rámci podprogramu 8.5. Verejná zeleň z materiálu, PHM a opráv na všeobecné 
služby – kosenie dodávateľsky.   
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Príspevok Technických služieb, vlastné príjmy a bežné výdavky  
 
 
Číslo 

programu 
Funkčná 

klasifikácia Názov 
Plán 

vlastných 
príjmov 

Vlastné 
príjmy 

Plán 
príspevku 

Skutočne 
poskytnutý 
príspevok 

Čerpanie 
spolu 

Z toho: 
 Nedočerpanie / 

prečerpanie 
príspevku Z príspevku 

Prečerpanie 
príspevku 

Z vlastných 
príjmov 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas   0 1270 631 78,42 78,42 0,00 0,00 552,58 
2. 08.3.0. SPOLU 0 0 1270 631 78,42 78,42 0 0 552,58 
5.2.1. 04.5.1. Doprava - údržba MK     78257 39535 25453,93 25453,93 0,00 0,00 14081,07 
5.2.1. 04.5.1. Parkovanie - vodorovné značenie MK     6500 5252,66 4377,22 4377,22 0,00 0,00 875,44 
5.2.1. 04.5.1. Parkovanie - oprava tabúľ     900 817,2 817,2 817,20 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Parkovanie - materiál     2600 932,64 1234,37 932,64 301,73 0,00 -301,73 
5.2.1. 04.5.1. Traktor mulčovač - piestnica     310 309,12 309,12 309,12 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Zábradlie na chodníku ul. Školská     1300 0 1039,6 0,00 1039,60 0,00 -1039,60 
5.2.1. 04.5.1. Oprava schodov pri Zlatom Bažante     4200 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Oprava MK - vjazd na ul. Švantnera     5900 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. Stabilizácia ul. Kamenárska     2900 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.1. 04.5.1. SPOLU 0 0 102867 46846,62 33231,44 31890,11 1341,33 0,00 13615,18 
5.2.2. 04.5.1. Zimná údržba MK   64,14 39152 19680 14719,40 14655,26 0,00 64,14 5024,74 
5.2.2. 04.5.1. Oprava korby sypača TATRA     6000     0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.2. 04.5.1. Oprava radlíc po zimnej údržbe     2800     0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.2. 04.5.1. SPOLU 0 64,14 47952 19680 14719,4 14655,26 0,00 64,14 5024,74 
5.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS   304,12 63971 31931 21779,07 21474,95 0,00 304,12 10456,05 
5. 04.5.1. SPOLU 0 368,26 214790 98457,62 69729,91 68020,32 1341,33 368,26 29095,97 
6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi   3307,08 90573 49206 68848,79 49206,00 16335,71 3307,08 -16335,71 
6.1.1. 05.1.0. WIFI pre HDTS     900 0 795 0,00 795,00 0,00 -795,00 
6.1.1. 05.1.0. Odchodné - dofinancovanie     2464 2460,64 2460,64 2460,64 0,00 0,00 0,00 
6.1.1. 05.1.0. Likvidácia nelegálne uloženého odpadu     2000 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.1.1. 05.1.0. Poistenie kukavozu     1200             
6.1.1. 05.1.0. SPOLU 0 3307,08 97137 51666,64 72104,43 51666,64 17130,71 3307,08 -17130,71 
6.1.2. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO 9000 4271,34 20646 10320 11938,05 7666,71 0,00 4271,34 2653,29 
6.1.2. 05.1.0. Nože na ECOGREEN     2400     0,00 0,00 0,00 0,00 
6.1.2. 05.1.0. SPOLU 9000 4271,34 23046 10320 11938,05 7666,71 0 4271,34 2653,29 
6.3.1. 05.1.0. Čistenie verejných komunikácií   0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.3.2. 05.1.0. Čistiaca technika   119,44 10266 5130 4436,8 4317,36 0,00 119,44 812,64 
6. 05.1.0. SPOLU 9000 7697,86 130449 67116,64 88479,28 63650,71 17130,71 7697,86 -13664,78 
8.1. 04.1.1. Spoločná správa   1,56 124508 62795 59751,71 59750,15 0,00 1,56 3044,85 
8.1. 04.1.1. Oprava oplotenia areálu TS   0 3500 3279,09 3279,09 3279,09 0,00 0,00 0,00 
8.1. 04.1.1. Materiál na opravu šachty    0 200 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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8.1. 04.1.1. Odchodné - dofinancovanie     2934 2930,34 2930,34 2930,34 0,00 0,00 0,00 
8.1. 04.1.1. WIFI pre HDTS     700 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 1,56 131842 69004,43 65961,14 65959,58 0,00 1,56 3044,85 
8.5. 06.2.0. Verejná zeleň    220 51063 25370 19120,34 18900,34 0,00 220,00 6469,66 
8.5. 06.2.0. SPOLU 0 220 51063 25370 19120,34 18900,34 0,00 220 6469,66 
8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie   1541,57 51749 25931 29391,65 27850,08 0,00 1541,57 -1919,08 
8.7. 06.4.0. Oprava vežových hodín     985 984,91 984,91 984,91 0,00 0,00 0,00 
8.7. 06.4.0. SPOLU 0 1541,57 52734 26915,91 30376,56 28834,99 0 1541,57 -1919,08 
8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1500 588,37 10517 5297 5485,51 4897,14 0,00 588,37 399,86 
8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2000 1358,63 0 0 211,78 0,00 0,00 211,78 0,00 
8.8.2. 06.6.0. Trhovisko - výroba a montáž brány     700     0,00 0,00 0,00 0,00 
8.8. 06.6.0. SPOLU 3500 1947 11217 5297 5697,29 4897,14 0 800,15 399,86 
8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo 10520 13605,7 6762 3484 9277,2 0,00 0,00 9277,20 3484,00 
8.9. 08.4.0. SPOLU 10520 13605,7 6762 3484 9277,2 0,00 0,00 9277,2 3484 
8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť 300 21,67 3197 1495 730,14 708,47 0,00 21,67 786,53 
8.   SPOLU 14320 17337,5 256815 131566,34 131162,67 119300,52 0,00 11862,15 12265,82 
9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna     15391 7688 9714,76 7688,00 2026,76 0,00 -2026,76 
9.4. 08.1.0. Ihriská a športoviská     1200 545 0 0,00 0,00 0,00 545,00 
9. 08.1.0. SPOLU 0 0 16591 8233 9714,76 7688 2026,76 0 -1481,76 
10.5. 08.2.0. JARMOK 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 
účelové prostriedky 0 0 50408 15981,69 17242,58 15106,25 2136,33 0 -1260,89 
bežné výdavky 23320 25404 569507 290023 281922 243632 18362 19716 28029 
SPOLU   23320,00 25403,62 619915,00 306004,60 299165,04 258737,97 20498,80 19928,27 26767,83 

 
41 453 Zostatok prostriedkov minulých rokov 1233 848,87     848,87 0,00 0,00 848,87 0,00 

SPOLU bežné + zostatok prostriedkov min. rokov 24553,00 26252,49 619915,00 306004,60 300013,91 258737,97 20498,80 20777,14 26767,83 
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Čerpanie kapitálového príspevku a príspevok pre Technické služby na kapitálové príjmy a výdavky  
 
Číslo 

programu 
Funkčná 

klasifikácia 
Názov Kód zdroja Vlastné 

príjmy 
Plán 

príspevku 

Skutočne 
poskytnutý 
príspevok 

Čerpanie 
spolu 

Z toho: Nedočerpanie / 
prečerpanie 
príspevku Z príspevku 

Prečerpanie 
príspevku 

Z vlastných 
príjmov 

2.3. 08.3.0. Rekonštrukcia a obnova VISO 46 0 4500             
5.2.1. 04.5.1. Spevnené plochy Pod sekvojou 46   9900     0 0   0,00 
5.2.1. 04.5.1. Spevnené plochy Štúrova 46   6200     0 0   0,00 
5.2.1. 04.5.1. SPOLU   0 16100 0 0 0 0 0 0 
5.2.3. 04.5.1. Prídavné zariadenie na UNC - doska 46   360   360 0 360   -360,00 
5.2.3. 04.5.1. SPOLU   0 360 0 360 0 360 0 -360 
6.1.1. 05.1.0. Nízkozdvižný paletizačný vozík 41   550 527 527 527 0   0,00 
6.1.1. 05.1.0. Prídavné zariadenie na UNC 41   1400     0 0   0,00 
6.1.1. 05.1.0. Prídavné zariadenie na UNC 46   3340     0 0   0,00 
6.1.1. 05.1.0. Kukavoz 41   11817 11817 11817 11817 0 0 0,00 
6.1.1. 05.1.0. Kukavoz 43   26583 26583 26583 26583 0   0,00 
6.1.1. 05.1.0. SPOLU   0 43690 38927 38927 38927 0 0 0 
8.1. 04.1.1. Kanalizácia na dvore TS 41   1800     0 0 0 0,00 
8.1. 04.1.1. Vstupná brána pre DDTS  41   3500 3499,86 3499,86 3499,86 0 0 0,00 
8.1. 04.1.1. Plynová pec + prípojka 41   5700 5365,2 5365,2 5365,2 0   0,00 
8.1. 04.1.1. Revízie + projekty 46   570 70 70 70 0   0,00 
8.1. 04.1.1. Revízie + projekty 41   300 300 300 300 0   0,00 
8.1. 04.1.1. Zabezpečovacie zariadenie 41   4500 4500 4500 4500 0   0,00 
8.1. 04.1.1. Zabezpečovacie zariadenie 46   717 716,23 716,23 716,23 0   0,00 
8.1. 04.1.1. SPOLU   0 17087 14451,29 14451,29 14451,29 0 0 0,00 
kapitálové prostriedky 0,00 0,00 81737,00 53378,29 53738,29 53378,29 360,00 0,00 -360,00 

SPOLU bežné + kapitálové + neminuté prostriedky min. rokov 24553,00 26252,49 701652,00 359382,89 353752,20 312116,26 20858,80 20777,14 26407,83 
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Kapitálové akcie za 1. polrok 2016 
 

 
Projekt 2.3. Údržba mestského rozhlasu  

� Rekonštrukcia a obnova VISO – v súčasnosti je umiestnený rozvádzač s akumulátorovými 
batériami v kanceláriu MsÚ – stavebný úrad. Rozvádzače sú zastaralého typu vybavené 
elektrónkovým systémom. Cieľom je zrekonštruovať a obnoviť ich, pričom modernizovaný 
rozvádzač bude premiestnený do klimatizovanej miestnosti IT centra. Akcia bude vykonaná 
v druhej polovici roka 2016.  

 
Projekt 5.2.1. Údržba MK  

� Spevnené plochy pod Sekvojou a ul. Štúrova – v prvej polovici roka sa vykonala 
obhliadka terénu a predbežné zameranie. Akcie budú vykonané v druhej polovici roka.  

 
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu  

� Prídavné zariadenie na UNC – doska na štiepanie dreva – v júni sme zakúpili univerzálnu 
upínaciu dosku na UNC pre použitie štiepačky na štiepanie dreva pre kotolňu TS, frézy 
a mulčovača, ktorej hodnota bola 360 €.    

 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 

� Nízkozdvižný paletizačný vozík – pre potreby manipulácie s triedeným odpadom sme 
zakúpili v prvej polovici roka dva paletizačné vozíky v hodnote 527 €.  

� Prídavné zariadenie na UNC – na základe zmeny zákona o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.) 
dochádza k zmene spôsobu nakladania s vytriedenými zložkami KO. Pri tejto činnosti je 
nutné využívať hydraulické upínacie zariadenie na nakladanie balíkov. Použitím zariadenia 
dôjde k zefektívneniu činnosti pri nakladaní triedených a lisovaných balíkov PET fliaš. 
Zariadenie bude zakúpené v druhej polovici roka.  

� Nákup smetného vozidla – v júni sme zakúpili od spoločnosti REDOX, s.r.o. jazdené 
komunálne vozidlo značky MAN. Faktúra od dodávateľa bola vystavená na dve splátky, 
pričom tento rok sme uhradili prvú splátku vo výške 38 400 €. Druhá splátka v rovnakej 
výške je splatná v januári 2017.  

 
Podprogram 8.1. Spoločná správa TS 

� Kanalizácia na dvore TS – v prvej polovici roka sme akciu nerealizovali, akcia však bude 
vykonaná v priebehu druhej polovice roka. Doteraz sme požiadali o vypracovanie cenových 
ponúk na materiál od dodávateľov.  

� Vstupná brána na dvore TS – začiatkom roka sme zakúpili novú vstupnú bránu na dvor 
TS spolu s pohonom a bezdrôtovým prijímačom na jej otváranie.  

� Plynová pec, prípojka, projekty a revízie – projektovú dokumentáciu, plynofikáciu, 
meranie, reguláciu a technickú inšpekciu vykonala p. Mošková, plynovú pec a plynovú 
prípojku nám dodala a namontovala dodávateľská firma PROFIMONT NB, s.r.o. Celková 
suma za tento projekt bola 5 735,20 €. Práce boli ukončené v marci 2016.   

� Zabezpečovacie zariadenie – k 31.12.2015 sme ukončili spoluprácu so súkromnou 
bezpečnostnou službou SHIELD, s.r.o., preto bolo potrebné objekt TS zabezpečiť 
bezpečnostným zariadením. Bezpečnostné zariadenie a systém nám nainštalovali a nastavili 
dodávateľským spôsobom. Zabezpečovacie zariadenie spočíva v monitorovaní pohybu 
v objekte budovy, garáží, skladoch a dielni, ako aj areálu horného dvora TS mimo pracovnej 
doby. V prípade zachytenia pohybu je sms správou informovaný riaditeľ TS, zástupca 
riaditeľa TS a mestská polícia.   
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Rozpočtové hospodárenie TS za 1. polrok 2016 
 
 

Sumarizácia rozpočtového hospodárenia TS za 1. polrok 2016 – skutočnosť v € 
  Príjmy Výdavky  Poznámka 
Vlastné príjmy 25 403,62 19 928,27 Vlastné príjmy 
Zostatok prostriedkov  848,87 848,87 Zostatok prostriedkov minulých rokov 
Transfer bežný 306 004,60 279 236,77 Výdavky celkom bez výdavkov z vl. príjmov 
Bežné spolu 332 257,09 300 013,91   
Kapitálový transfer 53 378,29 53 738,29 Kapitálový transfer 
Kapitálové spolu 53 378,29 53 738,29   
 
Celkom 385 635,38 353 752,20   
Vrátený transfer 45 853,56  

 
 
Technické služby vrátili mestu Nová Baňa začiatkom roka 2016 sumu vo výške 45 853,56 € ako 
zostatok bežného transferu z roku 2015.  
Vlastné príjmy TS za 1. polrok 2016 boli vo výške 25 403,62 €. Boli tvorené predovšetkým 
z predaja služieb, ktoré sme počas tohto obdobia vykonávali v rámci našej hlavnej činnosti. Ide 
o nasledovné služby: 

- Príjmy z poplatkov za nájom stola na tržnici a za predané bloky na tržnici = 1 350 €, príjem 
8,63 € z dobropisov – preplatok za elektrickú energiu na trhovisku,  

- Príjmy za odvoz kalu zo septika = 4 271,34 €, 
- Príjmy z tržieb z cintorína, z toho: 

o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 11 134,70 €,  
o Za poskytnuté služby = 2 471 €, konkrétne ide o tieto služby: poplatok za vstup do 

cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej 
energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box. 

