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

ktoré sa konalo dňa 16. 12. 2015 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

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

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

Riaditelia školských zariadení: Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J.Zemana  
                                                   Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa  

PaedDr. Tatiana Lachká, riaditeľka CVČ Nová Baňa  
Janka Šušková, v zastúpení MŠ Nábrežná, Nová Baňa   

Prizvaní:                                       Ing. Janka Šeclová, Daša Zigová, Lýdia Adamcová  
                                            a Ing. Katarína Jančeková, oddelenie VŽPaSM,                                                              
                                                          Emília Štullerová, oddelenie finančné na MsÚ Nová   
                                                     Baňa 
                                              
                                                                                             

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (počtom 12) Mestského 
zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 

Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov 
zápisnice Natáliu Pinkovú  a Jozefa  Barniaka. Do návrhovej komisie Mgr. Branislava Bratka, 
Mgr. Maroša Havrana a Mgr. Adriana Zimu. Do pracovného predsedníctva  bol zvolený  Ing. 
Tomáš Palaj. 
 
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve 
a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 1: 
prítomní - 9 
za - 9 (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval - 0  
 



  
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran informoval prítomných, že poslanec Ing. Zdenko 
Král sa ospravedlňuje, že na dnešné rokovanie MsZ bude meškať.  
 
 
Na rokovanie bol predložený nasledovný program: 

O t v o r e n i e 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Záznam z kontroly 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 

2016 
4. VZN mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
5. VZN mesta Nová Baňa o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky 
6. VZN mesta Nová Baňa o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na 

úseku školstva 
7. VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným 

státím v meste Nová Baňa 
8. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených 

s podporou štátu 
9. 5. zmena rozpočtu  mesta Nová Baňa v roku 2015 
10. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2016, 2017 a 2018 
11. Majetkové veci 
12. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2014 
13. Diskusia 

Z á v e r 
 
 
Mgr. J.Havran – Navrhujem do programu doplniť ako bod č. 9 - Schválenie úveru na 
„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“. Je to bod, ktorý vám bol doručený 
e-mailom a dnes ho máte predložený s ohľadom na krátkosť času.  
 
 
Hlasovanie o zmene programu MsZ s doplnením bodu č. 9 – Schválenie úveru na 
„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“: 
Hlasovanie č. 2: 
prítomní - 11 
za - 11 (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – bolo prijaté 
 
 
 
 
 



Znenie programu je nasledovné: 
O t v o r e n i e 

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

2016 
4. VZN mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 
5. VZN mesta Nová Baňa o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky 
6. VZN mesta Nová Baňa o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na 

úseku školstva 
7. VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným 

státím v meste Nová Baňa 
8. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených 

s podporou štátu 
9. Schválenie úveru na „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“ 
10. 5. zmena rozpočtu  mesta Nová Baňa v roku 2015 
11. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2016, 2017 a 2018 
12. Majetkové veci 
13. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2014 
14. Diskusia 

Z á v e r 
 
Hlasovanie o  programe MsZ ako celku: 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 11 
za - 11 (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – bolo prijaté 
 
 

1. Kontrola plnenia uznesení 

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

 
Kontrola plnenia uznesení 

 
V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani  č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia 
uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 18. 11. 2015  
 

U z n e s e n i e   č. 96/2015     U z n e s e n i e   č. 97/2015  
- splnené       - splnené   
 



U z n e s e n i e   č. 98/2015     U z n e s e n i e   č. 99/2015  
- splnené       - splnené   
 
U z n e s e n i e   č. 100/2015          U z n e s e n i e   č. 101/2015  
- splnené       - splnené   
 
U z n e s e n i e   č. 102/2015     U z n e s e n i e   č. 103/2015  
- v plnení       - v plnení   
 
U z n e s e n i e   č. 104/2015     U z n e s e n i e   č. 105/2015  
- v plnení       - v plnení   
 
U z n e s e n i e   č. 106/2015     U z n e s e n i e   č. 107/2015  
- v plnení       - v plnení  
 
U z n e s e n i e   č. 108/2015     U z n e s e n i e   č. 109/2015  
- splnené       - splnené   
 
U z n e s e n i e   č. 110/2015     U z n e s e n i e   č. 111/2015  
- splnené       - splnené   
 
U z n e s e n i e   č. 112/2015     U z n e s e n i e   č. 113/2015  
- splnené       - splnené   
 
U z n e s e n i e   č. 114/2015     U z n e s e n i e   č. 115/2015  
- splnené       - v plnení   
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 116/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 18. 11. 2015 
 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš 
Havran, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 
 



2. Záznam z kontroly 

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

 

Záznam o výsledku následnej finančnej 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 
 

následnú finančnú kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta. 
 
Kontrolované obdobie:   rok 2015 
Miesto a čas konania kontroly:  Mestský úrad Nová Baňa 
      december 2015   
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. 2014 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. 
2014, t.j.  za  predchádzajúci  rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 
3 696 806,- EUR, 
b) celková suma dlhu mesta k 31. 12. 2014 predstavuje sumu 410 097,20 EUR, 
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. 12. 
2014 predstavuje sumu 55 000,02 EUR. 
 
Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje 11,09% 
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. 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. 
2014, t.j.  za  predchádzajúci  rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 
3 696 806,- EUR, 
b) celková suma dlhu mesta k 30. 09. 2015 predstavuje sumu 327 597,17 EUR, 
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 30. 09. 
2015 predstavuje sumu 82 500,03 EUR. K 25.12.2015 bude zrealizovaná ešte posledná 
splátka za rok 2015 vo výške 27 500,01 EUR.  
 
Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta predstavuje 8,86% 
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.  
 



Pre MsZ, 08. decembra 2015  
 
 
       Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
         hlavná kontrolórka 
         mesta Nová Baňa 
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 117/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 
 
Záznam z následnej finančnej kontroly stavu a vývoja dlhu mesta 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 9 
za - 9  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, 
Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 2  (Jozef Barniak, Mgr. Maroš Havran) – bolo prijaté 
 
 
 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 
2016 

 

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

 
Dôvodová správa 

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

 
 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti   
hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2016 

 
 Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení   v   znení   neskorších   predpisov  a  riadi  sa  jednotlivými   ustanoveniami   zákona  
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý 
upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje 



dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti: 
 
- Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2015  
- Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti  
  Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. za rok 2014 
- Kontrola príjmov a výdavkov v Materskej škole, ul. Nábrežná, Nová Baňa za rok 2015 
- Kontrola plnenia uznesení 
- Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2015 pred  
   jeho schválením v mestskom zastupiteľstve 
  

Ostatné úlohy: 
 
1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské 
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej 
činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych 
predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly 
2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ 
3. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ 
4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými 
vzdelávacími inštitúciami 
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta 
  

V zmysle plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých 
kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, 
závažnosti a množstva zistených nedostatkov, a z toho vyplývajúceho časového rozsahu 
jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude 
potrebné vykonať iné náhodné kontroly.  
 
 
V Novej Bani 01. decembra 2015  
 
       Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
                 hlavná kontrolórka 
                 mesta Nová Baňa 
 
 
 
Tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 
2016 bol zverejnený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta 
(www.novabana.sk) od 01.decembra 2015.   
 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 118/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2016  

 
 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš 
Havran, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 
 
 
 
4.  VZN mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Nová Baňa. K danému 
bodu bol materiál zaslaný vopred. 

Dôvodová   správa 
 

Zmena v predkladanom VZN sa týka zvýšenia miestneho poplatku za komunálne 
odpady /KO/ a doplnenia novej sadzby za drobný stavebný odpad /DSO/ bez obsahu škodlivín 
v zmysle legislatívnych zmien. Sadzba poplatku sa mení z pôvodnej vo výške 0,0547 eura na 
osobu a rok /t.j. 19,96 eur/osoba/rok/  na  0,0683 eura na osobu a rok /t.j. 24,99 eur/osoba/rok 
– rok 2016 t.j. 366 dní/. Osobám nad 62 rokov je poskytnutá úľava stanovená pevnou sumou 
vo výške 8,50 eur, pôvodne 6,61 eur /poplatok 16,49 eur/osoba/rok/. Sadzba poplatku pri 
DSO je stanovená ako nová sumou 0,055 €/kg.  Pôvodne bol DSO zahrnutý v poplatku za 
KO, legislatívou bol vyčlenený ako samostatný odpad, ktorý sa bude zberať na zbernom 
dvore Technických služieb mesta.   
 
J.Búry – Už v minulom volebnom období, keď sa zvyšoval poplatok za KO som mal návrh, 
že mesto by malo hľadať spôsob, ako motivovať ľudí k separovaniu odpadu. Myslím si, že  
keď ľudia budú odpad separovať, bude odpadu menej a poplatok mesta bude menší. Viem, že 
sú problémy s niektorými separovanými komponentami, ale pokiaľ sa nezavezú na SITU, 
nemusíme za ne platiť, resp. môžeme za ne dostať nejaké peniaze.  Pokiaľ nemá niekto 
ekologické cítenie a nemá záujem o šetrenie životného prostredia, tak nemá dôvod separovať. 
Bol by som rád, keby mesto začalo uvažovať o nejakej motivácií, čo si myslím, že privedieme 
ďalších ľudí, aby odpad separovali. Teraz, keď nemajú dôvod, to nerobia. Tým pádom by sme 
mali menšie množstvo KO a tým pádom by sa znížili aj poplatky mesta za KO.  
 
Mgr.J.Havran - My sa touto otázkou zaoberáme. 



 
P.Forgáč – Mali sme finančnú komisiu a tí, ktorí sa jej zúčastnili vedia, že sme sa na nej 
bavili o výške poplatku za KO a dôvodoch, prečo je nevyhnuté zvýšenie. Keď si pozrieme 
návrh rozpočtu, tak v príjmoch je uvedené, že sa suma na spracovanie KO navýši o 37 340 
eur, keď sa počíta už s navýšením poplatku za KO. Stále to nie je dostatok, vzhľadom na to, 
aká suma sa vynakladá na spracovanie KO. Automaticky nezahŕňa náklady na údržbu 
a prevádzkovanie vozidiel a investíciu do zlepšenia tej technológie. Toto bola jedna 
z podmienok, keď sa navýši tá suma za KO, aby sme do budúcna zohľadnili investície do 
stavu vozidla, aby sme znižovali náklady zberu toho odpadu. Odpoveď z mesta bola, že touto 
cestou sa ideme „uberať“.  
 
Mgr.J.Havran – To, čo tu bolo povedané je samozrejme pravdou. Motivácia funguje, či už je 
pozitívna alebo negatívna. Osobne si myslím, že v súčasnej dobe to legislatíva umožňuje len 
v prípade, že by bol v našom meste zavedený množstevný zber. To znamená zaplatiť len za 
to, čo som vyprodukoval, to motivuje nedávať do KO veci, ktoré by som mohol vytriediť. 
Veľmi rád by som to preferoval, ale vzhľadom na to, že v súčasnej dobe sa dejú zásadné 
zmeny v oblasti  separovaných zložiek KO a postup nakladania s ním, ťažko predpokladať 
ďalší vývoj. My v súčasnosti na celý systém zberu a zvozu KO musíme dofinancovať 96 tis. 
eur na celé mesto. Cena nových zariadení by sa mala pohybovať tiež do tej ceny a tak, ako tu 
bolo povedané plánuje  sa a myslím, že to je aj v rozpočte, s kúpou kuka-vozu, ale určite nie 
nového, ktoré stojí cca 160 tis. eur. Túto požiadavku zo strany finančnej komisie sme  
akceptovali, pretože tie peniaze majú slúžiť na zlepšenie celého systému. Myslím si, že 
k výraznej separácii dôjde, pretože celý systém maximálne zdražie. To znamená, že 
skládkovanie bude najdrahšia forma, aby bolo zabezpečené, že v roku 2020 dôjde 
k separovaniu polovici odpadu, pretože sa  k tomu zaviazala Slovenská republika. V dnešnej 
dobe Nová Baňa štandardne separuje 8 % a v roku 2020 to má byť 50 %. To, ako to bude 
v budúcnosti reálne fungovať je veľmi otázne a dnes je isté, že to, čo máme nastavené my, 
zďaleka nepokrýva náklady na to celé. Tie ukazovatele sa dosiahnu jediným spôsobom, že 
ľudia budú cítiť finančnú zodpovednosť a dá sa to dosiahnuť aj takým spôsobom, že štát 
zdražie skládkovanie KO, my to prenesieme na obyvateľov. Toto je otázkou na nasledujúci 
rok, pretože obce musia uzatvárať zmluvy so združeniami do marca a tí, ktorí neuzavrú 
zmluvy, tak im budú vylosovaní. My dnes rokujeme s piatimi subjektmi a technické služby, 
ktoré zber vykonávajú, potrebujú samostatnú zmluvu. Dnes sľubujú všeličo, ale zmluva má 
platnosť len na 1 rok, kde budú všetko zabezpečovať, my to budeme platiť a oni s tým budú 
obchodovať. Keby to malo dôjsť do nejakého stavu, prepočítavali sme to,  aby sa vykrylo tých 
96 tis. eur, museli by sme  zvýšiť poplatok na 33 až 35 eur. To by bolo ale stále len na bežné 
výdavky, žiadna technika. Toto je len provizórne riešenie, ktoré zabezpečí primerané vozidlo 
pre technické služby, aby mohli ďalej vykonávať činnosti, ktoré robia. Chcel by som požiadať 
poslancov, aby podporili tento návrh.  
 