- Príjem za používanie naftovej nádrže Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej 
regionálnej správy ciest = 304,12 €, 

- Príjmy z používania mestského WC = 588,57 €,  
- Ostatné príjmy za čiastkovú úhradu faktúry = 120 €, 
- Príjmy z vratiek, ako vratka za nespotrebované mýto a palubnú jednotku = 269,44 €.  
- Úroky na spoločnej správe = 1,56 €, 
- Príjem z vratiek, ako preplatok z poistenia  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla = 64,14 €, 
- Príjem za dodanie elektroodpadu, obaly z plastov, papiera a lepenky a kovového odpadu = 

3 257,08 €,  
- Príjmy z dobropisov za nespotrebovanú elektrickú energiu za rok 2015 na verejnom 

osvetlení = 1 541,57 €, 
- Príjmy z dobropisov za nespotrebovanú elektrickú energiu za rok 2015 v rekreačnej oblasti 

Tajch = 21,67 €,  
 
Vo výdavkoch sme použili prostriedky vo výške 19 928,27 € z vlastných príjmov. 
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Plnenie rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za 1. polrok 2016 
 

Číslo 
programu 

Klasifikácia 
funkčná Názov činnosti 

Plán 
vlastných 
zdrojov 

Plnenie 
výnosov z 
vlastných 
zdrojov 

Plán 
príspevku 

MsÚ 
schválený 

Plán 
príspevku 
MsÚ po 

úpravách 

Skutočne 
poskytnutý 
príspevok 

Plnenie 
výnosov z 

príspevku MsÚ 

Prečerpaný 
/ 

nedočerpaný 
príspevok 

Plán 
odpisov 

Plnenie 
odpisov 

Plán 
nákladov a 

výnosov 
schválený 

Plán 
nákladov a 

výnosov 
upravený 

Plnenie 
nákladov 
celkom 

Plnenie 
výnosov 
celkom 

Hospodársky 
výsledok 

2.3.  08.3.0. Mestský rozhlas 0 0,00 1 270 1 270 631 78,42 552,58 1 392 696 2 662 2 662 735,33 774,64 39,31 

5.2.1.  04.5.1. Doprava - údržba MK-BN 0   78 257 102 867 46 847 33 231,44 13 615,18 5 721 2 886 83 792 108 402 43 503,73 38 126,66 -5 377,07 

5.2.2.  04.5.1. Zimná údržba MK 0   39 152 47 952 19 680 14 655,26 5 024,74 259 960 39 411 48 211 18 524,83 15 617,66 -2 907,17 

5.2.3.  04.5.1. Doprava - vozidlá TS 0   63 971 63 971 31 931 21 474,95 10 456,05 354 540 64 325 64 325 21 821,60 22 291,20 469,60 

5.2. 04.5.1. Spolu: Doprava 0 0,00 181380 214790 98 458 69 361,65 29095,97 6 334 4 386 187 528 220 938 83 850,16 76 035,52 -7 814,64 

6.1.1.  05.1.0. Nakladanie s odpadmi 0 4 601,16 101 473 97 137 51 667 68 797,35 -17 130,71 4 301 4 610 105 774 101 438 78 370,70 74 518,54 -3 852,16 

6.1.2.  05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO 9 000 4 659,25 20 646 23 046 10 320 7 666,71 2 653,29 2 154 1 628 31 628 34 028 15 865,69 14 279,01 -1 586,68 

6.3.2.  05.1.0. Čistiaca technika 0   10 266 10 266 5 130 4 317,36 812,64 0 0 10 266 10 266 4 798,35 4 317,36 -480,99 

6. 05.1.0. Spolu: Nakladanie s 
odpadmi 

9 000 9 260,41 132 385 130 449 67 117 80 781,42 -13 664,78 6 455 6 238 147 668 145 732 99 034,74 93 114,91 -5 919,83 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 1,56 128 208 131 842 69 004 65 959,58 3 044,85 2 245 1 339 130 453 134 087 64 236,04 66 261,49 2 025,45 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň 0   51 063 51 063 25 370 18 900,34 6 469,66 1 892 954 52 955 52 955 22 010,57 19 831,87 -2 178,70 

8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie 0   51 749 52 734 26 916 28 834,99 -1 919,08 130 66 51 877 54 095 29 313,76 29 795,41 481,65 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 1500 483,60 10 517 10 517 5 297 4 897,14 399,86 0 0 12 017 12 017 5 813,75 5 371,94 -441,81 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2 000 1 350,00 0 700 0 0,00 0,00 0 0 2 000 2 700 249,68 1 350,00 1 100,32 

8.8. 06.6.0. Spolu: Bývanie a občianska 
vybavenosť 3 500 1 833,60 10 517 11 217 5 297 4 897,14 399,86 0 0 14 017 14 717 6 063,43 6 721,94 658,51 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo   10 520 9769,19 6 762 6 762 3 484 0,00 3 484,00 521 762 17 803 17 803 10 836,08 11 530,25 694,17 

8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť  300 20,00 3 197 3 197 1 495 708,47 786,53 2 091 4 158 5 588 5 588 5 221,29 4 886,47 -334,82 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna 0   15 391 15 391 7 688 9 714,76 -2 026,76 7 308 3 666 22 699 22 699 13 886,59 12 987,96 -898,63 

  08.1.0. Kúpalisko 0     0 0 0,00 0,00 978 492 978 978 492,00 492,00 0,00 

9.4. 08.1.0. Detské ihriská a športoviská 0   1 200 1 200 545 0,00 545,00 4 441 2 238 5 641 5 641 2 245,48 2 238,00 -7,48 

Spolu 23 320 20 884,76 583 122 619 915 306 005 279 236,77 26 767,83 33 787 24 995 639 869 677 895 337 925,47 324 670,46 -13 255,01 



 

Plnenie plánu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia za 1. polrok 2016 
 

 
Na rok 2016 bol pre TS mesta Nová Baňa schválený rozpočet nákladov a výnosov vo výške 
639 869 €. V prvom polroku bol na základe dvoch zmien rozpočtu upravený na 677 895 €. Náklady 
za toto obdobie boli vo výške 337 925,47 € a výnosy 324 670,46 €. Hospodársky výsledok na 
hlavnej činnosti bol za polrok -13 255,01 €. Je tomu tak, okrem iného i z dôvodu, že pri júnových 
faktúrach došlých a uhradených v júli nie je zúčtované použitie výnosov z príspevku mesta. 
Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce sa účtuje vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami. 
Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevažne spotreba PHM, nákup 
náhradných dielov a autosúčiastok na vozidlá TS, spotreba materiálu, nákup pneumatík, olejov, 
bežné drobné opravy, služby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF, 
ochranné pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy.1 
Výnosy boli najviac tvorené z príspevku mesta a z vlastných zdrojov TS.  
 

Projekt 2.3.1. Údržba mestského rozhlasu TS 
TS zabezpečujú bežnú údržbu mestského rozhlasu. Za 1.polrok 2016 tvorili náklady a výnosy na 
tomto stredisku odpisy vo výške 696 €. Celkové náklady vrátane odpisov boli vo výške 735,33 €. 
Plnenie výnosov z príspevku mesta bolo vo výške 78,64 €.  
 

Projekt 5.2.1. Údržba MK 
Celkové náklady za 1.polrok boli vo výške 43 503,73 €. V prvej polovici roka 2016 sme sa venovali 
príprave parkovacích miest pre platené parkovanie na námestí v Novej Bani, čo spočívalo 
v zabezpečení materiálu, maľovaní vodorovného značenia a oprave informačných tabúľ 
oznamujúcich čas plateného parkovania od – do, výšku poplatku a možnosti platby. Náklady na 
nákup materiálu pre potreby plateného parkovania boli v prvej polovici roka vo výške 1 246,25 €, 
na opravu informačných tabúľ 817,20 € a maľovanie vodorovného značenia 5 252,66 €. Oprava 
tabúľ a vodorovné značenie boli vykonané dodávateľsky. Okrem toho sme dodávateľsky dali 
vyrobiť a namontovať nové zábradlie na chodníku ul. Školská pred Spojenou školou (bývalá 
budova Daňového úradu) pre zabránenie vstupu detí do vozovky. Náklady boli vo výške 1 247,52 €. 
Spoločnosť VIA SERVIS, s.r.o. nám na našu požiadavku opravila vjazd na ul. Švantnerovu medzi 
dvomi bytovými jednotkami. Úsek predmetnej cesty bol v havarijnom stave a vozidlá vychádzajúce 
z parkoviska na MK zachytávali karosériou o MK. Náklady na opravu boli vo výške 5 700 €.  
V prvej polovici roka sme vykonávali čistenie rigolov podľa potreby okolo MK a úpravy 
komunikácií po zimnej údržbe. Čistenie a úpravy MK boli vykonané na uliciach Záhrbská, Bôrina, 
Viničná cesta, Kamenárska, Matiašova, Kútovská, Laznícka, Prírodná a Kolibská. Výmera 
udržiavaných ciest je 41 000 m2, chodníky sa čistili a udržovali vo výmere 12 300 m2. Náklady 
a výnosy z odpisov boli za polrok vo výške 2 791,80 €, z toho z vlastných zdrojov 94,20 €. Okrem 
odpisov tvoril výnosy príspevok mesta vo výške 35 334,86 €.  
 

Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK 
Za najvyššie náklady na zimnej údržbe MK možno považovať predovšetkým náklady za odhŕňanie 
snehu a s tým spojenú pohotovosť vodičov, spotrebu PHM a olejov, mzdové prostriedky, odvody 
a posypový materiál. Celkové náklady boli pritom vo výške 18 524,83 €, z čoho mzdy a odvody 

                                                 
1 Pri jednotlivých podprogramoch a projektoch budú popísané len nákladové položky s najvyššími hodnotami.  

 Schválený Upravený % plnenia Plnenie 
Náklady spolu 639 869,00 677 895,00 49,85 337 925,47 
Výnosy spolu 639 869,00 677 895,00 47,89 324 670,46 
Hospodársky výsledok 0,00 0,00 0,00 -13 255,01 
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tvorili sumu 9 986,36 €. Náklady na odhŕňanie snehu dodávateľsky boli v prvej polovici roka vo 
výške 1 727,20 €. Po zimnej prevádzke však došlo k opotrebeniu radlíc na odhŕňanie snehu. 
Náklady na ich opravu boli vo výške 2 797,20 €. Náklady tvorili tiež odpisy vo výške 960 €. 
Výnosy tvorili odpisy vo výške 960 € a príspevok mesta vo výške 14 657,66 €.  
 

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
Na uvedenej činnosti evidujeme vykonávanie opráv všetkých vozidiel a majetku TS vlastnými 
zamestnancami. Celkové náklady boli vo výške 21 821,60 €. Najvyššie boli pritom náklady za 
spotrebu náhradných dielov a autosúčiastok vo výške 1 049,64 €, všeobecný materiál 1 176,55 €, 
opravy a údržbu vozidiel dodávateľsky 840,72 € a poistné za motorové vozidlá 962,59 €. Náklady 
a výnosy z odpisov boli vo výške 540 €. Vo výške 21 751,20 € boli výnosy z príspevku mesta.  
 

Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom 
Na tomto projekte sledujeme odvoz odpadu kukavozmi, zber separovaného odpadu, zber a triedenie 
vrecového odpadu a odpadu z verejnej zelene a cintorína, odpadu vo veľkoobjemových 
kontajneroch a čistenie priestorov okolo kontajnerov na sídliskách a zberných miest vrecovaného 
odpadu. Celkové náklady boli v prvom polroku vo výške 66 690,97 €.  
Od 1. marca 2016 sme cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prijali do zamestnania 5 
pracovníkov určených pre manipuláciu s odpadmi, na základe projektu „Šanca na zamestnanie“, 
ktorých evidujeme a sledujeme na samostatnom stredisku, zaradenom pod projektom 6.1.1. 
Nakladanie s KO. Pracovné miesta boli na základe tohto projektu vytvorené na dobu 9 mesiacov. 
Náklady na ich činnosť boli k 30.6.2016 vo výške 11 679,73 € a tvorili ich mzdové náklady, 
zdravotné a sociálne poistenie, náklady na stravovanie, SF, ochranné prostriedky a služby. Na túto 
činnosť dostaneme príspevok vo výške 95% z celkovej ceny práce od Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, pričom mzdová pracovníčka zasiela Úradu požadované výkazy a dokumenty vždy po 
zúčtovaní nákladov na mzdy a odvody v príslušnom mesiaci. Do 30.6.2016 nám boli preplatené 
ochranné pracovné prostriedky vo výške 249,66 €. Mzdové náklady nám budú preplatené až 
v druhej polovici roka.  
Najvyššie náklady na odvoz odpadu kukavozmi boli okrem mzdových nákladov vo výške 
21 216,32 € na spotrebe PHM vo výške 7 854,34 €, na náhradných dieloch vo výške 1 173,05 € a na 
poistení vozidiel 1 608,68 €. V prvom polroku sme vyplácali na tejto činnosti aj odchodné a poistné 
spolu vo výške 2 544,31 €. Náklady na odpisy zo strojov, zariadení, dopravných prostriedkov 
a drobného majetku boli v celkovej výške 4 076,50 €.  
Náklady na zber odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch boli vo výške 2 032,44 € a boli tvorené 
spotrebou PHM, náhradných dielov, materiálu, olejov, miezd a poistenia.  
Podľa potreby boli pracovníčkou TS čistené priestory mesta, okolo kontajnerov na sídliskách 
a okolo zberných miest. Náklady na túto činnosť predstavovali v prvej polovici roka 4 123,66 € 
a zahŕňajú spotrebu PHM, mzdy a odvody, náklady na stravovanie, SF a ochranné prostriedky.  
Samostatne sledujeme tiež náklady na zber separovaného odpadu, ktorých výška bola v prvom 
polroku 11 729,36 €, pričom najvyšším nákladom boli mzdy a odvody pracovníkov vo výške 
6 927,41 €, spotreba PHM 1 135,56 €, materiál 1 480,47 € a náklady na prepravu vytriedených 
zložiek odpadu 1 346,88 €. Sledujeme tu tiež časť odpisov zo zakúpeného používaného smetného 
vozu využívaného aj na zber separovaného odpadu vo výške 533,50 €.   
V mesiaci marec sme ukončili spoluprácu s obcami v oblasti zberu triedeného odpadu z dôvodu 
nefunkčnosti vozidla AVIA 31. Vozidlo bolo poškodené do takej miery, že ho nebolo možné 
opraviť a nespĺňalo by všetky bezpečnostné a iné predpisy na prevádzku vozidla. Následne sme 
vozidlo odhlásili z evidencie. 
Výnosy boli v celkovej výške 71 823,34 € a boli tvorené príspevkom mesta vo výške 65 307,38 €, 
vlastnými výnosmi vo výške 4 601,16 € - ako výnosy za obaly z plastov, papiera, lepenky, skla 
a kovového odpadu a výnosmi z odpisov vo výške 4 610 €.  
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Od 1.7.2016 sa v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch mení spôsob nakladania triedených zložiek 
komunálneho odpadu. Z toho dôvodu nám vyplynula povinnosť uzatvoriť zmluvu 
s novovzniknutými organizáciami zodpovednosti výrobcov. Vo výberovom konaní sme sa rozhodli 
spoločne s nadriadenou organizáciu uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., ktorá bude 
od druhej polovice roka financovať náklady na triedenom zbere.  
Podľa VZN mesta o odpadoch TS prevádzkujú na území mesta dva zberné dvory – zberný dvor 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov s obsahom škodlivín a zberný dvor z ostatných 
odpadov, a to: papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov a BIO odpadov zo záhrad 
a verejnej zelene. Od 1. júla 2016 podľa zákona č. 79/2015 nezberáme viac opotrebované 
pneumatiky, nakoľko sú vyradené z KO a patria do skupiny technologického odpadu. Opotrebované 
pneumatiky v zmysle zákona č. 79/2015 je možné odovzdávať do siete distribútorov pneumatík.  
 

V 1. polroku 2016 zozbierali TS v meste Nová Baňa 
nasledovné množstvo odpadov: 

Mesto Obce 
t t 

Obaly z neb. látok 0,680  
Pneumatiky 8,560  
Papier a lepenka 16,150 2,610 
Sklo 23,505 10,380 
Žiarivky 0,040  
Chlór, fluór 3,395  
Olej, tuky 0,210  
Farby, lepidlá 1,170  
Elektro 3,430  
Elektrické zariadenia 3,569  
Plasty PET 12,700 6,95 
Kovy 2,080  
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad BRKO 537,400 30,700 
Zmes komunálneho odpadu 944,500  
Kal zo septikov 273,000 111,000 
Objemný odpad 39,510  

 

Projekt 6.1.2. Nakladanie s odpadmi BRKO 
Na činnosti vykonávame úpravu a odvoz BIO odpadu, vývoz odpadu zo žúmp a kalu zo septikov, 
ktoré môžeme na základe zmluvy vykonávať v rámci mikroregiónu v rozsahu priamych nákladov. 
Náklady boli v celkovej výške 15 865,69 €.  Najvyššie náklady boli na spotrebe PHM vo výške 
3 243,40 €, náhradných dielov 2 084,56 € a servisných prác 1 274 €. Náklady z odpisovania 
strojov, zariadení a drobného hmotného majetku boli za polrok vo výške 1 628 €, z čoho 172,94 € 
sú odpisy z vlastných zdrojov. Výnosy na tejto činnosti tvorili okrem príspevku mesta vo výške 
8 164,70 € tiež tržby z predaja služieb za štiepkovacie zariadenie vo výške 1 226,13 €, výnosy za 
vývoz fekálií v celkovej výške 3 433,12 € a odpisy vo výške 1 455,06 €. 
 

Projekt 6.3.2. Čistiaca technika 
V prvej polovici roka 2016 boli strojmi vyčistené a vyzametané miestne komunikácie, chodníky a 
ostatné verejné priestranstvá od posypového materiálu. Taktiež bolo vykonané čistenie MK a 
vypilovanie krovín a kosenie porastov traktorom na uliciach Prírodná, Kolibská, Poliačikova, 
Záhrb, Kútovská cesta, Čierny lúh, Bačova cesta, Laznícka cesta, Májová, Kamenárska, Viničná, 
Sedlová cesta, Stará Huta, Chotár, Drozdovo, Bukovina, Vršky, Šibeničný vrch, Mariánska, 
Brezová, Hrabcova cesta, Vodárenská, Bôrina, Pelúchova, Feriancov rígeľ, Kozákova dolina, 
Robotnícka, Borošova, Švantnerova, Dodekova, Hrádza, Pod Sekvojou a Sadovnícka. Náklady boli 
vo výške 4 798,35 €, výnosy boli tvorené z príspevku mesta vo výške 4 317,36 €. 
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Podprogram 8.1. Spoločná správa 
Na Spoločnej správe sledujeme náklady súvisiace s chodom administratívnej budovy TS, ako 
napríklad náklady na spotrebu materiálu, do ktorej spadá obstaranie kníh, časopisov (Účtovníctvo 
ROPO a obcí) a zákonov pre potreby mzdovej a ekonomickej účtovníčky, nákup kancelárskych 
pomôcok – zakladačov, tonerov do tlačiarní, tlačív či kancelárskeho papiera, čistiace a hygienické 
potreby, ale tiež autosúčiastky a PHM určené pre motorové vozidlo značky Škoda Felícia a Kia 
Ceed, ktoré sa využívajú pri zabezpečovaní prác a zásobovaní TS. Okrem toho náklady tvorili aj 
spotreba energií, bežné opravy a údržba kancelárskych strojov, reprezentačné, ostatné služby, ako 
napr. poplatky mobilným operátorom za telefóny a internet, revízie, školenia, práce požiarneho 
technika a BOZP, ale tiež mzdy a odvody, ochranné prostriedky, stravovanie zamestnancov a 
povinný prídel do SF. Náklady na tomto stredisku pozostávajú aj z koncesionárskych poplatkov za 
rozhlas a televíziu, poplatkov mestu za komunálny odpad a prevádzkovanie malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia, zákonného a zmluvného poistenia vozidiel, majetku, poplatkov za poštové 
služby a služby VÚB banky či odpisy. Celkové náklady boli na tejto činnosti 64 236,04 €. 
Najvyššie náklady za polrok boli okrem miezd a odvodov na spotrebe elektrickej energie, celkom 
vo výške 7 266,21€. K 31.12.2015 sme vypovedali zmluvu so strážnou službou. Preto sme od 
januára tohto roku sústredili našu pozornosť na opravu oplotenia areálu TS pre lepšiu ochranu. 
Práce sme vykonávali vo vlastnej réžii, pričom náklady vo výške 3 366,86 € boli na nákup 
materiálu. Okrem toho sme z kapitálových prostriedkov zakúpili plynovú pec. Náklad za spotrebu 
zemného plynu bol v prvej polovici roka vo výške 1 056,48 €. Mzdové prostriedky a odvody boli 
spolu za polrok vo výške 41 463,30 €. Náklady a výnosy z odpisov boli vo výške 1 339 €. Okrem 
toho tvoril výnosy príspevok mesta vo výške 64 920,93 € a úroky z bankových účtov 1,56 €.  

 
Podprogram 8.5. Verejná zeleň 

Práce na tomto stredisku sú zamerané na údržbu verejnej zelene v meste, jarnú výsadbu, strihanie 
živých plotov, čistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, likvidáciu burín, pravidelné 
kosenie verejných zelených plôch. Za prvý polrok bolo pracovníkmi TS pokosených celkovo 279 
784 m2 zelených plôch a vysadených 9 stromov v rekreačnej oblasti Tajch. Kosenie prebiehalo 
podľa potrieb v nasledovných počtoch a etapách:  

- kosenie štadióna je vykonávané od marca pravidelne 2x týždenne,  
- kosenie mestských parkov je vykonávané 2x mesačne,  
- kosenie cintorína je vykonávané každých 6 týždňov,  
- kosenie rigolov je vykonávané priebežne podľa potreby,  
- kosenie mimo centra mesta je vykonávané štvrťročne,  
- kosenie ostatných mestských plôch je vykonávané 1x za polrok.  

Z toho sídliská boli pokosené 2x, ul. Cintorínska a vstup do Novej Bane 3x. Prícestné rigoly 
a ostatné plochy boli kosené 1x. Celkové náklady na tomto stredisku boli vo výške 22 010,57 €.  
Najvyššie boli pritom náklady na spotrebe materiálu v sume 3 257,21 €. Okrem bežného materiálu 
sme zakúpili letničky, muškáty a hnojivá potrebné pri výsadbe, v nasledujúcom počte kvetov: viola 
370 ks, letničky 520 ks, muškáty 360 ks. V dôsledku nepredvídaných aprílových mrazov -6°C nám 
však zamrzlo veľké množstvo muškátov i napriek potrebnému zabezpečeniu a chráneniu pred 
mrazmi. Preto sme boli nútení zakúpiť a vysadiť nanovo niektoré kvetináče s muškátmi, čo navýšilo 
náklady na materiály. Celkové náklady na zakúpenie kvetov, hnojív a výsadbu boli vo výške 
2 396,11 €. Náklady vo výške 2 072,16 € boli na službách, kedy sme dodávateľsky dali opíliť suchú 
lipu na ul. A. Kmeťa, následne arboristické práce a ošetrenie lipy veľkolistej, pri farskom kostole, 
výsadba letničiek a kosenie trávnatých plôch v meste dodávateľsky. Náklady a výnosy z odpisov 
boli v prvej polovici roka vo výške 954 €. Výnosy tvoril okrem odpisov tiež príspevok mesta vo 
výške 18 877,87 €.  
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Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie 
Na verejnom osvetlení sledujeme predovšetkým spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie 
mesta a priľahlých častí patriacich do katastra. Za prvú polovicu roka boli celkové náklady vo 
výške 27 248,43 €. Najvyšším nákladom je spotreba elektrickej energie, ktorá bola za prvý polrok 
vo výške 18 560,71 €. Za elektrickú energiu platíme formou preddavkových platieb vždy k 15. dňu 
v mesiaci. Vo februári sme dali dodávateľsky opraviť poškodené vežové hodiny. Náklady na 
opravu boli 984,91 €, na čo nám bol poskytnutý bežný účelový transfer. Náklady z odpisov boli vo 
výške 66 €, z toho z vlastných zdrojov 0,78 €. 
Okrem toho tu samostatne sledujeme náklady na vianočnú výzdobu, s ktorými súvisí vykonávanie 
montážnych a demontážnych prác výzdoby pracovníkmi TS. Celkové náklady na tejto činnosti boli 
vo výške 2 065,33 €. Po skončení vianočných sviatkov bola na začiatku roka 2016 vykonaná 
demontáž výzdoby a jej odvoz a uskladnenie pre opätovné použitie v nasledovnom vianočnom 
období. S týmito prácami sa tvorili náklady na spotrebu PHM, mzdy, zákonné zdravotné a sociálne 
poistenie, SF a ochranné prostriedky. Zvýšené náklady boli na oprave vianočných ozdôb vo výške 
1 814,82 €. Tento náklad sme kryli do výšky 848,87 € ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov. Výnosy tvorili odpisy vo výške 65,22 € a príspevok mesta 29 730,19 €. 
 

Projekt 8.8.1. Verejné WC 
Náklady na verejnom WC tvorí predovšetkým spotreba čistiacich a hygienických potrieb, energií – 
vody a elektriny, stočného, miezd, zákonného zdravotného a sociálneho poistenia, stravné 
zamestnancov, povinný prídel do SF či poplatky za služby VUB banky a poštové služby. Celkové 
náklady za polrok boli vo výške 5 813,75 €. Výnosy tvoril poplatok vyberaný za používanie 
verejných WC od občanov v celkovej výške 483,60 € a príspevok mesta 4 888,34 €.  
 

Projekt 8.8.2. Správa trhoviska 
Náklady na trhovisku sú hradené z vlastných výnosov TS. Celkové náklady boli vo výške 249,68 € 
a boli tvorené spotrebou materiálu, energií – vody a elektriny, miezd, odvodov a SF.  V druhej 
zmene rozpočtu nám bol MsZ schválený príspevok vo výške 700 € na výrobu a montáž vstupnej 
brány dodávateľsky. Pôvodná brána bola totiž znefunkčnená zateplením budovy a je nutná jej 
výmena. Príspevok sme žiadali vzhľadom na plánovanú opravu oplotenia areálu tržnice, na krytie 
ktorej použijeme vlastné výnosy. Obe akcie plánujeme vykonať v druhej polovici roka. Výnosy boli 
tvorené z poplatku vyberaného na tržnici a z prenájmu stolov na tržnici v celkovej výške 1 350 €.   

 

Podprogram 8.9. Pohrebníctvo 
Náklady na Pohrebníctve boli za 1. polrok vo výške 10 836,08 €. Najvyšším nákladom boli mzdy 
a odvody, spolu vo výške 6 586,22 €, spotreba energií 1 208,83 € a náklady na odpisy zo stavieb 
a budov a zo strojov a zariadení 762 €. V mesiaci apríl sme dali vykonať dodávateľsky arboristické 
práce – montáž dynamickej väzby do koruny stromu jaseňa štíhleho na cintoríne. Náklad na túto 
službu bol 240 €. Zakúpili sme aj nový vysávač/dúchadlo Dolmar v hodnote 249 €. Pôvodný 
vysávač sme z dôvodu poškodenia a nefunkčnosti vyradili, jeho oprava by prevyšovala zakúpenie 
nového. Kosenie cintorína sme vykonávali vo vlastnej réžii 2x za polrok v mesiacoch apríl – jún. 
Celkovo bolo pokosených 63 218 m2 zelených plôch na cintoríne. Okrem toho sme spílili 8 stromov 
na cintoríne pre poškodzovanie obruby hrobov prenajatých hrobových miest a z dôvodu ohrozenia 
bezpečnosti návštevníkov. Výnosy z odpisov boli vo výške 762 €. Okrem toho tvorili výnosy tržby 
z predaja služieb, konkrétne tržby za: vstup do cintorína 311 €, nájom obradnej siene 1 120 €, 
poplatok vyberaný za spotrebu vody 20 €, chladiaci box 1 020 € a tržby z nájmu hrobového miesta 
na 10 a 20 rokov v celkovej výške 8 297,25 €. Do výnosov tohto roka z nájmu hrobových miest na 
10 a 20 rokov sa počíta len časť 10% a 20% z celkových príjmov od nájomcov. Zvyšná časť je 
zúčtovaná do výnosov budúcich období. Z príspevku mesta sme v prvom polroku nečerpali, 
výdavky sme kryli tržbami z predaja vlastných služieb.  
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Podprogram 8.10. Tajch – rekreačná oblasť 
Náklady za polrok boli na tomto stredisku vo výške 5 221,29 €. Z toho čiastku 4 158 € tvorili 
náklady a výnosy z odpisov. Okrem toho boli náklady vo výške 856,89 € tvorené spotrebou PHM, 
energií, miezd a odvodov. Nákup čistiacich a hygienických potrieb pre objekt sociálneho zariadenia 
WC a sprchy Tajch bol za 1. polrok vo výške 206,40 €. Okolo cyklotrasy bolo vykonané celoplošné 
kosenie 2x v priebehu polroka. Plochy slúžiace na rekreáciu sa kosia priebežne podľa potreby. 
Okrem odpisov boli výnosy tvorené plnením z príspevku mesta vo výške 708,47 €.  