Ing.T.Palaj – Na jednej strane sú legislatívne obmedzenia, ako ste hovorili, na druhej strane 
stále hovoríme o tom, že sa chceme nejakým spôsobom aspoň priblížiť k tomu, aby sme 
pokryli náklady. Hovorili ste, že množstvo odpadu je separovateľného a chcem sa spýtať, či 
sme v meste za posledné roky spravili niečo pre to, aby  sme tie náklady znížili? Ani v  
prípade kúpy kuka vozu v tom do budúcnosti riešenie nevidím, nakoľko stále fungujeme 
v tomto režime. Máme aj nejaké iné riešenia? Jednoducho sú vysoké náklady a musíme 
zaviesť niečo, aby to tie náklady znižovalo.  
 
Mgr.J.Havran  - Myslím si, že v prvom rade by zodpovednosť za náklady mali niesť ich 
producenti. Mesto ako také, neprodukuje veľké množstvo odpadu, mesto organizuje  



nakladanie a spracovanie s tým odpadom, to znamená, že miera zodpovednosti je vo veľkej 
miere na producentoch. Ťažko nám je teraz prijímať zásadné opatrenia, pretože ja vám 
môžem zodpovedne povedať, že v tejto republike to teraz nevie 99 % občanov, ako bude 
systém fungovať a čo bude jeho výsledok. Som presvedčený, že za „kratší koniec“ bude ťahať 
samospráva, pretože štát, aby dostal finančné prostriedky zadeklaroval určité množstvo 
vyseparovaných zložiek a prijal to ako záväzok. Vynaložil veľké množstvo peňazí z európskej 
únie a zo štátu, ale ako si sa to nepodarilo, pretože ten záväzok tu dnes nie je. My sme 
v súčasnej dobe „rukojemníkmi“ systému, nevieme ako to máme nastaviť a aké opatrenia 
máme prijať, lebo nevieme, čo nám zaplatia. Za normálnych okolností by Nová Baňa nemala 
separovať druhotne nič, pretože to, čo sa deje na sídliskách a v domoch je len prvý stupeň 
separácie, ktorý je často znečistený inými časťami odpadu, ktoré tam nemajú čo hľadať. 
Potom existujú štandardy triedeného odpadu vo forme vyhlášky, kde je určené, koľko objemu 
odpadu musíme mať na jedného obyvateľa a majú to právo prísť pozrieť. Akosi sme stratili 
kontrolu nad celým systémom nového zákona a my dnes nevieme, čo je pre nás výhodné. Čo 
sa týka kukavozu, každý rok dávame 10 – 15 tis. eur na generálne opravy. V roku 2017 nám 
končí prekládka na Novej Bani, ktorú prevádzkovala spoločnosť SITA, ktorú v súčasnosti 
prebrala firma Marius Pedersen, ktorá je vlastníkom skládky na Bzenici a v Kalnej nad 
Hronom. S najväčšou pravdepodobnosťou to budeme voziť firme Marius Pedersen.  
 
Ing.K.Ditteová – Pán poslanec sa pýtal, či sme pre to niečo urobili? Áno, hovorí sa o rozdiele 
96 tis. eur, čo je rozdiel medzi príjmami a výdavkami vynaloženými na odpad po 4. zmene 
rozpočtu v roku 2015. Teraz ale ideme do roku 2016 a pri tvorbe rozpočtu, sme aj technické 
služby „potlačili“, aby zvážili svoje výdavky na odpad a dávame im menej. Takže ten rozdiel 
už nie je 96 tis. eur, ale pre rok 2016 je to -60 952 eur, takže je tam úspora. 
 
P.Forgáč -  Tiež som chcel reagovať na kolegu, lebo na komisii sme sa o tom bavili. Myslím 
si, že každý, kto vytvára odpad by sa mal podieľať na jeho spracovaní. O koľko viac budeme 
investovať a suplovať tých, ktorí ten odpad produkujú, o to menej budeme môcť podporovať 
iné činnosti, či to už je podpora autobusových spojov alebo školstvo. Mrzí ma, že komisie sa 
zúčastnili 3 poslanci, čakal som asi, že tam budeme všetci a budeme sa baviť aj o tejto veci.  
 
M.Marko  - Ako povedal kolega Forgáč, na tej komisii sme to preberali z rôznych uhlov 
a povedal by som, že zakúpenie nového vozidla  je povinnosť, vzhľadom k tomu, v akom 
stave sú tie vozidlá. Bude tam úspora 10 až 15 tis. eur, ktoré sa vynakladali na opravu vozidla.  
 
Mgr.B.Bratko  – Chcel by som reagovať na všetkých troch, ktorí ste hovorili o novom 
vozidle. Riešila sa pri tom aj taká vec, že už dnes sa nám kukavoz nezmestí do niektorých 
ulíc. Teraz sa hovorí ešte o väčšom vozidle, bolo aj toto zohľadnené pri optimalizácii tých 
výdavkov?  
 
Mgr.J.Havran – To by Vám lepšie zodpovedal pán riaditeľ technických služieb. Chcem len 
povedať, že to nie je nové vozidlo, pretože je to v cene 85 tis. eur. Bude to vozidlo používané 
minimálne 5 až 6 rokov. Ťažko je reagovať na všetky veci, ktoré sa dejú v Novej Bani. 
Výhodou tohto vozu bude to, že bude aj lisovať. Neviem, ako to bude s aviami, ktoré teraz 
chodia a chodia aj multikáry a traktor. Preto hovorím, že Nová Baňa bude ťažko nejakým 
referenčným mestom je to komplikované, pretože je tu zložitý terén. 
 
F.Bakoš – Čo sa týka vozidla pre technické služby na zber KO, uvažujeme s vozidlom 3-
nápravovým a konkrétne nie je vyšpecifikované. Bude zberať v 2-zmennej prevádzke, teraz 
urobíme v týždni 7 resp. 8 zmien. V krátkom čase dôjde aj k úprave VZN-ka, čo sa týka 



zberových miest. Máme 27 zberových miest, ktoré sú v odľahlých častiach mesta a nie sú 
prispôsobené pre kukavozy. Buď tieto miesta budeme vybavovať kontajnermi, alebo nejakým 
iným systémom a zber bude mechanický, na čo bude použité predmetné vozidlo. Jedná sa o 2 
zberné miesta na Bukovine, viete že tam je klietka a pokiaľ tam ľudia nanosia vrecia, 
pneumatiky a čokoľvek, čo nejde zberať kukavozom, ale musí sa to ručne nahadzovať, tak 
toto nie je systém. Takýchto zberových systémov máme v Novej Bani v počte 28. Budeme to 
musieť preorganizovať, pretože majú slúžiť prevažne chatárom a nie na zvoz dverí, 
pneumatík a podobne. Mal by tam byť len komunálny vrecovaný odpad. Pokiaľ to bude ale 
takto trvať a pokiaľ budeme k tomu takto pristupovať, tak tie náklady sa budú znižovať veľmi 
ťažko. Čo sa týka mesta, ako takého,  chceme vozidlo 4 x 4, o pol metra vyššie ako klasické. 
Uvažujeme, že to budeme riešiť nižším podvozkom, aby sme sa dostali do odľahlejších častí. 
Pravdepodobne uvažujeme o lise, v ktorom by sme zviezli 8 ton zlisovaného odpadu aj 
z uličiek, o ktorých som hovoril. Takže to bude vozidlo, ktoré sa dostane aj na odľahlejšie 
časti, aby to dokázalo vyzbierať aj v uličkách. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 119/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2015 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš 
Havran, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 
 
 
 
Znenie VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 
č.  6/2015 zo dňa 16. 12. 2015     

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 



Mesto Nová Baňa ukladá s účinnosťou od 1. januára 2016 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

 
Článok II. 

Poplatník poplatku 
 
(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 
území mesta, okrem elektroodpadov, použitých batérii a akumulátorov pochádzajúcich od 
fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je 
na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo 
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny 
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného 
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len 
„nehnuteľnosť“),  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu 
sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území mesta na účel podnikania. 
 
 
 

Článok III. 
Sadzba poplatku 

 
(1) Sadzba poplatku za komunálne odpady je 0,0683 € na osobu a kalendárny deň.   
(2) Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je 0,0398 € za liter. 
(3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín  je  0,055 € za 

kilogram.  
 

Článok IV. 
Určenie poplatku 

(1) Poplatok sa určuje ako: 
a)  súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období podľa 

článku II., odst. 2, písm. a), 
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa 

dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku II., odst. 2, písm. 
b) a c). 

c) súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku uvedenej v článku III., odst. 2 a objemu 
zbernej nádoby (110 l, 120l, 1100 l), ktorú poplatník užíva. Spôsob tohto určenia je stanovený 
pre poplatníkov podľa článok II., odst.2, písm. b) a c). 

(2) Ukazovateľ dennej produkcie sa určuje ako: 
a) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie 

neznížený o počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu 
miest určených na poskytovanie služieb  
- v reštauračných službách vynásobený koeficientom 0,3,  
- pri  kaviarenských alebo iných pohostinských službách, vynásobený koeficientom 0,15, 
pri článku II., odst. 2, písm. c), 



b) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie 
neznížený o počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu 
hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb, vynásobený koeficientom 0,8, pri článku II., odst. 
2, písm. c), 

c) priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o 
počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, pri 
článku II., odst. 2, písm. b) a c). 

 
Článok V. 

Spôsob a lehota zaplatenia pri množstvovom zbere  
 

(1) Spôsob určenia množstvového zberu v meste je stanovený podľa objemu zbernej nádoby 
za liter. Správca poplatku poplatok vyrubí každoročne formou výmeru, ktorý bude mať 
náležitosti rozhodnutia v zmysle daňového poriadku, na základe oznamovacej povinnosti 
vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu 
zberných nádob a počtu zberných nádob. Lehotu na zaplatenie poplatku určí správca poplatku 
vo výmere. 
(2) Spôsob určenia drobného stavebného odpadu v meste je stanovený podľa množstva 
odpadu v kilogramoch. Poplatok pri drobnom stavebnom odpade vznikajúcom z bežných 
udržiavacích prác, zabezpečovaných len fyzickou osobou z domácností uhradí poplatník 
v hotovosti v pokladni MsÚ, na základe vážneho lístka vystaveného pracovníkom 
Technických služieb mesta. 
 
 

Článok VI. 
Vrátenie preplatku 

 
(1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému 
v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok, najmä z dôvodu zrušenia 
trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta, úmrtia osoby, prevodom vlastníctva 
nehnuteľnosti na území mesta do vlastníctva inej osoby, predložením dokladu o zániku 
prevádzky v meste .          
 (2)  Vzniknutý rozdiel bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 60 dní odo 
dňa doručenia žiadosti,  prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. 
(3) V prípade, že poplatník má daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach 
a miestnom poplatku , mesto pri vrátení preplatku postupuje v zmysle § 98a zákona č. 
582/2004 Z. z.   
 
 

Článok VII. 
Odpustenie a zníženie poplatku 

 
(1) Správca poplatku na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období 
nezdržiaval na území mesta s doložením dokladov a to: 

a) potvrdenie o pobyte alebo štúdiu v zahraničí,  

b) potvrdenie o zaplatení poplatku v inej obci na prechodnom pobyte, 

c) potvrdenie príslušného úradu – výkon trestu, pobyt v sociálnom zariadení, 
cirkevná služba mimo mesta, vojenská služba.  



 (2) Správca poplatku na základe písomnej žiadosti zníži poplatok na sadzbu 0,0066 eur na 
osobu a kalendárny deň za obdobie viac ako 90 dní, počas ktorých sa poplatník nezdržiaval 
v zdaňovacom období na území mesta v prípade doloženia dokladov a to:  

a) potvrdenie o návšteve školy  (denný študent) a o ubytovaní mimo trvalého  
bydliska,   

b) potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní práce mimo mesta a doklad 
o ubytovaní. 