 
Projekt 9.3.2. Štadión 

Prevažnú časť nákladov a výnosov tvorili odpisy zo stavieb, strojov a zariadení, ktorých výška bola 
za prvý polrok 3 666 €. Na základnú údržbu a starostlivosť o trávnik na štadióne je potrebné 
pravidelné hnojenie. Náklady na hnojivo a linajkovací koncentrát spolu s prepravou za polrok 
predstavovali 2 938,65 €. Náklady na ošetrenie trávnika postrekom boli vo výške 450 €. V júni sme 
zakúpili pelety v hodnote 1288,80 €, ktorými sa vykurujú budovy štadióna. Kosenie a zavlažovanie 
futbalového ihriska sme vykonávali priebežne, podľa potreby max. 2x do týždňa. Výnosy boli 
okrem odpisov tvorené príspevkom mesta vo výške 9 321,96 €.  

 
Podprogram 9.4. Detské ihriská 

Na tomto stredisku sú náklady a výnosy tvorené prevažne z odpisov zo stavieb, ktoré boli za prvú 
polovicu roka 2016 vo výške 2 238 €. Ide konkrétne o ihriská a športoviská na uliciach Štúrova, 
Sekvoja, Nábrežná a Školská. Okrem toho máme schválené prostriedky na nákup materiálu 
potrebného pri bežnej údržbe ihrísk a športovísk. Tento náklad bol vo výške 7,48 €.  
 

Kúpalisko 
Toto stredisko nie je v prevádzke, náklady a výnosy sú tvorené len z odpisov zo stavieb, strojov a 
zariadení vo výške 492 €.  
 

 
Vedľajšia činnosť- podnikanie 

 
Príspevková organizácia nie je zriadená na podnikanie, ale môže podľa zákona NR SR č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zákonov podľa § 28 odst. 2  
vykonávať so súhlasom zriaďovateľa podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú 
bola zriadená, iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na podnikateľskú činnosť musia 
byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na 
samostatnom účte. Organizácia len náhodne vykonáva aj také činnosti, ktorými sa dá vytvoriť zisk 
a preto podáva aj daňové priznanie. V organizácii TS pracujú tí istí zamestnanci tak pre hlavnú 
činnosť, ako aj podnikateľskú. Taktiež sa na vykonávanie prác používajú rovnaké motorové vozidlá 
a mechanizmy. 
Náklady na vedľajšiu činnosť boli na PHM, kancelársky materiál, autosúčiastky, všeobecný 
materiál, štrky, elektrickú energiu, vodu, opravy a údržbu vozidiel a náradia. Ďalej tu bola účtovaná 
časť nákladov na práce požiarneho technika a BOZP, poštové známky, za údržbu programov na 
účtovníctvo, fakturáciu a mzdy, mzdové náklady, odvody z miezd do poisťovní, daň z motorových 
vozidiel, poistné za motorové vozidlá a poistenie majetku, povinný prídel do SF a ostatné sociálne 
poistenie – DDS v zmysle internej smernice č. 9/2009 Rozúčtovanie nákladov na hospodársku 
činnosť – podnikanie.  
Dodatok   č. 1/2016/NP                                          
V zmysle  Čl. 2 bodu 3 
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Zásady rozúčtovania nákladov na hospodársku činnosť – podnikanie 
Až na konci bežného roka sa vypočítava % nákladov tak, že podnikateľské výnosy vydelíme 
výnosmi celkom a týmto % počítame režijné náklady na hospodársku činnosť. Z dôvodu, že 
uvedené hodnoty organizácia zistí až na konci roka, v bežnom roku používame na výpočet nákladov 
na podnikanie % vypočítané z výnosov predchádzajúceho roka. Priame náklady, o ktorých 
organizácia vie už pri ich nákupe, že budú použité v rámci podnikania sú účtované v plnej výške t. 
j. 100% na účty, ktoré sú vedené v rámci podnikania. 
Výpočet pre rok 2016:   
podnikateľské výnosy:      69 315,77 € 
výnosy celkom:     775 209,13 € 
% nákladov:             9 % 
Čl. 3  
Výška % na výpočet nákladov na podnikanie 
Pre výpočet nákladov na podnikanie sa v roku 2016 používa % vypočítané na konci roka 2015 vo 
výške 7 %. V ďalších  rokoch sa bude používať % nákladov vypočítané za predchádzajúci rok. 
 
Na vedľajšej činnosti boli v 1. polroku 2016 náklady a výnosy vo výške:   
Náklady                                                 21 460,71 €  
Výnosy                                                 23 146,23 €       
Hospodársky výsledok                  1 685,52 € 
Zostatok na bankovom účte podnikateľskej činnosti bol k 30.06.2016 vo výške 7 018,70 €.  
 
Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti podľa činností: 
 

Funkčná 
klasifikácia 

Stredisko Názov  Výnosy 
Výnosy z 
odpisov 

Výnosy 
celkom 

Náklady Odpisy 
Náklady 
celkom 

HV 

04.5.1 151 Údržba MK 2 275 0 2 275 435 0 435 1 839,61 
04.5.1 157 Ostatné výdavky na dopravu 9 276 0 9 276 6 350 1 584 7 934 1 342,62 

04.5.1 163 Nájom za podperné body 1 347 0 1 347 0 0 0 1 346,70 

04.5.1   Doprava 12 898 0 12 898 6 785 1 584 8 369 4 528,93 

05.1.0 158 Nakladanie s odpadmi 2 742 0 2 742 2 000 0 2 000 741,20 
05.1.0 161 Odvoz kontajnerov 1 665 0 1 665 1 650 0 1 650 15,19 

05.1.0 169 Odpredaj 5 075 0 5 075 3 461 0 3 461 1 614,86 

05.1.0   Nakladanie s odpadmi 9 482 0 9 482 7 111 0 7 111 2 371,25 

04.1.1 159 Spoločná správa 299 0 299 5 670 0 5 670 -5 371,20 

06.4.0 153 Verejné osvetlenie 467 0 467 311 0 311 156,54 

    Spolu  23 146 0 23 146 19 877 1 584 21 461 1 685,52 

 
 
Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti 

Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Náklady 
Číslo 

riadku  

2016 

Hlavná činnosť 
Podnikateľská 
činnosť Spolu 

a b c 1 2 3 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) 1 85574,22 1965,87 87540,09 
501 Spotreba materiálu 2 54677,41 1389,87 56067,28 
502 Spotreba energie 3 30896,81 576,00 31472,81 
51 Služby (r. 007 až r.010) 6 38708,80 3887,95 42596,75 
511 Opravy a udržiavanie 7 16019,55 2496,00 18515,55 
512 Cestovné 8 14,00 1,16 15,16 
513 Náklady na reprezentáciu 9 53,64  53,64 
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518 Ostatné služby 10 22621,61 1390,79 24012,40 
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 180316,97 6997,98 187314,95 
521 Mzdové náklady 12 126212,29 5010,47 131222,76 
524 Zákonné sociálne poistenie 13 42742,87 1735,65 44478,52 
525 Ostatné sociálne poistenie  14 1025,64 37,37 1063,01 
527 Zákonné sociálne náklady 15 10336,17 214,49 10550,66 
53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 17 2053,91 3006,72 5060,63 
531 Daň z motorových vozidiel 18  2774,35 2774,35 
538 Ostatné dane a poplatky 20 2053,91 232,37 2286,28 
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) 21  3460,51 3460,51 
542 Predaný materiál 23  3460,51 3460,51 

55 
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a fin. 
činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030+r.031+r.036+r.039) 

29 24995,00 1584,00 26579,00 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 24995,00 1584,00 26579,00 
56 Finančné náklady (r. 041 až r.048) 40 6276,32 557,60 6833,92 
568 Ostatné finančné náklady 47 6276,32 557,60 6833,92 

Účtové skupiny 50-58 súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054) 64 337925,22 21460,63 359385,85 
 

 

Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti 
Číslo 
účtu 
alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo 
riadku  

2016 

Hlavná činnosť 
Podnikateľská 
činnosť Spolu 

a b c 1 2 3 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r.066 až r.068) 65 13565,01 17773,15 31338,16 
602 Tržby z predaja služieb 67 13565,01 16629,80 30194,81 
604 Tržby za tovar 68  1143,35 1143,35 
63 Daňové a colné výnosy a výnosy  z poplatkov (r.080 až r.082) 79  297,12 297,12 
633 Výnosy z poplatkov 82  297,12 297,12 
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  (r.084 až r.089) 83 7318,19 5075,37 12393,56 
642 Tržby z predaja materiálu 85 20,00 5075,37 5095,37 
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 7298,19  7298,19 

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej 
činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091+r.096+r.099) 90    

  Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r.092 až r.095) 91    
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93    
66 Finančné výnosy (r.101 až r.108) 100 1,56 0,59 2,15 
662 Úroky 102 1,56 0,59 2,15 

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v 
ROPO zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.125 až r.133) 

124 303785,70  303785,70 

691 
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

125 279058,62  279058,62 

692 
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

126 24727,08  24727,08 

Účtová trieda 6 celkom 
(r.065+r.069+r.074+r.079+r.083+r.090+r.100+r.109+r.114+r.124) 134 324670,46 23146,23 347816,69 

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 - r.064) (+/-) 135 -13254,76 1685,60 -11569,16 
591 Splatná daň z príjmov 136 0,25 0,08 0,33 
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137    

Výsledok hospodárenia po zdanení  r.135 - (r.136, r.137) (+/-) 138 -13255,01 1685,52 -11569,49 
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Plnenie hlavných ukazovateľov rozpočtu na hlavnej a vedľajšej činnosti za 1.polrok 2016 
/1.1.2016 – 30.6.2016/ 

U k a z o v a t e ľ MJ 
Ročný plán 
pôvodný 

Ročný plán 
upravený 

Skutočnosť %  plnenia 

Výnosy celkom € 639 869 677 895 324 670,46 47,89 
z toho: 602 -  vlastné výnosy € 17 020 17 020 13 565,01 79,70 
624 - Aktivácia majetku €     0,00   
642 - Tržby z predaja materiálu €     20,00   
648 - Ostatné výnosy € 6 300 6 300 7 298,19 115,84 
653 - Zúčtovanie rezerv €     0,00   
662 - Úroky €     1,56   
691 - Výnosy z bežných transf. z rozpoč. obce -čerpanie z prísp. € 583 122 619 915 279 058,62 45,02 
692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpoč. obce -zúčtov. odpisov € 33 427 33 427 24 727,08 73,97 
693 - Výnosy samosprávy z BT zo ŠR a od i.subjektov VS €     0   
výnosy podnikanie €     23 146,23   
354 - Príspevok MsÚ na prevádzku bežný transfer - prijatý € 583 122 619 915 306 004,60 49,36 
354 - Príspevok MsÚ na investície kapitálový transfer - prijatý € 59 750 81 737 53 378,29 65,30 
spolu 354 € 642 872 701 652 359 382,89 51,22 
Náklady na prevádzku celkom € 639 869 676 662 359 386,18 53,11 
z toho: hlavná činnosť € 606 442 643 235 312 930,47 48,65 
            vedľajšia činnosť €     19 876,71   
            odpisy   HČ € 33 427 33 427 24 995,00 74,77 
            odpisy   podnikanie €     1 584,00   
 -  reprezentačné € 300 300 53,64 17,88 
Hospodársky výsledok celkom € 0 0 -11 569,49   
z toho: hlavná činnosť € 0 0 -13 255,01   
            vedľajšia činnosť € 0 0 1 685,52   

 

Počet zamestnancov prepočítaný osoby 32 32 32   
Mzdové prostriedky celkom € 244 743 248 797 131 222,76 52,74 
z toho: mzdové prostriedky bez OON € 234 609 234 609 125 092,76 53,32 
O O N € 10 134 14 188 6 130,00 43,21 
z toho: hlavná činnosť mzdové prostriedky bez OON € 234 609 234 609 120 082,29 44,38 
             vedľajšia činnosť €     5 010,47   
Priemerná mzda celkom € 611 611 652   

 

Účelové prostriedky  BV   3 900 50 693 18 227 35,96 
5.2.1./04.5.1. Údržba MK  € 0 24 610 7 777,51 31,60 
Oprava schodov pri Zlatom Bažante €   4 200   0,00 
Zábradlie na chodníku ul. Školská €   1 300 1 039,60 79,97 
Traktor mulčovač - piestnica €   310 309,12 99,72 
Parkovanie (materiál, oprava tabúľ, vodorovné značenie MK) €   10 000 6 428,79 64,29 
Oprava MK - Vjazd na ul. Švantnerovu €   5 900 0,00 0,00 
Stabilizácia ul. Kamenárska - nákup materiálu €   2 900   0,00 
5.2.2./04.5.1. Zimná údržba MK  € 0 8 800 0,00 0,00 
Oprava radlíc po zimnej údržbe €   2 800 0,00 0,00 
Oprava korby sypača Tatra €   6 000   0,00 
6.1.1./05.1.0. Nakladanie s KO € 200 6 564 3 256 49,60 
Likvidácia nelegálne uloženého odpadu €   2 000   0,00 
Odchodné + odvody - dofinancovanie €   2 464 2 460,64 99,86 
WIFI pre HDTS € 200 900 795,00 88,33 
Poistenie kukavozu €   1 200   0,00 
6.1.2./05.1.0. Nakladanie s odpadmi BRKO € 0 2 400 0 0,00 
Nože na ECOGREEN €   2 400   0,00 
8.1./04.1.1. Spoločná správa € 3 700 6 634 6 209,43 93,60 
Odchodné + odvody - dofinancovanie €   2 934 2 930,34 99,88 
Oprava oplotenia areálu TS € 3 500 3 500 3 279,09 93,69 
Materiál na opravu šachty v areáli TS € 200 200   0,00 
8.7.2./06.4.0 Verejné osvetlenie € 0 985 985 99,99 
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Oprava vežových hodín €   985 984,91 99,99 
8.8.2./06.6.0. Správa trhoviska € 0 700 0,00 0,00 
Výroba a montáž vstupnej brány dodávateľsky €   700   0,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
         ................................................. 
V Novej Bani, dňa 12.8.2016       František Bakoš 
              riaditeľ TS 



Základná škola Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 
 

 
Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2016 

 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.1. Základná škola Jána Zemana 
 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 
 
 
Zámery projektu:  Škola s kvalitným výchovno-vzdelávacím programom pre všetkých žiakov 
Ciele projektu: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 
 
 
Cieľ: Modernizovať výchovno-vzdelávací proces 

Plnenie: Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu zlepšujeme. Do učebne výpočtovej 
techniky  a cudzích jazykov boli zakúpené počítače- 31ks. Zrekonštruovala sa 
náraďovňa TV a podlaha vo veľkej  telocvični. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

68,20% 68% 79,40% 81%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zachovať počet  žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

52,4% 53% 58% 57%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

62% 68% 68% 69%   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

55% 61% 61% 61%   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vyhodnotenie projektu za 1.polrok 2016 podľa merateľných ukazovateľov 

1.    Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 
Záujem o umiestnenie dieťaťa do ŠKD sa zvýšil. Otvorilo sa 5 oddelení. Pracovná doba bola 
prispôsobená požiadavkám zákonných zástupcov v ranných i popoludňajších hodinách. Žiaci mali 
možnosť rozvíjať svoju kreativitu, priateľstvo, komunikačné schopnosti. Tiež sa tu striedali činnosti, 
ktoré podporujú tímovú prácu, ale aj samostatnosť. Program bol napĺňaný ponukou vzdelávacích, 
oddychových, rekreačných a spontánnych aktivít.  

Splnenie cieľa na 81%. 

2.    Zachovať počet žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ  
Tento rok sa otvorilo 21 krúžkov. Dieťa malo možnosť zapojiť sa aj do viacerých krúžkov podľa svojho 
záujmu. V týchto krúžkoch si rozvíjalo svoje schopnosti, zručnosti a záľuby v rôznych oblastiach. 
Športoví nadšenci sa mali možnosť prihlásiť do viacerých krúžkov: Florbal (4 oddelenia), Športové hry, 
Atletika. Počítačové zručnosti si rozvíjali v  Počítačovom krúžku. V krúžku Konverzácia v cudzom jazyku 
sa zdokonaľovali a rozširovali slovnú zásobu z anglického jazyka.  Zlepšiť gramatické pravidlá 
v slovenskom jazyku a pripraviť sa aj na Monitor mali možnosť v krúžku Slovenčina i Matematickom 
krúžku. Jemnú motoriku si cibrili v krúžku Korálikovanie, Drôtikovanie a predstavivosť zase v krúžku 
3D modelovanie na PC. Zručnosť v pečení si vyskúšali v krúžku Mladý cukrár.  Komu učarovala 
turistika a spoznávanie krás Novej Bane a okolia mal možnosť sa prihlásiť do krúžku Turistického 
i Potulky prírodou. Kreativitu a pohybový talent si rozvíjali v krúžkoch Tanečno-dramatickom, Tančúrik, 
Balerína, Balao, Batakuda.  

Splnenie cieľa na 57%. 

     3.    Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty 
Deti prezentovali svoje vedomosti v projektoch z rôznych predmetov: prírodoveda, vlastiveda, 
slovenský jazyk, regionálna výchova, informatika, anglický jazyk, nemecký jazyk, geografia, biológia, 
občianska náuka, dejepis, práca s informáciami a komunikácia, fyzika, technika, hudobná výchova. 
Žiak sa prezentovaním svojich projektov zdokonaľuje vo vystupovaní pred ľuďmi, zlepšuje svoju 
slovnú zásobu a odstraňuje stres.   

Splnenie cieľa na 69%. 

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

Po prihlásení sa svojim heslom na web stránku školy má možnosť každý žiak a učiteľ využívať školský 
e-Learning. Využívalo sa to najmä v predmetoch slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk, práca 
s informáciami a komunikácia, informatika.  Tu si mali možnosť učivo precvičiť, zopakovať, ale 
i vyhľadať nové informácie.   

Splnenie cieľa na 61%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/ Vlastné príjmy organizácie: 
 
 
Názov Schválený  

rozpočet 
Rozpočet 
po 
zmenách 

Skutočnosť 
K 30.06.2016 

Príjmy z prenajatých priestorov 3 707 3 707 1 355 
Poplatky a platby za predaj služieb 9 450 9 450 5 691 
Poplatky a platby za ŠKD 5 100 5 100 4 323 
Úroky z vkladov 5  5  4 
Z náhrad z poistného plnenia 0 0 434 
Z dobropisov 0 0 4 
Z rozpočtu obce - režijné náklady - prevod z účtu - 
školská jedáleň  

2 800  2 800 2 234 

Spolu príjmy 21 062 21 062 14 045 
 
Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:     
Príjmy z prenajatých priestorov – 1 355 eur, v tom prenájom telocvične (617 eur), 

služobného bytu (353 eur), prenájom multifunkčného ihriska (385 eur).  
Poplatky a platby za predaj služieb – 71 eur – poplatky za zberné suroviny – za železný 

šrot.             
Úroky z vkladov – 4 eurá - úroky z bežných účtov. 
Z náhrad z poistného plnenia – 434 eur – vyplatené poisťovňou Generali za škodovú 

udalosť – rozbité okná. 
Z dobropisov – 4 eurá – vyúčtovanie zemného plynu za rok 2015 - preplatok 

  
Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň , Školský klub detí a Centrum voľného času: 
Poplatky a platby za predaj služieb – 5 620 eur – režijné náklady školskej jedálne na 

úhradu nákladov na prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety), cudzích 
stravníkov (dôchodcovia), v zmysle VZN č. 1/2013 boli vyberané vo výške 1,– eur/1 obed. Pri žiakoch 
od 6 do 11 rokov a žiakoch od 11 do 15 rokov boli vyberané vo výške 1,00 eur/1 mesiac. 

Poplatky a platby za ŠKD -  4 323  eur - v tom 
poplatky ŠKD 2 637 eur -  príjmy od žiakov, ktorí navštevujú v odpoludňajších hodinách 

zariadenie školského klubu - poplatky boli vyberané v zmysle  VZN č.1/2013 3 eurá/1 žiak/1 mesiac.  
Poplatky CVČ 1 686 eur – v zmysle VZN č.1/2013 –  
a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov  
   za 1.krúžok 1,--  eur 
   za 2.krúžok 0,50 eur 
   za 3.krúžok 0,50 eur 
b) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov – za každý krúžok 2,-- eurá 
c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec prispeje na 

záujmové vzdelávanie dieťaťa: 
   za 1.krúžok  1,--  eur 
   za 2. krúžok 0,50 eur 
   za 3.krúžok 0,50 eur 
d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispeje na 

záujmové vzdelávanie dieťaťa - za každý krúžok 6,-- eur.   
 
 

Transfer z rozpočtu obce – 2 234 eur – na tejto príjmovej položke sa vykazujú režijné 
náklady školskej jedálne, ktoré sú zinkasované od žiakov v zmysle VZN č.1/2013 vo výške 1,-- eur/ 
1 žiak/1 mesiac spolu so stravným na potravinový účet a následne sa robí presun týchto prostriedkov 
na príjmový účet. 
 
 



 
2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eur: 
 
Základná škola – prenesené kompetencie – prijaté prostriedky: 
 
a) Normatívne prostriedky (kód 111):                      313 717  
--------------------------------------------------------------------------- 
b) Nenormatívne prostriedky (kód 111):  
     - dotácia - dopravné pre žiaka                                  639        
     - dotácia – na výchovu a vzdelávanie - SZP             1 253 
     - dotácia – príspevok na učebnice                          1 892 
     - dotácia – lyžiarsky kurz                                       7 800 
     - dotácia – škola v prírode                                     5 500 
     - havarijné situácie                                             25 000 
    Nenormatívne prostriedky spolu           42 084 
---------------------------------------------------------------------------- 
c) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy (kód 41):       16 118  
---------------------------------------------------------------------------- 
d) Prostriedky presunuté z r. 2015 (kód 131F):  
normatívne prostriedky                                            11 780 
dopravné                   305 
---------------------------------------------------------------------------- 
Spolu prijaté prostriedky  - PK                           384 004 
====================================== 
 
Originálne kompetencie – prijaté prostriedky: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
            ŠJ      ŠKD       CVČ        Spolu  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Mestské + vlastné rozpočtové príjmy   (kód 41)        33 953    24 887       9 408       68 248 
b) Dotácia na záujmové vzdelávanie-CVČ (kód 11H)            1 755        1 755 
c) Nenorm. prostr. na vzdel. poukazy-CVČ (kód 111)                                    3 887        3 887 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spolu obdržané prostriedky – OK                        33 953   24 887    15 050     73 890 
============================================================= 
 
Spolu prijaté finančné prostriedky na prenesené a originálne kompetencie 
za 1.polrok 2016:                                                   457 894 

 
3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur 
 

 610 – mzdy 620 – odvody    
 Schvál.  Zmena Čerp. Schvál.  Zmena Čerp.    

ZŠ-I.st. (kód 111) 
     II.st. 
     I.st. (kód 41) 
     II.st.  
     I.st.(kód 131F) 
     II.st. 

157 305 
233 169 

157 305 
233 169 

62 799 
98 317 

56 457 
83 679 

194 
226 

56 457 
83 875 

194 
226 

21 941 
33 956 

30 
30 

      

ŠJ     (kód 41) 37 132 37 132 14 180 12 978 12 978 4 967       
ŠKD  (kód 41)  34 857 34 857 13 469 13 310 13 310 4 472       
CVČ  (kód 41)                 
        (kód 111) 
        (kód 11H) 

10 168 
3 000 

10 168 
3 000 

1 613 
 2 034 

4 253 
1 049 

4 253 
1 049 

754 
703 

      

Spolu PK 390 474 390 474 161 116 140 556 140 752 55 957       
Spolu OK 85 157 85 157 31 296 31 590 31 590 10 896       
Spolu PK +OK 475 631 475 631 192 412 172 146 172 342 66 853       
 

 



 630 - bežné výdavky 
 

640 -transfer 
         

Spolu 
Kód 41+111+131F+11H 

 Schvál.   Zmena Čerp. Schvál Zmena Čerp. Schvál.  Zmena Čerp. 
ZŠ-I.st. (kód 111) 
     II.st. 
     I.st. (kód 41) 
     II.st.  
     I.st.(kód 131F) 
     II.st. 

37 260 
43 250 
10 237 
11 747 

0 
0 

64 738 
79 195 
13 107 
15 117 
5 419 
6 361  

 

25 231 
33 916 
5 494 
6 423 
5 419 
6 361 

714 
1 384 

 
 

0 
0  

714 
1 384 

 
 

74 
173 

369 
828 

 
 

74 
173 

251 736 
361 482 
10 431 
11  973 

            0 
            0 

279 214 
397 623 
  13 301 

15 343 
5 493 
6 534 

110 340 
167 017 

5 524 
6 453 
5 493 
6 534 

ŠJ     (kód 41) 26 137 26 137 8 911 10  10  0  76 257 76 257 28 058 
ŠKD  (kód 41)  9 627 9 627 3 520 2 981 2 981 0 60 775 60 775   21 461 

CVČ  (kód 41)                 
        (kód 111) 
        (kód 11H) 

6 791 
1 102 

0 

6 791 
1 102 

0 

1 585 
0 

1 737 

10  10 0 21 222 
5 151 

0 

21 222 
5 151 

0 

3 952 
2 737 
1 737 

Spolu PK 102 494 183 937  82 844 2 098 2 345 1 444 635 622 717 508 301 361 
Spolu OK 43 657 43 657 15 753 3 001 3 001 0 163 405 163 405 57 945 
Spolu PK +OK 146 151 227 594 98 597 5 099 5 346 1 444 799 027 880 913 359 306 

 
 

Transfer na mzdy 610 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 36 pedagogických a 15 
nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 
č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
Čerpanie je za 5 mesiacov. 
 

Transfer na odvody 620 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej 
poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Čerpanie je za 5 
mesiacov. 

 
 

 
Základná škola – kód 111, 41, 131F 
 
Bežné výdavky 630, transfery 640  v eur: 
 ZŠ-I.st. 