 (3) Správca poplatku zníži poplatok pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov pevnou sumou vo 
výške 8,50 eur na osobu a kalendárny rok.  
 (4) Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta v prípadoch, 
neuvedených v článku VII. na písomnú žiadosť poplatníka poplatok znížiť alebo odpustiť.  
 

Článok VIII. 
Spoločné ustanovenia 

 
(1) Správu miestneho poplatku vykonáva na svojom území Mesto Nová Baňa. 
(2) Na  ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa 
vzťahuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.   

(3)  Na konania vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 
nariadenie č. 6/2014 zo dňa 15.12.2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

 
Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 1.12.2015 do 16.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 119/2015 dňa  16.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 17.12.2015 do 
31.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2016. 
 
 
  
        Mgr. Ján Havran, v. r.  
            primátor mesta 
 
 
 
 
5.  VZN mesta Nová Baňa o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Emília Štullerová, referentka pre školstvo, finančné oddelenie Mestského úradu Nová Baňa. 
K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 



 
Dôvodová  správa 

 
 Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu 
z dôvodu  zmeny zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  S účinnosťou od 1. 9.2015 bol upravený § 20 
predmetného zákona. Kým v doterajšom znení zákona bol stanovený zápis dieťaťa od 15. 
januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať 
plniť povinnú školskú dochádzku, podľa nového znenia zákona je stanovený termín zápisu od 
1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať 
plniť povinnú školskú dochádzku, pričom obec má v zmysle zákona určiť konkrétne miesto 
a čas zápisu. Vzhľadom k tomu, že schválené VZN by malo platiť všeobecne pre viacej rokov 
a na určený dátum môžu v niektorých rokoch pripadnúť veľkonočné prázdniny je čas zápisu 
stanovený aj v druhej alternatíve. 
 
E.Štullerová - Tak ako sme uviedli v dôvodovej správe, návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia dávame na schválenie na základe zmeny zákona č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní.  

S účinnosťou od 1. 9.2015 bol upravený § 20 predmetného zákona. Kým v doterajšom 
znení zákona bol stanovený zápis dieťaťa od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza 
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, podľa 
nového znenia zákona je stanovený termín zápisu od 1. apríla do 30. apríla, pričom obec má 
vo VZN určiť konkrétne miesto a termín zápisu. 

Termín zápisu je navrhnutý vo VZN v dvoch alternatívach. 1. alternatíva je v 
pondelok a utorok druhý aprílový týždeň. V prípade, že na tieto dni pripadne deň školských 
prázdnin – tu pripadajú do úvahy veľkonočné prázdniny, bude platiť 2. schválená alternatíva – 
t.j. pondelok a utorok tretí aprílový týždeň. V obidvoch termínoch je čas zápisu ohraničený 
časom od 8.00 hod. – 13.00 hod. Uvedené termíny času zápisu boli riaditeľkou ZŠ Jána 
Zemana prekonzultované aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie Žarnovica, ktorého pracovníčky sa každoročne zápisu zúčastňujú. 

Miestom zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Jána Zemana 
stanoveným cez VZN zostávajú rovnako ako v predchádzajúcom období priestory ZŠ Jána 
Zemana. 

 
U z n e s e n i e   č. 120/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2015 zo dňa 16. 12. 2015 o mieste 
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš 
Havran, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 



 
Znenie VZN: 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č. 7/2015 
zo dňa 16.12.2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  
 
   
   Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia  

 
       (1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa určuje v zmysle § 20 zákona NR SR č. 245/2008 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa. 
 

Článok II. 
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
(1) Za miesto zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 

Jána Zemana určuje Mesto Nová Baňa priestory Základnej školy Jána Zemana, 
Školská 6, 968 01 Nová Baňa.  
 

(2) Čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jána 
Zemana v Novej Bani určuje Mesto Nová Baňa na pondelok a utorok druhý 
aprílový týždeň v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v čase od 8.00 – 13.00 hod. 
V prípade, že na niektorý z týchto dní prípadne deň školských prázdnin, určuje 
Mesto Nová Baňa čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v Základnej škole Jána Zemana na pondelok a utorok tretí aprílový týždeň,  ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú 
školskú dochádzku, v čase od 8.00 – 13.00 hod. 

 
Článok III. 

Záverečné ustanovenia 
 

 VZN vyvesené na úradnej tabuli od  1.12.2015 do  15.12.2015. 
 VZN schválené uznesením MsZ č. 120/2015 dňa  16.12.2015. 
 VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od  17.12.2015  do  31.12.2015. 
 Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 5/2011 zo dňa 
23.6.2011. 
 VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016. 
 
        Mgr. Ján Havran, v. r.  
                primátor mesta 
 
 
 



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

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Emília Štullerová, referentka pre školstvo, finančné oddelenie Mestského úradu Nová Baňa. 
K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 12. 
Všeobecne záväzným nariadením je mesto povinné určiť podrobnosti financovania za 
originálne kompetencie na úseku školstva, lehotu na predloženie údajov podľa ktorých bude 
financovať školské zariadenia, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 
pre tieto zariadenia a deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky v zmysle tohto 
VZN. Prílohou č. 1 k tomuto VZN sa stanovuje výška dotácie na 1 dieťa na rok 2016, sumy 
dotácie na 1 dieťa vychádzajú z predloženého návrhu rozpočtu  na rok 2016 a z počtu detí 
zariadenia na ktoré mesto prispieva podľa podmienok stanovených vo VZN. 
 
 
E.Štullerová – V priloženom materiály Vám predkladáme na schválenie návrh VZN 
o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva spolu s prílohou 
č. 1 k tomuto VZN, ktorou sú stanovené  sumy dotácie pre rok 2016 na 1 žiaka pre jednotlivé 
školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti mesta v rámci originálnych kompetencií.  

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

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

U z n e s e n i e   č. 121/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 8/2015 zo dňa 16.12.2015 o financovaní 
originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
 
Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš 
Havran, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 



 
 
Znenie VZN:  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č. 8/2015 
zo dňa 16.12.2015 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa 

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

Článok I. 
Základné ustanovenia 

 
(1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/20003 Z.z. 

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

 
 

Článok II. 
Podrobnosti financovania, spôsob prideľovania finančných prostriedkov,  

lehota na predloženie údajov  
 

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

(2) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok sa prideľujú: 
 

a) Na žiaka základnej umeleckej školy do 25 rokov veku – podľa stavu k 15. 9. 
predchádzajúceho kalendárneho roka. 

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

c) Na dieťa centra voľného času od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová 
Baňa podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom pre 
určenie veku dieťaťa je rozhodujúci dátum k 1.1. roka, v ktorom sa zisťovanie 
uskutočňuje. Mesto pri určení počtu detí vychádza z predložených podkladov 
centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a cirkevného zriaďovateľa, ktoré 
obsahujú meno a priezvisko, trvalé bydlisko dieťaťa, dátum narodenia a krúžky, 
ktoré dieťa navštevuje. V prípade cirkevného zriaďovateľa je okrem týchto 
podkladov nevyhnutnou podmienkou pridelenia dotácie  žiadosť zriaďovateľa. 



Dotácia na dieťa centra voľného času pri ZŠ u cirkevného zriaďovateľa je vo 
výške 88 % dotácie na dieťa centra voľného času pri ZŠ  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nová Baňa, vzhľadom k dodržaniu ustanovení zákona č. 
596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov sa pri výpočte suma dotácie na dieťa 
zaokrúhľuje matematicky nahor. 

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

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

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

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

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

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

Článok III. 
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území 
mesta Nová Baňa, určenie príjemcu dotácie a vymedzenia dňa v mesiaci, do ktorého 

poskytne mesto Nová Baňa finančné prostriedky 
 
 

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

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

a školské organizácie so sídlom na území mesta Nová Baňa: 
 

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



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

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

f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 
 

B) Školské zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, a to: 
a) Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15 
b) Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15 
 
 
(3) Príjemcom dotácie podľa čl.  III. ods. (2) sú: 
a) Za školy a školské organizácie uvedené v čl.III. ods. (2)A) písm.a),b),f) – uvedené 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 VZN vyvesené na úradnej tabuli od 1.12.2015  do 15.12.2015. 
 VZN schválené uznesením MsZ č. 121/2015 dňa  16.12.2015. 
 VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od  17.12.2015 do 31.12.2015. 
 Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2014 zo dňa 
15.12.2014 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva. 
 VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016.  
  
 
        Mgr. Ján Havran, v. r.  
            primátor mesta 
 
 



 
 
 

P R Í L O H A     č.   1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. 8/2015 

zo dňa 16.12.2015 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa  
na úseku školstva 

 
Čl. I. 

Predmet prílohy 
Touto prílohou je stanovená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 
území mesta Nová Baňa na kalendárny rok 2016 v zmysle čl. III.  Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 8/2015. 
 

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

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 
2016  

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

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

 
Škola, školské zariadenie           Dotácia na žiaka v eur 

 
        a)  Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa     790,15 eur 
 
        b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa             646,09 eur 
 
        c)  Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa     140,87 eur
      
        d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,  

968 01 Nová Baňa                                 
99,09 eur 

 
        e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 

- potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana          113,89 eur            
- potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety         100,23 eur 

          
         f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa    2.286,85 eur
         
 

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

 
Školské zariadenie             Dotácia na žiaka v eur 
 

a)  Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, 
  968 01 Nová Baňa               123,97 eur 



         
b)  Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15,  
       968 01 Nová Baňa                 87,20 eur 
          

V Novej Bani dňa 16.12.2015  
 
                    Mgr. Ján Havran, v. r.  
                                 primátor mesta                                                                                                             
 
 
 
7.  VZN mesta Nová Baňa 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 bod spracovala 
Ing. Katarína Jančeková, referentka oddelenia VŽPaSM Mestského úradu Nová Baňa. 
K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 

Dôvodová správa 
 

 Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec v zmysle § 6a ods. 1 
Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel, ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky alebo iný verejný záujem. Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje 
podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel v  zóne s plateným státím, kde je 
státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach. 
 Prvoradým cieľom zriadenia zóny s plateným státím je regulácia státia motorových 
vozidiel, ktorá by umožnila občanom rýchlejšie vybaviť potrebné záležitosti v centre mesta, 
zvýšenie bezpečnosti chodcov a ochrana rekonštruovaných chodníkov pred nežiaducim 
parkovaním. 
 
Ing.K.Jančeková – Dávam na schválenie návrh VZN mesta  Nová Baňa o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa. Na účely 
organizovania dopravy na území obce môže obec v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách cestného zákona v znení neskorších predpisov ustanoviť VZN 
úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel. Toto VZN 
stanovuje podmienky dočasného parkovania motorových vozidiel v zóne s plateným státím. 
Určuje zónu s plateným státím, jej označenie, výšku úhrady za dočasné parkovanie 
motorových vozidiel, spôsob jej zaplatenia, spôsob preukázania jej zaplatenia a obmedzenia 
VZN. Prvoradým cieľom zriadenia zóny s plateným státím je regulácia státia motorových 
vozidiel, ktorá by umožnila občanom rýchlejšie vybaviť potrebné  záležitosti v centre mesta, 
zvýšenie bezpečnosti chodcov a ochrana rekonštruovaných chodníkov pred nežiadúcim 
parkovaním. Čo sa týka finančného prínosu, zatiaľ sa nedá odhadnúť, to bude možné 
zhodnotiť až po zavedení plateného parkovania. Na začiatku sa predpokladajú výdavky vo 
výške cca 10 tis. eur, na dopravné značenie, na zabezpečenie parkovacieho automatu a ďalšie 
výdavky s tým spojené. Forma úhrady za platené parkovanie bude formou parkovacieho 
lístku, ktoré bude možné zakúpiť v parkovacom automate alebo prostredníctvom SMS. 
Záujmom mesta je zvýhodniť úhradu formou SMS, pri tomto spôsobe to je 35 centov za 
hodinu a parkovací lístok bude v cene 50 centov za hodinu. Ďalej je tu možnosť zakúpiť si 
ročnú parkovaciu kartu vo výške 300 eur, ktorá bude prenosná medzi vozidlami a jej 



zakúpením nevzniká nárok na rezervovanie parkovacieho miesta. Ďalej je tu možnosť vydať 
bezplatnú parkovaciu kartu, ktorá je určená hlavne pre mestské organizácie, pre vozidlá 
technických služieb, mestských lesov, mestského bytového podniku, ďalej pre vozidlá 
štátnych orgánov a organizácií navštevujúcich mesto, obecných a mestských úradov 
a primátora mesta. Toto VZN sa vzťahuje na dočasné parkovanie osobných motorových 
vozidiel na vyznačených parkovacích miestach v pracovných dňoch do 9.00 hod. do 15.00 
hod., čiže v tej súčasnej dopravnej špičke a v pracovných dňoch, kedy je potrebné vybaviť si 
niečo na úrade. V ostatnom čase a cez víkend nebudú parkovacie miesta obmedzované. VZN 
má aj svoje obmedzenia a tie by sa mali týkať vozidiel s právom prednostnej jazdy 
a motorových vozidiel lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a takisto aj  pre 
motorové vozidlá označené preukazom ZŤP občana.  
 
J.Búry - Ťažko zdravotne postihnutý majú preukaz a môžu zaparkovať kdekoľvek, či len na 
vyhradených miestach?  
 
Ing.K.Jančeková – Budú pre nich aj vyznačené parkovacie miesta v zmysle noriem, na 
ktorých budú parkovať prednostne. Keď toto miesto nebude voľné a zaparkujú na bežnom 
parkovacom mieste v zóne s plateným parkovaním, tak pre nich platí táto výnimka zo VZN, 
kde stačí, keď viditeľne označia vozidlo týmto preukazom.  
 
Mgr.J.Havran  – Týmto VZN sa snažíme usporiadať dopravu v centre mesta, pretože 
v súčasnosti tu prebieha neorganizovaným spôsobom. Cieľom VZN je zamedziť trvalému 
parkovaniu v centre mesta, ktoré sa tu dnes deje. V budúcnosti budeme chcieť, aby forma 
úhrady prostredníctvom SMS bola jediným spôsobom úhrady za parkovanie v tomto meste a 
podľa môjho názoru tá suma je symbolická. Znevýhodnili sme ročnú parkovaciu kartu, ktorá 
je ale prenosná, čiže sa môže prenášať do iných vozidiel. Okrajové parkoviská budú 
bezplatné. Pozitívum vidím aj v tom, že na tvorbe tohto VZN sa podieľala aj komisia 
dopravy, ktorá tam vzniesla návrhy a podnety. Dúfam, že prijatie tohto VZN prinesie 
poriadok do organizácii dopravy a zabezpečí dostatočný priestor na to, aby bolo kde na 
námestí zastať. Čo sa týka príjmov, dnes ich nevieme odhadnúť a takisto aj výdavky. 
Požiadali sme  riadiaci orgán, aby nám dal na to súhlas, nakoľko parkovacie miesta boli 
zrekonštruované z peňazí Európskej únie. Verím tomu, že to prebehne úspešne.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 122/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 9/2015 zo dňa 16.12.2015 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa 
 
Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš 
Havran, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD.) 
proti - 1 (Mgr. Adrian  Zima) 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 



 
 
 
Znenie VZN: 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 9/2015 zo dňa 16.12.2015 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa. 
 
 
      Mesto  Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 odst. 1. zákona č. 369/1990 Zb.            
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6a zákona č. 135/1961Zb.        
o pozemných komunikáciách - cestného zákona v znení neskorších predpisov vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie:  
 

Článok  I. 
Úvodné ustanovenie 

 
 (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ stanovuje podmienky 
dočasného parkovania motorových vozidiel v  zóne s plateným státím. Určuje zónu 
s plateným státím, jej označenie, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, 
spôsob jej zaplatenia, spôsob preukázania jej zaplatenia a obmedzenia VZN.  
 
 

Článok  II. 
Zóna s plateným státím 

 
 (1) Za  zónu s plateným státím je považované Námestie slobody, vrátane ulíc 
Bernolákovej, Osvety a Andreja Kmeťa. Rozsah zóny je vymedzený osadením dopravných 
značiek IP 27a - Zóna s plateným státím a IP 27b - Koniec zóny s plateným státím 
nasledovne:  
a) Bernolákova ulica – začiatok zóny pri budove súp. č. 1928,  koniec zóny pri objekte súp. č. 
28, 
b) Ulica Andreja Kmeťa – začiatok zóny pri budove súp. č. 598 a pri rodinnom dome súp. č. 
582, koniec zóny pred oporným múrom pri schodoch do kostola, 
c) Ulica M. R. Štefánika – začiatok zóny pri budove súp. č. 703, koniec zóny pri rodinnom 
dome súp. č. 652  
d) Spojná ulica – koniec zóny nad parkoviskom na Kollárovej ulici. 
 

(2) Vstup do zóny s plateným státím, výstup zo zóny s plateným státím a jednotlivé 
súbory parkovacích miest musia byť označené dopravnými značkami v zmysle vyhl. MV SR 
č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Text na dopravnej značke 
označujúcej vstup do zóny s dopravným obmedzením a výstup zo zóny s dopravným 
obmedzením bude v nasledovnom znení: „PRACOVNÉ DNI: 9,00 hod. – 15,00 hod.“ Na 
dodatkových tabuľkách k dopravným značkám pre označenie jednotlivých súborov 
parkovacích miest bude text v znení: „PRACOVNÉ DNI: 9,00 hod. – 15,00 hod., 
AUTOMAT: 0,50 €/hod., SMS: 0,35 €/hod. pošlite na TEL. Č.: 2200, TEXT: NB EČV“. 
 

 



 
Článok III. 

Státie vozidiel na parkoviskách v zóne s plateným státím 
 

(1) V zóne s plateným státím je vodič vozidla povinný stáť len na vyznačených 
parkovacích miestach a vo vymedzenom čase  s parkovacím oprávnením. 

 
Článok IV. 

Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej zaplatenia 
a spôsob preukázania jej zaplatenia - parkovacie oprávnenia 

 
(1) Druhy parkovacích oprávnení: 

a) Parkovací lístok pre osobné motorové vozidlá oprávňuje na dočasné parkovanie na 
vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím v čase vyznačenom na 
parkovacom lístku. Parkovací lístok si vodič môže zakúpiť v parkovacom automate viditeľne 
označenom dopravným symbolom plateného parkovania.  
     Výška poplatku.......... 0,50 EUR/hod..   
b) Úhrada parkovacieho poplatku prostredníctvom SMS oprávňuje vodiča na dočasné 
parkovanie na vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím v dĺžke jednej 
hodiny od času, keď vodič vozidla po zaparkovaní odošle potrebné údaje formou SMS na 
skrátené číslo 2200. Sumu za parkovanie zaúčtuje vodičovi jeho mobilný operátor. 
     Výška poplatku.......... 0,35 EUR/ hod..   
c) Ročná  parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených 
parkovacích miestach v zóne s plateným státím v  kalendárnom roku vyznačenom na tejto 
karte. Ročná parkovacia karta sa vydáva fyzickej alebo právnickej osobe a je prenosná medzi 
vozidlami. Ročnú parkovaciu kartu si vodič môže zakúpiť v Informačnom a klientskom centre 
mesta Nová Baňa, Námestie slobody 1. Zakúpením parkovacej karty nevzniká nárok na 
rezervovanie parkovacieho miesta. 
     Výška poplatku.........300,00 EUR.  
d)  Bezplatná parkovacia karta môže byť pridelená pre vozidlá Technických služieb mesta 
Nová Baňa, Mestských lesov, s. r. o., Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o., 
štátnych orgánov a organizácií, obecných a mestských úradov, primátora mesta. Bezplatná 
parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích 
miestach v zóne s plateným státím bez poplatku a neobmedzene. Bezplatná parkovacia karta 
sa môže vydať najdlhšie na dobu jedného kalendárneho roka. MsÚ Nová Baňa vedie 
o bezplatnom parkovacom oprávnení evidenciu. 
 

(2) Ak sa vodič vozidla preukazuje platným parkovacím lístkom, ročnou parkovacou 
kartou alebo bezplatnou parkovacou kartou, je povinný v zóne s plateným státím v určenom 
čase, označiť vozidlo pred vzdialením sa od neho zvoleným parkovacím oprávnením, ktoré 
uloží pod predné sklo vozidla tak, aby bolo čitateľné pohľadom z vonku.  
 
 (3)  V prípade platby formou SMS je vodič povinný pred vzdialením sa od vozidla 
poslať  SMS na skrátené číslo 2200 s textom v poradí: kód mesta, evidenčné číslo vozidla 
(svoju ŠPZ) a počkať na SMS potvrdzujúcu platnosť oprávnenia.  
 
 
 
 
 



Článok V. 
Obmedzenia VZN 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje  na dočasné parkovanie osobných 

motorových vozidiel na vyznačených parkovacích miestach v  zóne s plateným státím  a platí 
v pracovných dňoch: od 9,00 hod. do 15,00 hod. 

 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na: 

a)  vozidlá s právom prednostnej jazdy v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na 
vozidlá, pomocou ktorých je osádkou zabezpečovaný plynulý chod života v meste v dobe, 
v ktorej je vykonávaná konkrétna pracovná úloha / opravy telekomunikačného charakteru, 
energií, zásobovanie a pod./, 
b)  motorové vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na ktorom sa môže v 
zmysle § 44 ods. 1, písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používať osobitné značenie, 
c)   motorové vozidlo označené parkovacím preukazom, ktorý sa môže v zmysle § 44 ods. 2 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú 
alebo úplnú slepotu oboch očí. Parkovací preukaz musí byť v takomto prípade umiestnený vo 
vozidle na viditeľnom mieste pod čelným sklom. 

 
 

Článok VI. 
Spoločné ustanovenia 

 
  (1) Vozidlá, ktoré  nemajú parkovacie oprávnenie a nevzťahuje sa na ne výnimka 

v zmysle článku V. ustanovenia 2 tohto VZN, majú státie v zóne s plateným státím v čase 
určenom na parkovanie  s platným parkovacím oprávnením zakázané. Porušením tohto 
zákazu môžu byť  v zmysle § 43 odst. 4 písm. b) zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odstránené na náklady 
jeho prevádzkovateľa. 

 
(2) Mesto Nová Baňa poveruje dozorom nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného 

nariadenia príslušníkov mestskej polície. 
  
(3) Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením fyzickými osobami je 

posudzované ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. Neuhradením povinného poplatku za státie v zóne s vyhradeným parkovaním sa 
vodič dopustí priestupku podľa § 22 odseku 1 písm. l) citovaného zákona a podľa odseku 3 
mu môže byť udelená bloková pokuta do výšky 50 eur.  
 

 
Článok VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Parkovacia karta pre osobné motorové vozidlá určená na dočasné parkovanie       
na vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím platná od nadobudnutia 



účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia do konca kalendárneho roku, v ktorom 
účinok nadobudlo sa vydáva fyzickej alebo právnickej osobe a je prenosná medzi vozidlami.  
     Výška poplatku.........200,00 EUR  
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 1.12.2015 do 16.12.2015  
Všeobecne záväzné nariadenie  schválené uznesením MsZ č. 122/2015  dňa 16.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 17.12.2015  do 
31.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda  účinnosť dňa 1.5.2016. 
 
 
                                                                                                  Mgr. Ján Havran, v.r. 
                                                                                                       primátor mesta         
 
 
 
O 16.09 hod. príchod poslanca MsZ Ing. Zdenka Krála.  
 
 
8.  VZN mesta Nová Baňa o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených 
s podporou štátu  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovali 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia, Anna Holá, konateľka MsBP Nová 
Baňa a Anna Petríková, referentka sociálnych vecí Mestského úradu Nová Baňa. K danému 
bodu bol materiál zaslaný vopred. Komentár k predmetnému VZN predniesla Mgr. Ľudmila 
Rajnohová, vedúca správneho oddelenia.  
 

Dôvodová  správa 
 

Mesto Nová Baňa v zmysle novely zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov novelizovalo doteraz platné všeobecne záväzné 
nariadenie o prideľovaní a nájme bytov postavených s podporov štátu. Spracované všeobecne 
záväzné nariadenie bolo upravené v dĺžke dobe nájmu, výške finančnej zábezpeky pri 
prideľovaní bytu a určenia podmienok opakovanej možnosti uzatvorenia nájomnej zmluvy s 
nájomcom.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 123/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 10/2015 o podmienkach prideľovania 
a nájmu bytov postavených s podporou štátu 
 
 
 



Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš 
Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol 
Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 
 
 
Znenie VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 10/2015 
o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu  

zo dňa 16.12.2015 
 
 
 Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN). 
 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

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

 
 

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

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



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

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

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

 
Čl. III. 