 111 
ZŠ-II.st. 
 111 

ZŠ-I.st. 
 41 

ZŠ-II.st. 
 41 

ZŠ-I.st. 
 131F 

ZŠ-II.st. 
 131F 

Bežné výdavky 630       
- cestovné 295 346     
- elektrická energia 909 1067   877 1030 
- zemný plyn 1 684 1977   1842 2162 
- vodné, stočné, zrážky 838 983     
- poštové služby 66 77     
- telekomunikačné služby 114 134     
- interiérové vybavenie 8 9     
- výpočtová technika 267 313 2300 2700   
- telekom. technika       
- prev.stroje, zariadenia     9 10 
- všeobecný materiál 993 1166     
- knihy,časopisy,noviny  316 2263 108 126   
- pracovné odevy       
- voda 77 90     
- palivo 20 24     
- licencie 218 256     
- prepravné 274 1110     
- údržba výpoč.techniky 44 52     
- údržba prev.stroj,zariad 11 519 13523     
- údržba budov   2277 2673 2691 3159 
- nájom Freshwater 72 85     
- školenia,kurzy,semináre          35 41     



- všeobecné služby 286 336     
- pracovná zdrav.služba 145 171     
- čestovné náhrady 4 006 5400     
- poplatky banke 118 131     
- stravovanie 1 773 2081     
- poistné  34     
- poistné budovy-MsÚ   657 771   
- povinný prídel SF 694 1107     
-odmeny DoVP,DoPČ  600 152 153   
-dane-komunálny odpad 460 540     
Spolu výdavky  630 25 231 33916 5494 6423 5419 6361 
Transfery  640       
- transfer odchodné       
- transfer dopr. žiaka 61 208   74 173 
- transfer na nem.dávky 308 620     
Spolu výdavky 640 369 828   74 173 
 
 
Okrem normatívnych prostriedkov na bežné výdavky – kód 111 obdržala ZŠ aj nenormatívne finančné 
prostriedky na bežné výdavky nasledovne: 

- Dopravné na žiaka  – 639 eur  vyplácané finančné prostriedky na dopravu žiakov zo školského 
obvodu Rudno nad Hronom, čerpanie je vo výške 269 eur, 

- Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – 1 253 eur 
- Príspevok na učebnice – 1 892 eur – na výučbu anglického jazyka pre žiakov šiesteho, 

siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ. Výška príspevku na učebnice na jedného žiaka pre 
rok 2016 bola stanovená na 11 €. Zakúpené učebnice Project, 4th Edition 3 SB, prostriedky 
vyčerpané v plnej výške, 

- Príspevok na lyžiarsky kurz 7 800 eur – hradené ubytovanie a strava 4 450 eur, preprava 
1 110 eur, poistné - horská služba 34 eur, skipasy 950 eur, odmeny inštruktor a záchranár 
600 eur + odvody do poisťovní 196 eur = čerpanie 7 340 eur, prostriedky vo výške 460 eur 
vrátené na účet zriaďovateľa  

- Príspevok na školu v prírode 5 500 eur – škola v prírode sa uskutočnila v 2 termínoch - 
hradené ubytovanie a strava 4 006 eur, preprava 275 eur = čerpanie vo výške 4 281 eur, 
nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 219 eur vrátené na účet zriaďovateľa 

- Havarijné situácie 25 000 eur - riešenie havarijnej situácie „Oprava elektroinštalácie-I.etapa“  
 

Mestské prostriedky - kód 41 ZŠ 11 917 eur 
 
Výpočtová technika - 5000 eur – zakúpené 31 ks počítačových zostáv do jazykovej učebne 
a učebne výpočtovej techniky.  
Knihy, časopisy, noviny, učebnice – 234 eur – pracovné zošity – budúci prváci – matematika pre 
každého prváka, moje prvé čiary - blok prípravných cvikov, písanie v prvom ročníku (5 písaniek 
s predtlačou) 
Údržba budov, objektov alebo ich častí – 4 950 eur – renovácia a oprava podlahy vo veľkej 
telocvični. 
Poistné -1 428 eur – poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku školy 
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – 305 eur – odmena pre správcu 
multifunkčného ihriska  
 
Finančné prostriedky z roku 2015 – kód 131F – bežné výdavky 11 780 eur 
 
Hradené faktúry  

- zemný plyn (4 004 eur) a elektrická energia (1 907 eur) 
- merač tepla (19 eur) 
- oprava podlahy v náraďovni telocvičného náradia + výmena 3 ks dverí (5 850 eur) 

 
 



Z rozpočtu mesta sú financované originálne kompetencie – školská jedáleň, školský klub detí 
a centrum voľného času. CVČ má   finančné prostriedky aj z KŠÚ za vzdelávacie poukazy (111) a tiež 
finančné prostriedky z obcí za deti s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa (11H). 
 
            Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana čerpalo finančné prostriedky na zabezpečenie 
záujmového  vzdelávania  detí  s  trvalým  pobytom  v  obci  Tekovská  Breznica (300 eur), Rudno nad 
Hronom (330 eur), Hodruša-Hámre (60 eur), Veľká Lehota (180 eur), Brehy (240 eur), Orovnica (480 
eur), Malá Lehota (120 eur), Závadka nad Hronom (27 eur) . Dotácia ( 11H) bola použitá na potrebné 
prevádzkové náklady – zemný plyn, vodné stočné, všeobecný materiál a knihy. 
 
 
Školská jedáleň, Školský klub detí, Centrum voľného času – kód 41, 111, 11H  
 
Bežné výdavky 630, transfery 640  v eur: 
 ŠJ-I.st. 

 41 
ŠKD- 
 41 

CVČ - 
41 

CVČ-
111 

CVČ-
11H 

Bežné výdavky 630      
- cestovné 13     
- elektrická energia 3407 677 312   
- zemný plyn 1439 1347 226  396 
- vodné, stočné, zrážky 1017 456 97  114 
- poštové služby      
- telekomunikačné služby 72     
- interiérové vybavenie  84    
- všeobecný materiál 810 169 217  1169 
- knihy,časopisy,noviny  98 85   58 
- pracovné odevy      
- údržba výpočt.techniky 32     
- údržba prev.strojov 688     
- všeobecné služby 222     
- pracovná zdrav.služba      
- poplatky banke 25  5   
- stravovanie 771 445 129   
- povinný prídel SF 167 157 43   
- odmeny DoVP,DoPČ   531   
- dane-komunálny odpad 150 100 25   
Spolu výdavky  630 8911 3520 1585 0 1737 
Transfery  640      
- transfer odchodné      
- transfer na nem.dávky      
Spolu výdavky 640 0 0 0 0 0 
 
 
4) Výdavky kapitálového rozpočtu 
 
ŠJ – kapitálový rozpočet – schválený rozpočet  vo výške 12 389 eur.  
Do školskej kuchyne bolo zakúpené: 
- univerzálny robot    (4 861 eur), 
- pec elektrická         (2 665 eur), 
- kotol plynový 150 l  (3 952 eur), celkové čerpanie bolo vo výške 11 478 eur. 
 
V Novej Bani dňa 21.7.2016 
 
 
 
 
       _________________________________ 

Mgr. Mária Považanová                                                                                                
riaditeľka ZŠ Jána Zemana 



Základná umelecká škola, Kollárova č. 5, 968 01 Nová Baňa 
 
 

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2016 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámery projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
 
 
Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-vzdelávacej 

činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov 
Plnenie: Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme zlepšovať a podporu 

výchovno-vzdelávacej činnosti realizovať rôznymi formami práce, vychádzajúc zo 
skúseností a iniciatívy pedagógov. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 380 380 380 

Skutočná 
hodnota 

376 398 394 394   

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

8 9 9 6   

Hodnotenie: 
 
 
 

Žiaci sa zúčastnili následovných regionálnych súťaží: 
1) Krajské kolo – Hnúšťanský akord 
2) Akordeónová súťažná prehliadka 
3) Červené jabĺčko – súťaž v speve ľudových piesní 
4) Klavírna  súťažná prehliadka 
5) AMFO 2016 – amatérska fotografia Žiar nad Hronom 
6) Dolina, dolina – súťažná prehliadka ľudových piesní 

Merateľný 
ukazovateľ: Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

7 9 15 13   



Hodnotenie: 
 
 
 
 

Žiaci sa zúčastnili nasledovných celoslovenských súťaží: 
 

1) Akordeónová súťaž ZUŠ Sládkovičovo 
2) Klavírna súťaž Piano v modernom rytme - Bojnice 
3) Akordeónová a heligónková prehliadka –Kysucké Nové Mesto 
4) Klavírna súťaž –Shneiderova Trnava 
5) Prehliadka v hre na saxofón v sólovej a komornej hre –Stará Ľubovňa 
6) Spevácka súťaž populárnej piesne -Bojnice 
7) Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 
8) Bohúňova  paleta –slovenská výtvarná súťaž 
9) Slovensko –krajina v srdci Európy 
10) Fotozážitky s pamiatkami  
11) AMFO -2016 
12) Bansko Štiavnický odkaz 
13) My sa nevieme sťažovať nahlas  

 
Okrem celoslovenských súťaží sa žiaci zúčastnili aj nasledovných medzinárodných 
súťaží: 

1) Bratislavský zborový festival –Medzinárodný festival pre spevácke zbory 
2) Prednášam teda som ... ZUŠ Kremnica s medzinárodnou účasťou 
3)  Vesmír očami detí – medzinárodná výtvarná súťaž 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 13 16 16 16 

Skutočná 
hodnota 

29 23 29 14   

Hodnotenie: 
 
 
 

Veľké verejné koncerty v kine Vatra – 2-krát (Prehliadka ľudového spevu a hudby, 
Slávnostný záverečný koncert).  
Iné koncerty na požiadanie v meste Nová Baňa (spomienka na oslobodenie mesta, 
stavanie mája, noc Múzeí, deň detí a i.). 
Vystúpenie žiakov v hre na heligónku na rôznych podujatiach (Novobanskí heligonkári, 
Heligonkári v Žarnovici, Zápis do knihy rekordov – Podhorie a i.) 
Koncerty pre verejnosť v koncertnej sále  

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6 4 9 2   

Hodnotenie: 
 

Realizované 2 výchovné koncerty pre žiakov MŠ v ZUŠ. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

8 7 7 5   



Hodnotenie: 
 
 
 
 

Žiaci sa prezentovali v nasledovných výstavách a prezentáciách: 
1) Výstava žiakov v Kine Vatra – Záverečný slávnostný koncert 
2) Celoročná expozícia v priestoroch vestibulu školy s aktuálnou tématikou 
3) Výstava prác absolventov 4. ročníka 2.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2016 
4) Výstava prác absolventov 4. ročníka 1.časti 1.stupňa v mesiaci jún 2016 
5) Svet mojimi očami - výstava prác žiakov VO ZUŠ Nová Baňa ZUŠ Žarnovica –

Pohronské múzeum v Novej Bani 
Výstavy sú charakteristické svojou rozmanitosťou techník a vyspelosťou vo výtvarnom 
prejave detí. 
 

 
 
 
B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
1/ Príjmy bežného rozpočtu v eur: 
 
Príjmy za Schválený 

rozpočet 
Rozpočet po 

zmenách 
Plnenie  

k 30.06.2016 
Za školy a školské 
zariadenia- školné 

27 200 27 200 17 662 

Z vkladov-úroky z BÚ 1 1 1 
Z dobropisov 0 0 5 353 
Zo štátneho rozpočtu 0 0 582 
Z rozpočtu VÚC 0 0 1 100 
Spolu 27 201 27 201 24 698 
         
          
        Za školy a školské zariadenia – školné - 17 662 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Nová Baňa č.1/2013: 
Prípravné štúdium HO - skupinové vyučovanie    6,- eur/mesiac 
Hudobný odbor – individuálne vyučovanie    9,- eur/mesiac 
Výtvarný odbor - skupinové vyučovanie     4,- eur/mesiac 
Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie    4,- eur/mesiac  
Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov    2,- eur/mesiac 
 
       Z vkladov – 1 euro – úroky z bežných účtov 
 
       Z dobropisov – 5 353 eur – vyúčtovanie zemného plynu za rok 2015 - preplatok 
 
       Zo štátneho rozpočtu – 582 eur – prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
poskytnuté na základe dohody  o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného 
miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 
1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení v rámci národného 
projektu „Šanca na zamestnanie“. 
 
     Z rozpočtu vyššieho územného celku – 1 100 eur – finančná dotácia z vlastných príjmov 
Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 
21.výročie. 
 
 
 
 
 
 
 



2/ Prijaté prostriedky bežného rozpočtu vrátane vlastných príjmov organizácie v eur: 
 
     Bežný rozpočet – kód 41 - prostriedky z rozpočtu mesta        Prijaté 
    
     - na mzdy a odvody, transfery             122 433  
     - na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov             22 340 
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-       
      Spolu bežný rozpočet - kód 41            144 773 
 
     Bežný rozpočet – kód 111 - ÚPSVaR         582 
     Bežný rozpočet – kód 11H - BBSK                           1 100 
    _________________________________________________________ 
      Spolu prijaté prostriedky – kód 41, 111, 11H          146 455 
 
 
 
3/ Výdavky bežného rozpočtu v eur: 
 
 610-mzdy 620-odvody 
 Schvál. 

rozp. 
Rozp. 
po zmen. 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp. 
po zmen 

Čerp. 

ZUŠ  41 216 721 216 721 84 299 77 109 77 109 29 820 
ZUŠ 111 0 0 390 0 0 136 
ZUŠ 11H 0 0 0 0 0 0 
Spolu 216 721 216 721 84 689 77 109 77 109 29 956 
 
 630-bež.výd. 640-transfery 
 Schvál. 

Rozp. 
Rozp.po 
zmen. 

Čerp. Schvál. 
Rozp. 

Rozp. 
Zmen. 

Čerp. 

ZUŠ 41 44 680 44 680 15 993 10 10 295 
ZUŠ 111 0 0 56 0 0 0 
ZUŠ 11H 0 0 1 100 0 0 0 

Spolu 44 680 44 680 17 149 10  10 295 
 
 Spolu 610,620,630,640 
 Schvál. rozp. Rozp. po zmen. Čerp. 
ZUŠ  41 338 520 338 520 130 407 
ZUŠ 111 0 0 582 
ZUŠ 11H 0 0 1 100 
Spolu 338 520 338 520 132 089 
 
  Mzdy a odvody – 610,620 – kód 41, 111 
 
    Transfer na mzdy 610-kód 41 bol použitý na výplatu funkčných platov pre 24 pedagogických 
a 2 nepedagogických zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona 
553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
Čerpanie je za 5 mesiacov.  
 Transfer na mzdy 610-kód 111 bol použitý na výplatu  funkčného  platu pre 1 nepedagogickú 
zamestnankyňu v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“. Čerpanie je za 1 mesiac.  
    Transfer na odvody 620-kód 41 bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, 
sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. Čerpanie je 
za 5 mesiacov. 
 Transfer na odvody 620-kód 111 bol použitý na odvod poistného do zdravotnej poisťovne, 
sociálnej poisťovne v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“. Čerpanie je za 1 mesiac. 
 