Podávanie žiadostí a ich evidencia    
 

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

 
 



Čl. IV. 
Príprava žiadostí pre komisiu bytovú a sociálnu 

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

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

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

 
 

Čl. V. 
Kritéria pride ľovania bytov 

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

Čl. VI. 
Posudzovanie žiadostí 

 
 
(1) Podané žiadosti prerokuje komisia bytová a sociálna, ktorú menuje mestské 
zastupiteľstvo. 
(2) Žiadateľ, ktorý nezašle späť opakovaný dotazník s povinnými prílohami,  uvedie 
nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu nájomnej  zmluvy,   alebo ju  
nepodpíše, sa tiež považuje za uspokojeného. Takto uspokojení žiadatelia sa vyradia  
z evidencie. 
(3) Ak je voľný bezbariérový nájomný byt a mestom nie je evidovaná  v poradovníku    
 žiadosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, mesto schváli    
 jeho prenájom žiadateľovi bez zdravotného  postihnutia. Nájomná zmluva  na tento  



 byt bude uzatvorená podľa zákona č. 443/2010 Z.z. na dobu určitú, ktorá neprevýši  
 jeden rok. Po zaradení žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím  
 do evidencie bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok   
 na predĺženie nájomnej zmluvy. 
(4) Komisia bytová a sociálna sleduje evidenciu žiadateľov, ktorí splnili podmienky na 
pridelenie  bytu a odporučí primátorovi mesta nájomcov pre jednotlivé byty. Primátor na       
základe odporučenia komisie pridelí byt písomným rozhodnutím. 
(5) Ak žiadateľ odmietne pridelený byt, nemá nárok na pridelenie ďalšieho bytu a jeho   
žiadosť sa vyradí z evidencie. 
(6) Na základe rozhodnutia o pridelení bytu uzatvorí Mestský bytový podnik Nová Baňa,  
s.r.o.  ako prenajímateľ s nájomcom nájomnú zmluvu. 
 

 
Čl.VII. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 
(5) Nájomnú zmluvu na užívanie nájomného bytu, ktorý spĺňa podmienky stanovené 
osobitným predpisom (§ 143 písm. d zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) 
uzavrie prenajímateľ len s fyzickou osobou žijúcou v v domácnosti, ktorej členom je osoba so 
zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č.2 zákona č. 443/2010 Z.z.  a ak nemá žiadosť 
o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, môže uzavrieť nájomnú zmluvu na 
takýto nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 22 ods. 3 najviac na jeden rok. 
(6) Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiada fyzická osoba uvedená v §22 ods. 3 zákona, 
môže mesto uzavrieť nájomnú zmluvu aj s inou fyzickou osobou najviac na jeden rok. 
(7) Nájomná zmluva ďalej obsahuje aj podmienky finančnej zábezpeky, ktorá nesmie 
presiahnuť výšku maximálne 6-mesačného nájomného ustanoveného podľa osobitného 
predpisu: lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nesmie byť dlhšia ako 30 
kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej 
zmluvy, je prenajímateľ povinný zloženú finančnú zábezpeku bezodkladne vrátiť.  
Prenajímateľ  v súvislosti  uzavretím nájomnej zmluvy nesmie požadovať od nájomcu iné 
finančné plnenie, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu 
(8) Finančná zábezpeka podľa odseku 7 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého 
nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu. Finančnú zábezpeku 
za užívanie nájomného bytu vedie žiadateľ: Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. na 
osobitnom účte na tento účel v banke. 
(9) Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na bytovú budovu. 
(10) Pred uzavretím nájomnej zmluvy je prenajímateľ  povinný umožniť nájomcovi 
prehliadku nájomného bytu. 

 
Čl. VIII. 

Finančná zábezpeka 
 

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

 
 

Čl. IX. 
Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy 

 
(1)  Po uplynutí doby  nájmu môže byť nájomná zmluva uzatvorená najviac na dobu ďalších 3 
rokov s nájomcom, ktorý v predchádzajúcom roku nebol v omeškaní s platením nájomného 
a spĺňa  podmienky zákona č. 443/2010 Z. z.. 
(2) Po uplynutí doby  nájmu môže byť nájomná zmluva uzatvorená najviac na dobu 1 roka 
s nájomcom, ktorý pri podpise zmluvy nie je v omeškaní s platením nájomného, ale nespĺňa  



podmienky pridelenia bytu z dôvodu zmeny príjmu. Pri uzatvorení zmluvy musí však byť 
nájomca písomne upozornený na možnosť zániku nájomnej zmluvy. 
(3) Nájomca bytu v prípade záujmu o predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie je 
povinný predložiť žiadosť s prílohami a to minimálne 2 mesiace pred uplynutím platnosti 
nájomnej zmluvy. 
(4) Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy môže byť kratšie v prípadoch, keď si nájomca 
pravidelne neplnil svoje povinnosti nájomcu (napr. meškal minimálne s dvojmesačným 
nájomným). U takéhoto nájomcu  bude opakovaná nájomná zmluva uzatvorená na dobu  12 
mesiacov. 

 
Čl. X. 

Podnájom bytu a užívanie bytu na iné účely ako na bývanie 
 

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

Čl.  XI. 
Ukončenie nájmu 

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

- mešká so zaplatením nájomného a platieb za služby spojené s užívaním bytu za dlhší     
čas  ako tri mesiace,  
- prenechá byt alebo jeho časť do užívania tretej osobe,  
- nájomca alebo ďalší členovia v domácnosti, napriek upozorneniam poškodzujú           
prenajatý byt, spoločné priestory a spoločné zariadenie v bytovom dome,  

- využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako je bývanie,  
- nájomca alebo ďalší členovia v domácnosti sústavne narušuje pokojné bývanie  
    ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť, alebo porušuje dobré mravy v dome,  
- porušuje domový poriadok.  

(3) Nájom bytu končí aj uplynutím výpovednej doby (bod 1 písm. c tohto článku), ktorá je  tri 
mesiace a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej  
strane.  
(4) Nájomca nájomného bytu nemá nárok na pridelenie náhradného bytu ani bytovej náhrady 
pri skončení nájmu uplynutím doby nájmu, ani pri skončení nájmu z dôvodov uvedených 
v Čl. XI. odsek 2 tohto VZN.  



(5) Mesto môže vypovedať nájom bytu pred ukončením doby určitej podľa príslušných  
 ustanovení Občianskeho zákonníka.  
(6) Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných platných právnych  
 predpisov.  
 

Čl. XII. 
Starostlivosť o nájomný byt 

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

 
                                   

Čl. XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
(1)  Mesto je povinné chrániť osobné údaje získané za účelom zistenia výšky príjmu žiadateľa 
ako podmienky pre pridelenie nájomného bytu v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochranne 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
(2) Mesto Nová Baňa vyčleňuje najviac 5 nájomných bytov pre potreby mesta, t.j. pre fyzické 
osoby, ktoré nespĺňajú podmienky a kritériá  prideľovania bytov postavené s podporou štátu, 
ak takéto osoby zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne 
potreby mesta a to bez ohľadu na výšku ich príjmu a je u nich predpoklad platobnej 
disciplíny. 
(3) Mesto Nová Baňa vysporiada  rozdiely finančnej zábezpeky podľa tohto VZN čl. VIII 
odst. (1) najneskôr v termíne do 30.6.2016. 
(4) Týmto VZN sa ruší VZN č. 14/2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na    
nájom postavených s podporou štátu zo dňa 20.11.2008.   
 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 1.12.2015 do 16.12.2015 
VZN schválené MsZ č. 123/2015 dňa 16.12.2015. 
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  od .17.12.2015 do 31.12.2015. 
VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016. 
 
 

 
                                                                                 Mgr. Ján Havran, v. r.  

                                                                                                              primátor mesta    
 
 
 
 
9. Schválenie úveru na „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa“ 
 



Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia  Mestského úradu Nová Baňa. 
K danému bodu bol materiál zaslaný vopred e-mailom. Podrobný komentár predniesla Ing. 
Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia.  
 

Dôvodová správa 
 
     Dňa 9. decembra 2015 Ministerstvo hospodárstva SR oznámilo mestu, že splnilo 
podmienky poskytnutia pomoci definované vo Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. MH SR zaslalo 
mestu Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  
     Zároveň nás v liste informovali, že v zmluve o poskytnutí NFP bude použitý typ 
financovania projektu systémom refundácie. To znamená, že mesto musí na úhradu platby 
v mesiaci december v plnej výške použiť vlastné zdroje. Jedná sa o pomoc zo štrukturálnych 
fondov – prostriedky EÚ z 2. Programového obdobia 2007 – 2013, s tým, že projekt musí byť 
prefinancovaný do 31.12.2015.  

 Po tomto termíne bude celá výška výdavkov považovaná za neoprávnený výdavok 
a nerefundovaná.   

Celkové výdavky projektu Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa   sú 
vo výške 792 799, 66 eur, čo je výsledok verejného obstarávania. Uznaný oprávnený výdavok 
je vo výške 691 057,27 eur. Z toho schválená intenzita pomoci je 95% z celkových 
oprávnených výdavkov NFP vo výške 656 504,41 eur.  

Spolufinancovanie mesta je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje výšku 34 552,86 eur + celá hodnota neoprávnených výdavkov vo výške 101 742 
eur. Prostriedky na spolufinancovanie sú zabezpečené z vlastných zdrojov a z fondu rozvoja 
bývania mesta.  

Vlastné prostriedky na úhradu v potrebnej výške 95 % z oprávnených výdavkov, čo je 
656 504,41 eur mesto nemá, a preto podalo žiadosť o poskytnutie úveru. 
     Vzhľadom k tomu, že je potrebné vybaviť úver a finančné prostriedky aj použiť do konca 
roka, pre krátkosť času sme oslovili so žiadosťou dve banky, v ktorých má mesto vedené účty.  
     Slovenská sporiteľňa vzhľadom k časovému obdobiu a množstvu úkonov, ktoré je treba 
realizovať pre poskytnutie úveru na požiadavku neakceptovala.  
     Všeobecná úverová banka poslala nezáväznú indikatívnu ponuku na financovanie. 
Údaje z ponuky: 
Druh obchodu: prekleňovací úver: 
Výška obchodu:  656 504 eur 
Čerpanie úveru:  december 2015 
Doba trvania obchodu: 12 mesiacov 
Úroková sadzba: 1 M EURIBOR + 0,69 % p. a.;   1 M EURIBOR k 14.12.2015 =  - 0,186 % 
p. a.= výsledná úroková sadzba ku dňu vypracovania ponuky = 0,69 % p. a. 
Poplatky súvisiace s obchodom:  
Odplata za poskytnutie úveru = 0,1 % z objemu úveru. 
Odplata za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov  sa neuplatňuje. 
Poplatok za monitorovanie sa neuplatňuje. 
Poplatok za vedenie úverového účtu = 4,80 eur mesačne. 
Odplata za predčasné splatenie úveru z vlastných zdrojov a dotácií sa neuplatňuje. (tu patrí 
nenávratný finančný príspevok) 
Odplata za predčasné splatenie úveru z cudzích zdrojov =  3 % z predčasne splatenej istiny  
Úveru (neplatí pre mesto Nová Baňa).  



Zabezpečenie obchodu: Blankozmenka dlžníka spolu s Dohodou o vyplňovacom práve 
k blankozmenke. 
Iné podmienky: Vedenie osobitného bežného účtu vo VÚB, a.s. 
     Predpoklad splatenia úveru je mesiac február – marec 2016. Po administratívnom ukončení 
procesu kontroly verejného obstarávania môže byť vyhotovená žiadosť o refundáciu. Riadiaci 
orgán pre operačný program žiadosť posúdi do 15 dní a odošle na refundáciu.  
     Podobný projekt Modernizácie verejného osvetlenia sme realizovali na prelome rokov 
2012 – 2013, kedy bolo vymenených 149 ks svietidiel vrátane príslušenstva. Akcia bola tiež 
realizovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ale spôsobom predfinancovania.  
Úhrada faktúr dodávateľovi musela byť zaplatená z vlastných zdrojov v mesiaci januári, kedy 
si mesto zobralo úver. Následne si uplatnilo na riadiacom orgáne refundáciu prostriedkov. 
Refundácia bola v mesiaci júli a ihneď bol celý úver z týchto prostriedkov banke splatený.     
     K prijatiu úveru predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka mesta v súlade 
s ustanovením § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy.  
 

Správa o výsledku následnej finančnej 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 

následnú finančnú kontrolu dodržania podmienok na prijatie  
návratných zdrojov financovania. 

 
Kontrolované obdobie:   rok 2014 
Miesto a čas konania kontroly:  Mestský úrad Nová Baňa 
      december 2015  
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 
pri prijatí návratných zdrojov financovania 
Cieľ následnej finančnej kontroly: 
- overiť,  či sú  dodržané  pravidlá prijímania návratných zdrojov financovania podľa zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

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. 
 



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.  

Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich 
prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania obcou je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu 
financií.   

Pri preverovaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania 
podľa ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. kontrolný orgán konštatuje: 
a) podľa finančných výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31. 12. 
2014, t.j. za predchádzajúci rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 
3 696 806,-  EUR, 
b) celková suma dlhu mesta k 31. 12. 2014 predstavuje sumu 410 097,20  EUR, 
c) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31. 12. 
2014 predstavuje sumu 55 000,02 EUR. 
 
Kontrolnému orgánu ku kontrole nebola predložená konkrétna zmluva o prijatí úveru. 
Kontrolný orgán tak vychádzal len z údajov predložených finančným oddelením MsÚ, a to z 
nezáväznej indikatívnej ponuky zo dňa 14. 12. 2015, kedy bola Všeobecnou úverovou 
bankou, a.s. predložená ponuka nasledovne: 
- požadovaná výška úveru    656 054,- EUR 
- splatnosť úveru     12 mesiacov od podpisu Zmluvnej dokumentácie  
- čerpanie úveru    december 2015  
- typ úveru     preklenovací úver 
 
Na základe uvedených skutočností je zo strany kontrolného orgánu možné len podmienečne 
(na základe predpokladu očakávanej výšky ročných splátok budúceho schváleného úveru, bez 
výnosov) preveriť dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. 
Požadovaná výška úveru bude splatená jednou splátkou v plánovanom termíne do 12 
mesiacov od podpisu Zmluvnej dokumentácie. 



Kontrolný orgán konštatuje: 
a) celková  výška  dlhu  mesta  po  prijatí  očakávaného  úveru  bude predstavovať sumu 
1 066 151,20 EUR, výška dlhu k 31. 12. 2014 predstavuje sumu 410 097,20 EUR a MsZ 
schválená výška úveru predstavuje sumu 656 054,- EUR, 
b) celková predpokladaná suma ročných splátok návratných zdrojov financovania bez 
výnosov predstavuje sumu 766 054,04 EUR, výška ročných splátok predchádzajúcich 
návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov predstavuje sumu 110 000,04 EUR 
a predpokladaná výška ročných splátok úveru bez výnosov predstavuje sumu 656 054,-  EUR. 
 
Celková suma dlhu pre účely posudzovania dodržania podmienok na prijatie návratných 
zdrojov financovania predstavuje 28,84% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka, t.j. neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka. 
Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov, na základe 
výpočtov podľa dohodnutých podmienok, predstavuje 20,72% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. neprekročí 25% skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 
Pri skúmaní dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa 
ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. kontrolný orgán podmienečne konštatuje: 
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. 
 
Na základe uvedeného v súlade s § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. kontrolný orgán 
konštatuje, že obe podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania boli 
kontrolovaným subjektom podmienečne splnené.  
 
V tejto súvislosti upozorňujem na nevyhnutnosť zostavenia vyrovnaného rozpočtu mesta 
v budúcich rozpočtových rokoch, na dodržiavanie rozpočtových pravidiel pri čerpaní rozpočtu 
mesta, na opatrnosť pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami mesta a na priebežnú 
kontrolu plnenia podmienok, ktoré mestu vyplývajú zo zákona č. 583/2004 Z.z. 
a z uzatvorených zmluvných vzťahov o prijatí návratných zdrojov financovania. 
 
Pre MsZ, 15. decembra 2015  
  
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
                 hlavná kontrolórka 
                  mesta Nová Baňa 
 
 
Mgr.J.Havran  – Cieľom tohto projektu je modernizácia verejného osvetlenia, ktorá spočíva 
vo výmene približne 500 svietidiel a doplnenie nových 200 svietidiel. Pôjde o svietidlá, ktoré 
sú diaľkovo riadené, to znamená, že súčasťou dodávky je aj riadiaci systém, ktorý riadi 
svietidlá prostredníctvom počítačovej aplikácie. Súčasťou celého projektu bude aj výmena 30 
km vedenia a 11-tich rozvádzačov. Predtým, ako sme projekt vypracovali sme dali spraviť 
audit VO. Celý systém musel byť prehodnotený a musel byť navrhnutý taký spôsob, aby 
spĺňal normy. To znamená, že každá časť po modernizácii musí byť odobrená, že spĺňa 



normy. Jedná sa o systém modernizácie, ktorý zásadne mení spôsob verejného osvetlenia 
v tomto meste. Povedal by som, že okrem iného zvyšuje bezpečnosť v tomto meste, 
privodzuje úsporu cca 22 tis. eur ročne. V rámci regenerácie centra mesta sme už vymieňali 
cca 70 svietidiel a 159 svietidiel v ďalšej fáze. V rámci mesta máme celkovo 1005 svietidiel. 
Zo strany riadiaceho orgánu došlo ku korekcii, čo sa týka oprávnenosti výdavkov a my sme 
pôvodne podľa podkladov, ktoré boli sme počítali, že dôjde k prefinancovaniu. Úhrada  do 
konca roku 2015 je z dôvodu, že sa jedná o program z obdobia rokov 2007 – 2013, to 
znamená, že to je ukončenie celej aktivity do konca tohto roku. Hneď ako sme sa dozvedeli, 
že to bude treba refundovať, čiže zaplatiť, hneď v piatok sme komunikovali s bankou, 
v pondelok sme sa dozvedeli podmienky, prejednali sme ich, v utorok sme vám to poslali 
a dnes je streda. Myslím si, že tento projekt prinesie veľa pozitív pre občanov tohto mesta, 
pretože je výhodný. Celý projekt by sa mal zrealizovať a ukončiť do konca júla 2016. 
Realizuje ho víťaz verejného obstarávania firma CEVO Bratislava, ktorá realizovala projekt 
modernizácie VO aj v prvej fáze.  
 
J.Búry – Chcel som sa spýtať, čo predstavujú neoprávnené výdavky? 
 
Mgr.J.Havran  – Pri každom projekte predstavujú niečo iné. V tomto prípade sú to nejaké 
korekcie zo strany riadiaceho orgánu. Každé jedno svetlo bude možné individuálne riadiť, 
nastavovať a zapínať. V súčasnej dobe to fungovalo takým spôsobom, že sa nastavovali 
jednotlivé vetvy a rozvodové skrine a teraz sa bude každé svetlo nastavovať individuálne. 
Hlavnou korekciou riadiaceho systému bolo, že systém by mal byť jednoduchší, stál by menej 
financií. Tam to nejakým spôsobom skorigovali. Potom tam boli položky, ktoré hovorili 
o veciach v súvislosti s réžiou dopravy, to absolútne neakceptovali a znižovali tam aj výdavky 
na osadenie svietidiel.  Podľa môjho názoru jediný motív toho všetkého bolo znížiť výdavky 
spoluúčasti štátu a preniesť väčšinu financovania na samosprávu.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 124/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

a) prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 656 504 eur na spolufinancovanie projektu 
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Nová  Baňa 

b) zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky mesta a podpísania 
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke 

 
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 12 
za - 12 (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 
 



10.  5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia  Mestského úradu Nová Baňa. 
K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 

Dôvodová správa 
  

Mesto Nová Baňa podalo na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 11. 
septembra 2015 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Modernizácia 
verejného osvetlenia v meste Nová Baňa v požadovanej výške nenávratného finančného 
príspevku (ďalej NFP) - 748 125 eur, s celkovými výdavkami projektu vo výške 799 586, 63 
eur.  

Žiadosť bola prijatá na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky dňa 16. 
septembra 2015 pre opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá 
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný 
program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast dňa 4. decembra 2015 schválilo 
predloženú žiadosť na podporu obnovy verejného osvetlenia s kódom žiadosti o NFP: 
NFP25120221269, s intenzitou pomoci 95% z celkových oprávnených výdavkov NFP vo 
výške 656 504,41 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 
691 057,27 eur. Spolufinancovanie mesta je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
čo predstavuje výšku 34 552,86 eur + celá hodnota neoprávnených výdavkov vo výške 
101 742 eur. 
     MsZ svojim uznesením č. 53/2015 dňa 23.6.2015 schválilo predloženie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu. 
     Potreba finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu je vo výške 
rozdielu výsledku verejného obstarávania a poskytnutého nenávratného finančného príspevku 
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

     Finančné prostriedky sú poskytnuté z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85 
%, čo predstavuje 587 398 eur, spolufinancovanie štátneho rozpočtu je vo výške 10 % čo 
predstavuje 69 106 eur a spolufinancovanie mesta vo výške 5 %, čo predstavuje 34 553 eur 
plus neoprávnené výdavky 101 742 eur. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 792 799,66 
eur. Z toho 3 750 eur už bolo zapracované v rozpočte na zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania a vypracovanie svetlotechnickej štúdie.  

     Po 4. Zmene rozpočtu zostal prebytok 52 128 eur, ktorý na pokrytie finančnej potreby 
nepostačuje, preto sa navrhuje do rozpočtu zapojiť prostriedky fondu rozvoja bývania mesta 
vo výške 82 758 eur. Prostriedky fondu rozvoja bývania je možné v zmysle platnej legislatívy 
použiť aj na výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. 

Na základe tejto žiadosti o nenávratný finančný príspevok mesto zníži energetickú 
náročnosť verejného osvetlenia inštalovaním 705 ks svetelných bodov (z počtu 
modernizovaných aj doplnených spolu), čím sa zlepšia dopady na životné prostredie (úspora 
CO2 – 65,69 ton/rok) a docieli sa cca 80% úspora elektrickej energie (260,66 MWh, t.j. 
938,36 GJ/rok). Zároveň sa zvýši estetický potenciál mesta, začne fungovať plánovaná 
kontrola a údržba verejného osvetlenia v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného 
bodu. Rekonštrukcia verejného osvetlenia prispeje k úspore finančných zdrojov v súčasnosti 
nutných na prevádzku. Tieto zdroje bude možné v budúcnosti využiť na ďalšiu modernizáciu.  



5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 
Povolené prekročenie rozpočtu príjmov a výdavkov a presuny rozpočtovaných prostriedkov 

 
 
 
 

 

Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky   

Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text 4. + 5. 4. + 5. 

Projekt           -     -   

    Bežný rozpočet     
          
    Bežné príjmy 0     
          
    Bežné výdavky     
8.7.1. 41 06.4.0. 637005 Modernizácia VO v meste 0 15 195 15 195 
8.7.1. 41 06.4.0. 637005 Modernizácia VO v meste - verejné obstarávanie 0 2 340 2 340 
    Bežné výdavky spolu:   17 535   
          
        Rozdiel bežného rozpočtu:   -17 535         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Kapitálový rozpočet         
      Kapitálové príjmy   0       
                
      Kapitálové výdavky         
8.7.1. 46 06.4.0. 716 Modernizácia VO v meste - RF     3 750 -3 750 0 
8.7.1. 46 06.4.0. 717002 Modernizácia VO v meste - RF     0 3 750 3 750 

8.7.1. 41 06.4.0. 717002 Modernizácia VO v meste - prebytok BR     0 34 593 34 593 

8.7.1. 46 06.4.0. 717002 Modernizácia VO v meste - FRB     0 82 758 82 758 

8.7.1. 52 06.4.0. 717002 Modernizácia VO v meste - z úverových zdrojov       656 504 656 504 

      Spolu kapitálové výdavky:     3 750 773 855 777 605 
                
      Rozdiel kapitálového rozpočtu:       -773 855   
                
      Výsledok hospodárenia       -791 390   
                
      Finančné operácie         
    454 Prevod z fondu rozvoja bývania 0 82 758 82 758     
  52   513001 Bankový úver krátkodobý na moderniz. VO 0 656 504 656 504     
      Spolu prevody:   739 262       
                
      Dopad na rozpočet mesta:   739 262     791 390   
                

        Schodok    -52 128         
V Novej Bani, 16.12.2015 
 
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová    Schválil: Mgr. Ján Havran 
 
 
 
      Prebytok po 4. zmene rozpočtu:            52 128  



U z n e s e n i e   č. 125/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
5. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2015 

 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 12 
za - 12 (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 
 
11.  Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2016, 2017 a 2018 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia  Mestského úradu Nová Baňa. 
K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 
Predmetný materiál je uvedený pod prílohou č. 1. 
 
 
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám na schválenie návrh rozpočtu na rok 
2016 a na vedomie návrh rozpočtov na roky 2017 a 2018. 

Na príprave rozpočtu sme pracovali takmer tri mesiace. Do tvorby rozpočtu sme sa 
snažili zapojiť aj Vás.  
  Pri tvorbe rozpočtu musíme zohľadňovať viaceré dokumenty a legislatívne normy, 
počnúc zákonom o obecnom zriadení, cez zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z 
príjmov, nariadenie vlády SR o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve až po zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej ale hlavne zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
Rozpočet sa predkladá zároveň vo forme programového rozpočtu, v programoch, 
podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 
Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 12 programov. 