  
Bežné výdavky – 630 – kód 41 
 
 
Názov Čerpanie  

v celých € 
Popis 

Plyn, el. energia 4 885 Úhrada fa za plyn (4 800), elektrická energia (85) 
Vodné, stočné 115 Úhrada fa za vodné, stočné 
Pošt.a telekom.služby  445 Poštovné (55), úhrada fa za telefón a internet (390) 
Všeobecný materiál  455 Kancelárske potreby a materiál (305)  

čistiace a hyg.potreby (126)  
údržbársky materiál (24)  

Knihy, časopisy,učebné 
pomôcky 

333 Predplatné odbornej literatúry – ZUŠ v praxi (83), 
personálne riadenie (85), Slávik Slovenska (8), 
účtovné súvzťažnosti (25), noty pre heligónku (132)  

Pracovné odevy 16 Pracovný odev 
Komunikačná infraštruktúra 40 Router 
Údržba výpočt.techniky 329 Údržba programu Korwin (96), WINPAM (72), eset 

endpoint security  pre 5 PC (134), oprava prenosného 
počítača (27) 

Údržba prev.strojov, 
prístrojov, zariadení 

54 Oprava elektroinštalácie v kotolni (54) 

Údržba budov a ich častí 200 Oprava maľovky - spodná chodba - vľavo (200) 
Údržba komunikačnej 
infraštruktúry 

67 Detekcia závady, výmena vadného aktívneho 
sieťového prvku, konfigurácia bezdrátových dátových 
smerovačov, wifi router 

Nájomné  94 Nájom za prenájom rohožiek od firmy Lindstrom 
Školenia,kurzy,semináre 50 Poplatok AZUŠ 
Všeobecné služby 629 Technik BOZP (102), grafické a fotografické práce 

(260), pranie rohoží (72), služby IT technika (33), 
odborná prehliadka bleskozvodu (142), zhotovenie 
kľúčov (6), zhotovenie pečiatky (14) 

Pracovná zdravotná služba 180 Pracovná zdravotná služba 
Poplatky a odvody 140 Poplatky banke spojené s vedením účtov 
Stravovanie 4 618 Príspevok na stravu pre zamestnancov vo forme 

stravných lístkov  
Poistné  64 Poistné budovy 
Prídel do SF  982 Povinný prídel do soc.fondu 
Odmeny zamestnancom 
mimo pracovného pomeru 

1 622 Vyplatené odmeny ZC, kt. vykonávajú práce na 
základe DoVP, DoPČ, DoBPŠ  – kurič (1), učitelia (3) 

Dane 675 Miestny poplatok za komunálny odpad-MsÚ 
Spolu 15 993  
 
 
 
Bežné výdavky – 630 – kód 111 
 
Pracovné odevy – 56 eur – poskytnuté finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich 
s výkonom zamestnávania ako pracovný odev, pracovná obuv. 
 
Bežné výdavky – 630 – kód 11H 
 
Všeobecné služby – 1 100 eur – finančná dotácia z vlastných príjmov Banskobystrického 
samosprávneho kraja na projekt – Prehliadka ľudového spevu a hudby – 21. výročie (dňa 
06.05.2016), uhradené vystúpenie Rusín Čendeš orchester. 



 
 
Transfer 640 
Čerpanie vo výške 295 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.  
 
 
 
 
 
V Novej Bani dňa 21.7.2016 
 
 
 
        ––––––––––––––––––– 

                                                                    Mgr.Marta Urdová 
                                                                                     riaditeľka ZUŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Centrum  voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa 
 
 

Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2016 
 
A/Hodnotenie projektu 11.1.3. Centrum voľného času 
 
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. 
Plnenie: Projekt Centra voľného času v Novej Bani je zameraný na napĺňanie voľného času detí 

mimo vyučovacieho procesu, motivovanie, podporovanie a vedenie detí a mládeže 
k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času širokou ponukou aktivít 
v bezpečnom prostredí. Tieto ciele projektu Centrum voľného času napĺňa. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ 

Hodnotenie: Krúžkari v záujmových útvaroch:   
          
       V 1. polroku 2016 pracovali v CVČ nasledovné záujmové útvary (krúžky, kurzy, 
súbory) s celkovým počtom detí do 15 rokov 142 a nad 15 rokov 15 – spolu 157 detí 
a mládeže: 
DFS Novobanček, Picasso (výtvarný), TS Zuzana ml., TS Zuzana st., Novobanské 
mažoretky - kadet, Novobanské mažoretky – juniorky, Plávanie, tanečná prípravka Žabky, 
tanečná prípravka Lienky, Turistický krúžok, Počítače, Fitnes st., Mladý Hasič, Lego ml., 
Lego st., Lyžiarsky, Atletický, Stolný tenis, Florbal. 
 
Príležitostná, prázdninová a iná činnosť: 
        Okrem záujmových útvarov a klubov, ktoré zastrešujú športovú oblasť, esteticko-
kultúrnu oblasť, prírodovedno-environmentálnu oblasť a spoločenskovednú oblasť 
výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže, podporuje CVČ aktivity príležitostnej 
činnosti pre všetky vekové kategórie formou súťaží, jednorazových akcií určených širokej 
verejnosti. V 1. polroku 2016 Centrum voľného času v Novej Bani zorganizovalo  takýchto 
podujatí 33 na ktorých sa zúčastnilo spolu 1589 účastníkov. 
 
         Jarného prázdninového tábora sa zúčastnilo 81 detí, 5 predmetových 
olympiád sa zúčastnilo 109 detí.  
       
Spolu sa aktivít CVČ v 1. polroku 2016 zúčastnilo  1936 detí (krúžkari v záujmových 
útvaroch 157, príležitostná činnosť 1589, jarná prázdninová činnosť 81, predmetové 
olympiády 109 detí). 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 2000 2000 2000 2000 

Skutočná 
hodnota 

3514  4062 3558 1936   

 
P.č. Názov podujatia Dátum Spolupráca Počet 
1 Sústredenie mažoretiek 4. 1. 2016 - 15 
2 Výlet do plavárne v Leviciach 23. 1. 2016 - 16 
3 Ples ZŠ Brehy – vystúpenie TS 

Zuzana,Novobanské mažoretky 
30. 1. 2016 ZŠ Brehy 18 

4  Novobanský ples  
- vystúpenie TS Zuzana, 
Novobanské mažoretky + 
hostia 

6. 2. 2016 Mesto Nová Baňa, 
OZ Centráčik 

110 



5 Mestský karneval 9. 2. 2016 - 95 
6 Zimný prechod Pohronským 

Inovcom 
13. 2. 2016 Mesto Nová Baňa, 

OZ Centráčik 
84 

7 Športovec roka – vystúpenie 
TS Zuzana , Novobanské 
mažoretky 

12. 2. 2016 Mesto Nová Baňa 17 

8 Výlet do plavárne v Leviciach 27. 2. 2016 - 19 
9 Jarné trhy – vystúpenie DFS 

Novobanček 
11. 3. 2016 Mesto Nová Baňa 19 

10 Hviezdoslavov Kubín 17. 3. 2016 -  49 
11 Jarná turistika 18. 3. 2016 - 9 
12 Výlet do plavárne v Leviciach 19. 3. 2016 - 13 
13 Veľkonočný florbalový turnaj 

pre mládež 
27. 3. 2016 - 30 

14 Malý záchranár – prednáška s 
policajtom 

30.3.2016 Mestská polícia 50 

15 Veľkonočné vajíčko 16. 3. 2016 - 19 
16 Deň tanca – regionálna súťaž 5. 4. 2016 POS Žiar nad 

Hronom 
20 

17 Mestská cyklistická súťaž 23. 4. 2016 Mesto Nová Baňa 69 
18 Výlet do plavárne v Leviciach 16. 4. 2016 - 16 
19 Deň tanca – krajské kolo 26. 4. 2016 POS Žiar nad 

Hronom 
16 

20 Malý záchranár – prednáška s 
policajtom 

28. 4. 2016 Mestská polícia 45 

21 Stavanie mája – DFS 
Novobanček 

30. 4. 2016 Mesto Nová Baňa 20 

22 Majáles Hviezdička – 
vystúpenie TS Zuzana, 
Novobanské mažoretky 

6. 5. 2016 - 28 

23 Deň matiek - vystúpenie 8. 5. 2016 - 18 
24 Deň tanca – celoslovenské kolo 10 5. 2016 POS Žiar nad 

Hronom 
15 

25 Krásy Novej Bane - Zvonička 10. 5. 2016 -  12 
26 Centráci rodičom a mestu 25. 5. 2016 Mesto Nová Baňa 460 
27 Stolnotenisový turnaj 23. 5. 2016 - 11 
28 Výlet do plavárne v Leviciach 28. 5. 2016 - 12 
29 Malý záchranár - súťaž 2. 6. 2016 Mesto Nová Baňa 99 
30 Ľahkoatletický míting 14. 6. 2016 Mesto Nová Baňa 10 
31 Výlet Vodný Raj Vyhne 17. 6. 2016 - 26 
32 Dodekova Nová Baňa 20. 5. 2016 - 122 
33 Vítanie leta 25. 6. 2016 Mesto Nová Baňa 27 
   Spolu: 1589 

 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených prázdninových táborov 

Hodnotenie: Činnosť CVČ je počas celého kalendárneho roka, v rámci ktorého prebieha prázdninová 
činnosť. V prvom polroku 2016 sa uskutočnila prázdninová činnosť počas jarných 
prázdnin: 
29. 2. – 4. 3. 2016  - jednodňové aktivity „Túlavé topánky“ – 81 detí     

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

5 6 5 1   



Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených olympiád 

Hodnotenie: Predmetové olympiády a postupové súťaže (POPS) žiakov základných a stredných škôl sú 
integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v Slovenskej 
republike, majú postupový charakter a sú organizované ako jedna z foriem dobrovoľnej 
záujmovej činnosti žiakov, v súlade s dlhodobou koncepciou Ministerstva školstva SR v 
oblasti práce s talentovanými deťmi a mládežou. Sú realizované formou predmetových 
olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov. 
Vyhlasovateľom predmetových olympiád je Ministerstvo školstva SR. 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

4 6 5 5   

 
P.č. Názov Dátum Zapojené školy Počet 
1.  Olympiáda v nemeckom jazyku 12. 1. 2016 GFŠ Nová Baňa 2 
2. Biologická olympiáda kat. C 3. 2. 2016 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 

ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica 
ZŠ s MŠ Brehy 
ZŠ s MŠ Župkov 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

19 

3. Geografická olympiáda kat. G, F, E 4. 2. 2016 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica 
ZŠ s MŠ Brehy 
ZŠ s MŠ Župkov 
ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica 
ZŠ A. Kmeťa Žarnovica 

53 

4. Biologická olympiáda kat. E 12. 4. 2016 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Brehy 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

12 

5. Biologická olympiáda kat. D 10. 5. 2016 ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa 
ZŠ J. Zemana Nová Baňa 
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica 
ZŠ s MŠ Brehy 
ZŠ s MŠ Župkov 
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 
ZŠ Fr. Kráľa Žarnovica 
GFŠ Nová Baňa 

23 

   Spolu: 109 
 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti 

Hodnotenie: Do prezentácie CVČ na verejnosti môžeme rátať celú príležitostnú činnosť, ktorá je vždy 
určená širokej verejnosti detí, mládeže, ale aj ich rodičom - zoznam  týchto akcií je 
uvedený pri merateľnom ukazovateli – „Počet detí CVČ“.   

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

40 50 50 50 50 50 

Skutočná 
hodnota 

44 77 59 39   

 



B) Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
                       
1/  P r í j m y :                                          Schvál. rozp.      Rozp.po zmen.     Skutočnosť 
prenájom miestnosti               kód 41              3 000 eur             3 000 eur                  796  eur                                                                                      
školné a zápis let. činnosť       kód 41              8 700 eur     8 700 eur               2 012   eur   
vratky elektrika                      kód 41                    0 eur             2 466 eur               2 467   eur 
 
S P O L U:                                                    11 700 eur         14 166 eur              5 275   eur  
 
      Príjmy za prenájom sály tvoria prevažne príjmy za predajné trhy, v menšej miere za plesy, 
príležitostné schôdze a predvádzacie akcie.  

Príjmy za školné a zápisné –    príjmy sú z príležitostných činností jarného a letného tábora, 
poplatok za školné. Časť školného sa zinkasovala  v júni  za  letné  tábory a zostatok bude zinkasovaný 
v druhom polroku za príležitostnú letnú, jesennú činnosť a školné za krúžky.        
 
2/ O b d r ž a n é  p r o s t r i e d k y :  38 339 eur v tom 
 
- transfer na mzdy a odvody     23 322   eur   
- transfer na bežné výdavky      13 075   eur 
- transfer vzdelávacie poukazy                 1 042   eur 
- prostriedky z obcí na záujmové vzdelávanie                  900  eur 
 
3/ Výdavky bežného rozpočtu : 
 
Kód Mzdy Odvody 
  Schválený Rozpočet Skutočnosť Schválený Rozpočet Skutočnosť 
  rozpočet po zmenách   rozpočet po zmenách   

41 41 380 41 380 15 816 14 582 14 582 5 661 
111  0  0  0  0  0  0 

11 H                  0                  0 
              

900   
                    
0 

                     
0 

                 
0  

                                
Spolu 41 380 41 380 16 716 14 582 14 582 5 661 
 
 
Kód Bežné výdavky Transfery 
  Schválený Rozpočet po Skutočnosť  Schválený Rozpočet po Skutočnosť 
  rozpočet Změnách   rozpočet zmenách   

41 26 152 28 618 10 846 10 10 0 
111 1 140 1 140 585 0 0 0 

11 H 0  0 0 0 0 0 
                                         
Spolu 27 292 29 758 12 331 10 10 0 
 
Kód Spolu bežný rozpočet v eur: 
  Schválený Rozpočet po Skutočnosť 
  Rozpočet zmenách   

41 82 124 84 590 32 323 
111 1 140 1 140 585 

11 H 0 0 900 
                                 
Spolu 83 264 85 730 33 808 
 



                                                                                                                                                                   
Mzdy a odvody boli vyplatené pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov na 

základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných rokov z tabuliek pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov za 5. mesiacov.  
 Na mzdy a odvody bolo z  rozpočtu mesta kód 41 použitá suma 21 477 eur. Okrem týchto 
prostriedkov boli na tarifné platy použité aj prostriedky z rozpočtu obcí kód 11H vo výške 900 eur (Brehy 
120 eur, Rudno nad Hronom 330 eur, Banský Studenec 120 eur, Orovnica 90 eur, Tekovská Breznica 240 
eur ). 
 
Bežné výdavky za 1. polrok 2016 čerpanie v eur:     kód 41     
                                               
- Cestovné                                                                          798                                                             
- Energie ( plyn + elektrika )                                              2 077  
Vodné, stočné                                      91 
- Telefón, poštovné                416                                                      
- Interiérové vybavenie                                                      1 185 
- Pracovné odevy                                                                    0 
- Prepravné nájom dopravných prostriedkov                           478       
- Všeobecný mater.(kanc.potr.,čist.prostr.)         1 222   
- Učebné a kompenzačné pomôcky na krúž. činnosť                627          
- Výpočtová Technika               237 
- Údržba výpočtovej techniky                                                602  
- Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení                               0                                                                                                                                                 
- Údržba budov, objektov                                                   1 820   
- Školenia, semináre                                                                0 
- Všeobecné služby                                                               324 
- Poplatky a odvody                                                              150                          
- Stravovanie                                                                       378                                                                                                                                                  
- Poistné                                                                             101 
- Prídel do sociálneho fondu                                                  185 
- Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru                    0               
- Poplatok za komunálny odpad              125 
- palivo, mazivá a oleje       30 
                                                                                                                      
S p o l u    bežné výdavky :                                              10 846         
 
 
        Z prostriedkov od zriaďovateľa kód 41 boli hradené nutné prevádzkové výdavky, najvyššiu položku 
vo výdavkoch tvoria energie ( plyn + elektrika )  interiérové vybavenie, kde bol zakúpený kancelársky 
nábytok do zborovne, a údržba budov – tu boli vymenené dvoje drevené  dvere v sále Centra voľného 
času za plastové.  
   