Dobrou správou je, že v zákone o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve je schválený výnos dane do rozpočtov obcí vo výške 70 % (bolo 68,5 %). Oproti 
rozpočtu roku 2015 ZMOS uvádza zvýšenie o 9,13 %. Pre nás to predstavuje oproti 
upravenému rozpočtu 2015 čiastku 182 360 eur, ale nakoľko sme mali v pôvodnom rozpočte 
čiastku 1 887 000 eur, je to pre nás zvýšenie o 329 993 eur. Výnos dane je ďalej rozdeľovaný 
podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane. Ministerstvo financií 
prvýkrát zverejnilo včas východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane 
z príjmov, a preto sme v rozpočte už rovno zapracovali čiastku 2 216 993 eur.  
  Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok 350 051 eur, ktorý je použitý na pokrytie 
schodkov kapitálového rozpočtu, ale aj finančných operácií – splátok úverov. Príjmová časť 
rozpočtu je vyššia o 369 468 eur, výdavková časť rozpočtu je vyššia o 205 816 eur ako v roku 
2015, čo je o 163 652 eur vyšší prebytok bežného rozpočtu. 



Zabezpečený je výkon samosprávnych pôsobností mesta, ale aj činnosť rozpočtových 
a príspevkovej organizácie mesta, a záväzky mesta vyplývajúce z úverových zmlúv. 

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty štyroch rozpočtových organizácií - školských 
zariadení s právnou subjektivitou – Základnej školy Jána Zemana, Základnej umeleckej školy, 
Centra voľného času a Materskej školy ul. Nábrežná s elokovanými pracoviskami na ul. 
Kolibská a Štúrova. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet nákladov, výnosov a výsledku 
hospodárenia príspevkovej organizácie - Technických služieb mesta, ktorým  stanovujeme 
príspevok na činnosť. Nimi navrhované rozpočty boli  prerokovávané, upravované a 
požadované výdavky znížené tak, aby boli zabezpečené základné funkcie a nevyhnutné 
údržby. 

Školstvo – bežné výdavky na školstvo predstavujú 49,61 % z bežného rozpočtu. Je to 
polovica rozpočtu. 
Príjmy  - oproti rozpočtu roku 2015 sú vlastné príjmy školských zariadení o niečo nižšie 
(1 200 eur) vo výške cca 89 648 eur. Sú to príjmy za školné, prenájom a režijné náklady v ŠJ. 
Transfery zo strany štátu sú vyššie o 47 238 eur. Aj napriek tomu transfery rozpočtované pre 
ZŠ (normatívne prostriedky) - budú nepostačujúce. 
Rozpočet bežných výdavkov pre školstvo na rok 2016  je vo výške   1 775 617 eur, čo je 
vyššie o 185 516 eur oproti pôvodnému rozpočtu roku 2015. Je to aj vyšším prídelom 
podielových daní pre školstvo  už aj z dôvodu 4 % - ného zvýšenia tarifných miezd a zvýšenia 
minimálnej mzdy. 
Po zapracovaní všetkých zdrojov v predloženom návrhu rozpočtu mesto dofinancováva 
školské zariadenia čiastkou 104 363,66 eur, čo je menej o 952 eur ako v roku 2015, kedy to 
bolo 105 315 eur. 
V kapitálovom rozpočte je pre úsek školstva čiastka 12 389 eur pre ŠJ ZŠ Jána Zemana aspoň 
na zakúpenie elektrickej statickej pece v trojpodlažnom prevedení, plynového kotla 
a univerzálneho robota s príslušenstvom, keď už tak potrebná a dlho plánovaná rekonštrukcia 
jedálne v súčasnosti realizovaná nebude. Podrobnejšie tabuľky za školstvo máte priložené. 

Technické služby – predložili svoj rozpočet plánu nákladov a výnosov a výsledku 
hospodárenia. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok zriaďovateľa, pretože ich vlastné príjmy sú 
nízke, len 23 320 eur – (je to o 2 650 eur viac ako v roku 2015). Príspevok požadovali vo 
výške 678 000 eur. Po viacerých rokovaniach im bol odsúhlasený výške 583 122 eur (v tom 
účelové prostriedky 3 900 eur), čo je menej o 34 509 ako v roku 2015. Nezaobišlo sa to bez 
znižovania stavu zamestnancov TS. Celková čiastka bežného príspevku z rozpočtu mesta je 
vo výške 583 122 eur tvorí 16,29 % z bežného rozpočtu mesta. Spolu s ich príjmami vo výške 
23 320 eur sú náklady a výnosy TS vyrovnané vo výške 606 442 eur. 
Prehľad nákladov a výnosov podľa programov a funkčnej klasifikácie máte priložený, ako aj 
prehľad účelových prostriedkov bežných a kapitálových akcií. 

Kapitálový rozpočet mesta – kapitálové príjmy sú plánované vo výške 26 583 eur. 
Zatiaľ príjmy z predaja budov do rozpočtu zapracované neboli. Požiadavky na kapitálové 
akcie – na rozvoj mesta boli mnohonásobne vyššie, než si náš rozpočet môže dovoliť. Do 
rozpočtu boli vybrané tie najnevyhnutnejšie spolu za 170 239 eur. Z toho dve akcie 
prechádzajú z roka 2015 a to WC ul. Cintorínska 42 500 eur a vyhliadková veža Háj 55 600 
eur.  
Tretím väčším kapitálovým výdavkom je kapitálový transfer pre Technické služby vo výške 
42 000 eur na úhradu polovice nákladov na zakúpenie ojazdeného vozidla Mercedes 
s nadstavbou na odvoz odpadu. Cena vozidla je 83 880 eur, platba je rozložená na dva roky.  
Ďalšie kapitálové výdavky  sú určené pre TS na vybudovanie kanalizácie na dvore TS 1 800 
eur, nákup novej vstupnej brány pre DDTS s pohonom vo výške 3 500 eur, na zabezpečovacie 
zariadenie  4 500 eur z dôvodu zrušenia strážnej služby zabezpečovanej dodávateľsky a 6 000 



eur na nákup plynovej pece, zriadenie plynovej prípojky s revíziou a projektom a 1 950 eur na 
nákup prídavného zariadenia na UNC.   

Nakoľko kapitálové príjmy sú nižšie ako kapitálové výdavky, kapitálový rozpočet je 
schodkový. Tento schodok je pokrytý prebytkom bežného rozpočtu rezervným fondom. 

Vo finančných operáciách sú zapojené zdroje rezervného fondu vo výške 98 100 eur 
na pokrytie dvoch kapitálových akcií prechádzajúcich z roku 2015 – WC ul. Cintorínska 
a vyhliadková veža Háj.    

Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 206 395 eur. Nakoľko 
finančné operácie sú schodkové 745 728 eur, celkový rozpočet na rok 2016 je prebytkový vo 
výške 130 667 eur. 

Prílohou rozpočtu je tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje o skutočnosti za roky 2010 – 
2014, rozpočet a očakávaná skutočnosť na rok 2015 a návrh rozpočtov na roky 2016 - 2018. 

K návrhu rozpočtu mesta jej priložené stanovisko hlavnej kontrolórky. 
Na CD sú kompletné materiály vrátane textovej časti rozpočtu. 

 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Bola som jedna z tých, čo sa snažila postupne zúčastňovať na 
tvorbe rozpočtu a vôbec mi nevadí, že sa tam žiadny môj návrh nedostal. Trošku mi vadí, že 
sa tam nedostal návrh komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. Preto by som sa chcela 
spýtať, v časti 9.2. šport, na strane 39 je uvedené: „že poskytovanie dotácie športovým 
klubom na šport pre deti a mládež je vo výške 40 tis. eur, ako v roku 2015“. Neviem, či je to 
preklep, lebo v roku 2015 boli poskytnuté dotácie po zmene v sume 44 700 eur. Na stretnutí 
komisie v septembri sme navrhli zvýšenie, čo som tu už aj spomínala. Máme aj informáciu, 
koľko kluby požadujú, keďže už bola uzávierka štandardných žiadostí. Chcela by som 
nadviazať aj na to, čo tu bolo povedané rok dozadu, že odmeny, ktorých sa niektorí poslanci 
vzdali, ich suma sa bude prejednávať na finančnej komisii a budeme môcť rozhodnúť, čo 
s ňou. Druhý dôvod, prečo si myslím, že by táto suma mala byť vyššia je, že na zasadnutí 
MsZ  v júni pán poslanec Forgáč navrhol zvýšenie o 4700 eur, ale pre nás toto nebolo vhodné 
riešenie, lebo pre komisiu a pre prijímateľov dotácií to už bolo neskoro. Vtedy sa vyjadril aj 
pán primátor, aby komisia spravila nejaké kroky k navýšeniu dotácií a my sme na túto výzvu 
reagovali. Myslím si, že aj to je dôvod, prečo by to malo byť navýšené na 45 tis. eur. Keďže 
tento rok je príspevok z podielových daní vyšší a celkový rozpočet je prebytkový, ja by som 
navrhovala zvýšiť plus 5 tis. eur v časti „9.2.šport“ a celkový rozpočet by bol potom znížený 
o sumu 5 tis. eur. Komisia pripravuje  návrh deľby  dotácií aj v oblasti kultúry a vzdelávania. 
Tento rok sme si všimli, že v rozpočte nie je nikde určená samostatná  suma pre vzdelávanie 
a vždy sa to robí len na úkor kultúrnych projektov. Navrhujeme, aby sa časť „10.3. kultúrne 
služby“ suma 3800 eur vyhradená pre kultúru zvýšila o 1200 eur, teda na 5000 eur, ale 
zároveň, aby v časti vzdelávanie, podprogram 11.2. bola vyhradená o „Dotácie pre oblasť 
vzdelávanie“ v sume 2000 eur. Tento rok sme mali žiadosť o poskytnutie dotácie na súťaž 
„Mladý záchranár“, čo si myslím vôbec nespadá pod kultúru, takže tie vzdelávacie projekty 
by si zaslúžili samostatné dotácie. Rozpočet celkom potom navrhujem znížiť o sumu 2 tis. 
eur. Čo sa týka kultúrnych zložiek, všimla som si, že suma na NBJ bola zvýšená z návrhu 
8 419 eur na 10 287 eur. Keďže novobanské súbory sa zúčastňujú toho programu, tak by som 
si dovolila zvýšiť sumu na dotácie a znížiť tú sumu na NBJ a dúfať, že dovtedy sa nájdu 
sponzori. Budem rada, keď sa kolegovia vyjadria k tomuto návrhu, zvýšiť to radšej teraz, ako 
v priebehu roka a zefektívniť fungovanie komisie a aj pre prijímateľov dotácií vytvoriť 
rovnaké podmienky. 
 
Mgr.J.Havran  – Obdržali sme od Vás aj písomný návrh a ste jednou z piatich poslancov, 
ktorí sa vyjadrili  a požiadali o nejaké veci v rámci rozpočtu. Neviem presne, čo by mala byť 



podkapitola, čo sa týka vzdelávania, pretože je to 2000 eur. Spomenuli ste súťaž „Mladý 
záchranár“,  ktorú  poznám. Myslím si, že termín stanovený na podanie žiadostí o dotácie je 
celkom dobrý, pretože si môžeme spraviť obraz na základe podaných žiadostí, čo by bolo 
treba. Čo sa týka zvýšenia, pokiaľ sa MsZ rozhodne, že táto oblasť by mala byť prioritou 
a treba ju navýšiť, ja s tým budem súhlasiť, lebo si myslím, že takéto návrhy sa očakávajú od 
predsedu komisie. Neviem úplne presne, čo sa týka NBJ, to nám povie vedúca oddelenia 
kultúry a informácií a myslím si, že to súvisí s nejakou konkrétnou aktivitou. Môžem Vám ale 
zodpovedne povedať, že sponzorstvo sa nezískava ľahko a ani za dva mesiace.  
 
Mgr.I.Luká čová – V roku 2016 sme navýšili položku „honoráre a občerstvenie“, z dôvodu 
25. ročníka NBJ a v roku 2017 z dôvodu konania osláv 678. výročia písomnej zmienky 
o Novej Bani. Ostatné položky zostali nezmenené. Nechceli by sme ale poľaviť, máme 
výborný program, tribúnu s profesionálnym ozvučením, čo stojí nemalé prostriedky a je to 
tiež zahrnuté v týchto honorároch. Ja by som bola rada, keby bolo aj možno väčšie zvýšenie, 
čo však asi nie je možné.   
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Spýtam sa teda, či by sa to nedalo dať ako podprogram 11.2. 
„Dotácie pre oblasť vzdelávanie“ v sume 2 tis. eur?  
 
Ing.K.Ditteová - Išlo by to tak, ale komu to konkrétne chcete? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Je to občianske združenie a robia rôzne súťaže pre školy. Bola 
tam súťaž Mladý záchranár, ktorú organizuje CVČ, potom sú tam súťaže ZUŠ-ky. Ak sa to 
teda dá, zvolila by som variantu, že by som nenavrhla navýšenie pre kultúru, ale by som 
navrhla zvýšenie pre oblasť športu o 2 tis. eur a novú sumu 2 tis. eur pre oblasť vzdelávania. 
K technickým službám sme mali predložený prehľad k 30.9.2015 a bol tam hospodársky 
výsledok - 22 384 eur. Pozrela som si to podrobnejšie a myslím si, že tie náklady ani neboli 
prekročené a výnosy z bežných transferov obce boli vo vyššej sume, ako sa predpokladalo. 
Chcem sa spýtať, či sa do konca roka toto číslo upraví. Viete odhadnúť,  aký bude definitívny 
výsledok hospodárenia? 
 