          
 
  
 
 Novej Bani dňa 11. 8. 2016 
 
                                             
 
 
 
                                                                                              PaedDr. Tatiana Polcová 
                                                                                               riaditeľka  CVČ



Materská škola, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 
 
 

 
Komentár k plneniu rozpočtu za 1. polrok 2016 

 
 
A/ Hodnotenie projektu 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 
 
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. 
 

Plnenie: V    1.  polroku  2016  sme  pracovali  podľa    Školského  vzdelávacieho      programu  
„V Nábrežníčku od A po Z spoznávame svet“ a v jednotlivých elokovaných triedach so 
ŠkVP  „ Štálanka „ a „ Hráme sa s ďatelinkou.“   
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívala hra, ako vhodný prostriedok na 
dosiahnutie vytýčených cieľov. Edukačné aktivity prebiehali zážitkovou formou. Učiteľky 
zabezpečovali veľmi dobrú úroveň pripravenosti detí do školy, pôsobili na rozvoj 
osobnosti dieťaťa, rozvoj komunikačných schopností a logického myslenia. Deti 
dosahovali praktické zručnosti primerané veku. Učiteľky intenzívne pracovali s deťmi, 
pri edukácii využívali pracovné zošity, rôzne pracovné listy, kreatívny web ABC – stránky 
pre materské školy, Interaktívny výučbový softvér- (výučbové stránky, animácie, 
ukážky, úlohy) pre materské školy  od firmy STIEFEL. V edukačnom procese 
prevažovalo efektívne kooperatívne učenie s aktívnou účasťou detí. Pre deti sme 
vytvárali podnetné prostredie a plnohodnotný program, ktorým sme napĺňali ich 
potreby, podporovali ich k poznávaniu a učeniu hrou tak, aby sa cieľavedome a 
systematicky rozvíjala ich osobnosť. Jednotlivé úlohy sme diferencovali vzhľadom na 
schopnosti a rozvojové možnosti detí. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sme 
podporovali a rešpektovali názory detí, metódy tvorivo humanistickej výchovy sme 
využívali na zlepšenie pozitívnej sociálnej klímy v materskej škole. V rámci plnenia úloh  
vyplývajúcich z Národného programu prevencie obezity sme u detí podporovali činnosti 
v prírode, športové a pohybové aktivity. Uskutočnila sa Športová olympiáda v areáli 
Banský dvor, športovo-vedomostné popoludnie pre deti s rodičmi v mesiaci jún, deti sa 
aktívne a úspešne zapájali do rôznych výtvarných súťaží, aktívne a úspešne sme 
participovali v projekte Malý záchranár,  Dodekova Nová Baňa. Pokračovali sme v 
projektoch Adamko hravo-zdravo, Digiškola, Recyklohry,  v Projekte ortopticko-
pleoptickej starostlivosti pre deti predškolského veku, realizovali sme Dopravný projekt 
„Môj kamarát, bezpečne sa vráť!“. Aktívne sa deti zúčastňovali aj verejných vystúpení v 
meste napr. pri uvítaní nových občanov do života (ET Štúrova), stavanie mája na 
Námestí slobody a ulici Nábrežnej, v kine Vatra v programe FS Vinička. Deti pravidelne 
pri rôznych slávnostných príležitostiach vystupovali pre rodičov, starých rodičov. Dôraz 
sme kládli aj na poznávanie kultúry a tradícií našich predkov najmä v období Veľkej noci 
– vítanie jari, Svätojánskej noci. Prostredníctvom pozorovania historických pamiatok, 
návštevou múzea a pútavým rozprávaním miestnych príbehov sme sprostredkovali 
deťom minulosť mesta a blízkeho okolia a tým v nich upevňovali vzťah k ľudovým 
tradíciám a mestu Nová Baňa.      
 



Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 201 201 206 

Skutočná hodnota 212 201 211 210   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 65 65 65 65 

Skutočná hodnota 77 75 67 67   
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 20 20 35 

Skutočná hodnota 22 22 22 17   
 
 
 
B/ Finančné hodnotenie plnenia rozpočtu 
 
 
1/ Vlastné príjmy organizácie 
 Príjmy v eur:                                                      Pôv. rozp.   Rozp.po zmene    Skutočnosť 
                                  školné             19 185           19 185          12 420 
   režijné náklady             10 500           10 500                2 808 
   z dobropisov              0                   0                      0  
              z vratiek predch. rokov                   0             9 100                9 100 
                          úroky           0                   0                      4 
   granty                                           0                850                  600 
   ÚPSVaR           0                   0                   260  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

spolu:                         29 685           39 635              25 192 
 
 
      Príjem za školné 15 eur/ 1 dieťa od zákonných zástupcov detí  bol vyberaný v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách. Z celkovej sumy 12 420  eur bolo školné v MŠ Nábrežná 7 040 eur,  v elokovanom 
pracovisku Štúrova 2 215 eur, v elokovanom pracovisku Kolibská 3 165 eur. 

Režijné náklady sa skladajú z réžií vybratých od cudzích stravníkov, za deti od 2 do 6 rokov 
a tiež z režijných nákladov, ktoré platí zamestnávateľ za svojich  zamestnancov – 1,- eur za každý 
odobratý obed / v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 1/2013 o príspevkoch 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách.  Z celkovej sumy režijných nákladov 2 808 eur sa zinkasovalo 
v ŠJ  Nábrežná 1 830 eur,  ŠJ Štúrova 365 eur, ŠJ Kolibská 613 eur.  

Úroky 4 eur – príjem  úrokov z účtov. 
            Vratky z predchádzajúcich rokov – jedná sa o vrátenie plynu a elektriky za rok 2015 v sume   
9 100 eur .  
            Granty – príspevok od Nadácie Volkswagen Slovakia na dopravné ihrisko v rámci projektu 
„Môj kamarát, bezpečne sa vráť.“ 
 ÚPSVaR – ide o finančný príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. 
 
 
 
 
 



 
2/ Prijaté prostriedky vrátane vlastných príjmov organizácie 
 
Druh prostriedkov:     MŠ  ŠJ   Spolu 
- na mzdy a odvody     136 947 28 711                    165 658 
- na bežné výdavky vrátane vlastných príjmov    49 987   7 328           57 315 
- transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ (predškoláci)        5 453         0                        5 453  
- transfer od ÚPSVaR           260                    0                           260  
- granty                                                                          600                    0                          600 
Spolu prijaté prostriedky                         193 247 36 039                    229 286 
 
 
3/ Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov 
 
 

    610-mzdy 620-odvody 630-bežné výdavky 

  

  Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. 

MŠ 
Nábrežná 

Kód 41 152612 152362 57589 54614 54614 20452 65008 65008 29307 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 6510 6510 3576 

 Kód 72c 0 0 0 0 0 0 0 850 600 
Elok.prac. 
Štúrova 

Kód 41 43202 43106 17074 16125 16125 6387 21173 23173 9328 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 2767 2767 893 

Elok.prac. 
Kolibská 

Kód 41 45861 45861 19128 16229 16229 6730 13793 19393 10005 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 2255 2255 800 

ŠJ 
Nábrežná 

Kód 41 25562 25501 9925 9175 9175 3489 6899 6899 2331 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Štúrova 

Kód 41 12352 12352 4934 4598 4598 1852 3787 4087 793 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ŠJ 
Kolibská 

Kód 41 12560 12560 4871 4630 4630 1811 3970 5170 823 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  Kód 41 292149 291742 113521 105371 105371 40721 114630 123730 52587 

Spolu Kód 111 0 0 0 0 0 0 11532 11532 5269 

Spolu Kód 72c 0 0 0 0 0 0 0 850 600 

Spolu 

 41+111+

72c 292149 291742 113521 105371 105371 40721 126162 136112 58456 

 
 
 

    640-transfer Spolu 

    Sch.rozp. Uprav. Skut. Sch.rozp. Uprav. Skut. 

MŠ 
Nábrežná 

Kód 41 10 260 260 272244 272244 107608 
Kód 111 0 0 0 6510 6510 3576 
Kód 72c 0      0  0 0 850 600 

Elok.prac. 
Štúrova 

Kód 41 10 106 106 80510 82510 32895 
Kód 111 0 0 0 2767 2767 893 

Elok.prac. 
Kolibská 

Kód 41 10 10 118 75893 81493 35981 
Kód 111 0 0 0 2255 2255 800 

ŠJ 
Nábrežná 

Kód 41 10 71 70 41646 41646 15815 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

ŠJ Kód 41 10 10 0 20747 21047 7579 



Štúrova Kód 111 0 0 0 0 0 0 
ŠJ 
Kolibská 

Kód 41 10 10 0 21170 22370 7505 
Kód 111 0 0 0 0 0 0 

Spolu Kód 41 60 467 554 512210 521310 207383 

Spolu Kód 111 0 0 0 11532 11532 5269 

Spolu Kód 72c 0 0 0 0 850 600 
Spolu   60 467 554 523742 533692 213252 

 
 
Mzdy a odvody: 
 

Mzdy a odvody boli vyplatené za mesiace január až máj 2016 na základe zaradenia 
zamestnancov podľa odpracovaných rokov pre 21 pedagogických  a 20 nepedagogických 
zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za zmennosť, príplatky za riadenie, ostatné príplatky 
a odmeny.  

 
 

Čerpanie bežných výdavkov  

Bežné 
výdavky 630 

MŠ   El.prac. El.prac. Školská jedáleň  Spolu 

Nábrežná  Štúrova Kolibská Nábrežná Štúrova Kolibská        

41 111 72c 
 

41 111 41 111 41 41 41 41 111 
    

72c 
41+111
+72c 

cestovné 132 0 0 0 0 51 0 4 0 0 187 0 0 187 
el. energia 5368 0 0 452 0 452 0 0 0 0 6272 0 0 6272 

plyn 6762 0 0 
    

2706 0 0 0 144 0 0 9612 0 
 

0 9612 
uhlie,   pelety 0 0 0 0 0 3609 0 0 0 0 3609 0 0 3609 
vodné - 
stočné 2147 0 0 

      
344 0 212 0 0 0 0 2703 0 

 
0 2703 

poštovné 58 0 0 5 0 1 0 0 0 0 64 0 0 64 
telefón,NB 
sieť 287 0 0 

        
260 0 169 0 39 36 21 812 0 

       
0 812 

interiér. 
vybavenie 234 0 0 

         
0 0 673 0 0 0 0 907 0 

        
0  907 

výpočt. 
technika 148 0 0 

       
0 0 0 0 0 0 0 148 0 

       
0 148 

prev. str. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
všeobecný 
materiál 1487 44 0 

        
686 64 724 17 1091 15 120 4123 125 

0 
4248 

knihy, 
časopisy, 
učeb.pom. 584 3532 600 

 
                 

93 829 55 783 0 0 0 732 5144 

 
 

600 6476 
pracovné 
odevy 0 0 0 

        
46 0 0 0 0 0 0 46 0 

0 
46 

softvér 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 95 

údržba VT 271 0 0 0 0 0 0 0 49 49 369 0 0 369 

údržba prístr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
údržba 
budovy 7114 0 0 

 
2689 0 2300 0 15 0 0 12118 0 

       
0 12118 

školenia 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 92 
všeobecné 
služby 540 0 0 

  
726 0 470 0 229 202 192 2359 0 

       
0 2359 

zdravotná 114 0 0        0 39 0 26 19 13 250 0  250 



služba 39 0 

poplatky 
banke 347 0 0 

 
22 0 0 0 11 0 0 380 0 

 
0 380 

stravovanie 2411 0 0 799 0 777 0 607 375 333 5302 0 0 5302 
poistné 
budovy 245 0 0 

     
199 0 199 0 0 0 0 643 0 

 
0 643 

poistné deti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
pov. prídel 
do SF 634 0 0 

      
199 0 211 0 115 59 57 1275 0 

      
0 1275 

odmeny 
DoVP 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

       
0 0 

pokuty a 
penále 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

      
0 0 

Odpad 237 0 0 63 0 63 0 50 38 38 489 0 0 489 

Spolu  630 29307 3576 600 

 
 

9328 893 10005 800 2331 793 823 52587 5269 

 
 
600 

              
58456 

 
Transfery 
640    

 

        

 

 

Transfer na 
nem.dávky 260 0 0 

 
   

106 0 118 0 70 0 0 554 0 

 
 

0 554 
 
 
 
Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, 

poštovné, telefóny, NB sieť, interiérové vybavenie – koberec do triedy E - pre MŠ Nábrežná,2 
zasúvacie skrine do spálne a 1 skriňu na čistiace potreby  v ET Kolibská. Ďalej knihy, učebné pomôcky, 
pracovné odevy revízie, zdravotná služba, poistné budov, odpad, stravovanie, bankové poplatky, 
čistiace a kancelárske potreby. V rámci údržby budov bola vykonaná oprava jedálne a práčovne 
a oprava pieskoviska v MŠ Nábrežná. V ET Štúrova bola prevedená oprava oplotenia vo dvore 
a výmena čerpadla a ventilov. V ET Kolibská bola uskutočnená údržba jedálne a kuchyne.  
 

Prostriedky z Krajského školského úradu kód 111 na výchovu a vzdelávanie za predškolákov 
MŠ za 1.polrok 2016 boli prijaté v sume 5 453 eur,  použité vo výške 4 935 eur. Tieto prostriedky boli  
vyčerpané na  učebné pomôcky pre predškolákov a materiál pre prácu s predškolákmi.  
 
 Prostriedky z Nadácie Volkswagen Slovakia kód 72c vo výške 600 eur boli použité na nákup 
pomôcok k detskému dopravnému ihrisku. 
 
Transfery:   
 
Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti vo výške 554 eur.  
 
 
 
V Novej Bani dňa  27.07. 2016 
       

 
 
 
 
    Katarína Štrbová 

                                                                                                    riaditeľka MŠ Nábrežná 2 
                                                                                              
                                             