Ing.K.Ditteová - Mesačne im prideľujeme príspevky na hlavnú činnosť, na odpady a potom 
sú tam účelové alebo kapitálové zdroje podľa toho, kedy potrebujú peniaze.  
 
E.Štullerová - Sú to ich výdavky z rozpočtu obce.  
 
Mgr.J.Havran  – My im poukazujeme prostriedky na rôzne činnosti a peniaze, ktoré im 
posielame mesačne sú v rôznych výškach. Okrem toho sú tam aj kapitálové transfery pre 
konkrétne aktivity, pokiaľ realizujú kapitálové záležitosti. Ich výnosmi sú peniaze, ktoré im 
posielame my a neposielame im ich pravidelne. Druhou záležitosťou je podnikateľská 
činnosť, tam sa zisťuje, čím sú tvorené ich náklady a čím sú tvorené ich výnosy. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ako to vyzerá s projektovou štúdiou chodníka pri ZUŠ? Aký je 
predpoklad, bude sa toto riešiť až pri nejakej zmene rozpočtu, lebo už teraz by bolo dobré 
myslieť na projektovú dokumentáciu a na konci roka sme sa bavili o sume 3 tis. eur.  
 
Ing.J.Šeclová - Projektová štúdia chodníka na ul. Kollárova nám bude osobne doručená 
v piatok t.j. 18.12.2015, spolu s urbanistickým návrhom. Výdavky na projektové 
dokumentácie boli predložené do návrhu, ale pre budúci rok tam zatiaľ nie sú zahrnuté. 
 



Mgr.J.Havran  - Čo sa týka PD je vypracovaných viacero zámerov, pokiaľ ale MsZ prejaví 
jednoznačnú vôľu sa touto záležitosťou zaoberať a vníma ju ako kritickú a nevyhnutnú, tak sa 
to môže zaradiť do rozpočtu.  
 
P.Forgáč – Zúčastnil som sa viacerých debát o rozpočte na najbližšie plánovacie obdobie 
a zámerne som sa nesnažil vkladať do rozpočtu svoje vízie a záujmy, pretože nie som úplne 
stotožnený s tými číslami, ktoré sa v rozpočte nachádzajú. Za finančnú komisiu chcem 
povedať, že som bol zaskočený, že ten záujem podieľať sa na diskusii na tvorbe rozpočtu  bol 
taký, aký bol a že sa zišiel taký malý počet poslancov. Možnože by sme prišli na niečo, čo sa 
týka otázky príjmov, pretože už dlhšiu dobu počúvam vyjadrenie poslancov k rozpočtu a to je 
len vyjadrenie k jeho výdavkovej časti. Málokto sa vyjadril k príjmovej časti, to je ale 
zásadná vec, lebo rozpočet sa tvorí na základe toho, aké sú príjmy. Keď sa pozerám na číslo 
130 tis. eur, to si myslím je veľmi malá suma a to jasne hovorí o tom, že sme podcenili tvorbu 
príjmovej časti. Chýbajú mi tam príjmy z predaja majetku, čo sme na tom stretnutí tiež mohli 
riešiť. Možno mi chýba iniciatíva riešenia otázky daní, tu je tiež priestor na diskusiu. Z tohto 
pohľadu ja ten rozpočet považujem za nie úplne najlepší a mrzí ma, že sme otázku príjmov 
nerozvinuli viac. Občania od nás čakajú, že budeme rozvíjať mesto, či už je to v oblasti 
kapitálových výdavkov alebo v oblasti prevádzkových výdavkov na skvalitnenie služieb 
obyvateľov. Nemyslím si, že sme urobili maximum pre to, aby ten rozpočet bol dobrý a to je 
aj výsledok toho, ako to vypadá. Myslím si, že do toho vkladáme viac politiky a viac vplyvov 
ľudí a niektorí sme zaviazaní niekomu a potom je výsledok taký, aký je. Treba si uvedomiť, 
že pokiaľ sa nebudeme na rozpočet pozerať z pohľadu príjmov, tak nič neurobíme. Čo sa týka 
požiadaviek pani kolegyni, bolo by dobré nastaviť systém prepočtu do budúcnosti tým, že sa 
zvyšuje výber podielových daní zo štátu. Dá sa to reflektovať, keď je tá situácia v ekonomike 
lepšia. Celý proces vzniku tvorby rozpočtu považujem za nedostatočný.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – K môjmu návrhu by som chcela povedať pánovi predsedovi 
finančnej komisie, že som rok čakala, kedy sa budeme zaoberať tou vecou.  Za pol roka sa na 
niektorých poslancoch ušetrilo a na niektorých aj za druhý polrok, čiže ja si myslím, že 
z tohto prebytku, ktorý bude samozrejme pokračovať aj v roku 2016 je možné ten šport 
financovať vyššou sumou. Čakala som od Vás podporu tohto návrhu vzhľadom na to, že aj 
Vy sám ste predkladali tento návrh, ale až dodatočne.  
 
Mgr.B.Bratko - Ja z časti súhlasím, čo bolo povedané a tiež som očakával, že proces diskusie 
o predaji mestských budov a príjme z tohto predaja budov do rozpočtu prebehne skôr. 
Hovorili sme o tom hneď na prvej porade, ktorú som tu ja zažil ako nový poslanec v decembri 
a dlho nič. Čakali sme na predloženie analýzy v januári a prišlo to v novembri pred 
zastupiteľstvom. Tiež som sklamaný, že to tak dlho trvá, lebo ja osobne som hovoril, že 
nemám problém zaoberať sa touto otázkou. To isté sme hovorili o technických službách, ak si 
dobre pamätám, už v januári sme sa o tom radili na porade. Neviem, koho sa mám spýtať, že 
prečo až tak neskoro a prečo sme to neriešili? Som za to, aby sa to spoločne riešilo. Ďakujem. 
 
Mgr.J.Havran  – Keď som bol v minulosti poslancom, nebol som členom finančnej komisie, 
ale bol som členom komisie kultúry, mládeže a športu. Môžem povedať, že ja osobne sa úplne 
nestotožňujem s týmto procesom, ktorý tu funguje. Mali sme snahu zapojiť poslancov do 
tvorby rozpočtu, lebo je to podľa mňa úplne logické s ohľadom na to, že mestský rozpočet 
schvaľujú poslanci, rovnako aj jeho zmeny a úpravy. Stretnutia som zvolal za tým účelom, 
aby sa poslanci zoznámili s finančnou a hospodárskou situáciou tohto mesta, aby pochopili 
súvislosti, náväznosti na iné finančné vzťahy, akým spôsobom sa to vyvíja a akým spôsobom 
sa finančné prostriedky používajú. Môžem vám zodpovedne povedať, že 49,5 % financií 



z rozpočtu smeruje do školstva. My sme im dali prioritu, pretože sme im dali prostriedky, 
ktoré prišli zo štátu a ešte sme im pridali 30 – 50 tis. eur. Dofinancujeme autobusy do 
okrajových častí, to je tiež zhruba 30 tis. eur. Súhlasím s názorom, že nie je jednoduché 
spracovať koncepciu a mesto v súčasnosti vlastní 47 budov. Fyzicky zmapovať všetky 
budovy je neskutočnou záležitosťou, my v súčasnosti pracujeme na koncepcii, analýzu sme 
urobili a teraz hľadáme konkrétne riešenia. Je dobré, že je vôľa sa tým zaoberať, otázka je, či 
tu bude vôľa to aj odsúhlasovať a budú zaujaté postoje k jednotlivým návrhom, ktoré tam 
budú. Verím tomu, že to bude k dispozícii na začiatku budúceho roka. Tiež by som privítal, 
keby sa tým poslanci zaoberali. Ohľadom dani z nehnuteľností – pokiaľ chceme v takomto 
merítku poskytovať služby obyvateľstvu, ktoré neposkytujeme v malom rozsahu, technické 
služby sú vyjadrením všetkých služieb, zrejme to bude musieť niekto zaplatiť. Buď to zaplatí 
rozpočet tohto mesta, ktorý je určený aj na rôzne iné činnosti, alebo sa na to zložia obyvatelia 
tohto mesta, pretože ináč to fungovať nebude. Návrhy, ktoré sme preposielali k dani 
z nehnuteľnosti, boli navrhnuté z finančnej komisie, bola diskusia a rôzne návrhy, ktoré 
zneprehľadňovali celú situáciu, tak som od toho upustil. Bude na to potrebné viacej času. 
Rozpočet je plánom na jeden rok a nie je to konečná verzia a mal by vyjadrovať priority 
nasledujúceho obdobia. Mali by sme sa sústrediť na to, aby bol vyrovnaný a vytváral nejaký 
prebytok. My, ako poslanci sme sa v minulosti nikdy takýmto spôsobom nepodieľali na 
tvorbe rozpočtu, lebo to od nás nikto ani nepožadoval a keď, tak nie v takejto forme. 
Väčšinou to bol návrh úradu a my sme ho pripomienkovali a podávali návrhy. To ale nie je 
mojím cieľom ani ambíciou. Pokiaľ sú nejaké návrhy, som ochotný sa tomu venovať.  
 
Ing.T.Palaj – Áno, na jednej strane sa musíme zaoberať príjmovou časťou rozpočtu, ako 
povedal pán Forgáč, na druhej strane za mňa, ako za poslanca musím povedať, že sa to nedá 
riešiť na poslednú chvíľu. Teraz v polovici decembra, rýchlo musíme zvýšiť dane, ideme 
zvýšiť poplatok za odpad. Takýmto spôsobom nám to bolo prezentované – bolo by fajn zvýšiť 
dane, pretože nie je na opravu školskej kuchyne. Ak ideme riešiť veci, riešme ich systémovo. 
Ak je tu teda vôľa na predaj budov, nech ho niekto prednesie. Neprednesie ho komisia 
majetková, neprednesie ho komisia finančná, primátor, neprednesie ho nikto. Hovoríte stále 
o tom istom – bolo by dobré predať budovy, technické služby zle hospodária a nenašiel sa 
človek, ktorý by to predniesol. Konečne sme prišli k tomu, že máme aspoň zoznam tých 
budov. Stále sa hovorí o technických službách, koľko tam je veľa peňazí a aké to je 
neefektívne, tak poďme hľadať cestu. Sú tam teda neefektívni zamestnanci, alebo neefektívny 
riaditeľ, alebo sa tam nevie hospodáriť. Bol by som nerád, keby sme pri schvaľovaní rozpočtu 
prišli k tomu, že máme málo príjmov, lebo sme nič neurobili. To je neskoro, všetko riešiť na  
poslednú chvíľu. Tak ako aj na stretnutí  ohľadom rozpočtu, ja som na ňom nebol. Zvolať 
jednanie týždeň dopredu, ťažko si už naplánovať čas a jednak preštudovať v rámci týždňa 
celý rozpočet a prísť s návrhmi, to je ťažké pre poslanca, ktorý ten rozpočet vidí prvý krát. Do 
budúcna by bolo dobré poslať nám návrh skôr ako v decembri a aj skôr zvolať poslancov. 
Rovnako, ako aj názor, že poslanci nič nerobia – komisie sú priestorom, kde my, ako poslanci 
mnohé veci predkladáme k rozpočtu. My, za komisiu dopravy sme tiež predkladali návrh, 
s niečím ste súhlasili a s niečím, nie. Myslím si teda, že tá výčitka, že poslanci sa zapájajú 
málo nie je celkom namieste. Najmä na tej príjmovej časti sa to naozaj veľmi ťažko rieši na 
poslednú chvíľu. Jediné, čo môžeme ovplyvňovať je práve tá výdavková časť, pretože pán 
primátor sa viackrát vyjadril, že v tomto meste je peňazí dosť.  
 
Mgr.J.Havran  – To som nepovedal ja.  
 
Ing.T.Palaj – Prečítal som si celú textovú časť rozpočtu, išiel som položku po položke 
a hneď na prvej strane som našiel na „Správe mesta“ nejaké tri  nezrovnalosti, s ktorými som 



si nebol istý, či to naozaj platí. Napr. zakúpenie mikrovlnky pre mesto za  650 eur, dve 
diaľničné známky za 200 eur. Preto aj z tohto pohľadu som za to, aby sme sa tým 
v budúcnosti zaoberali skôr, veci riešili koncepčnejšie a nie na poslednú chvíľu. Ďalej tu 
máme 5 tis. eur za právne služby za spor, o ktorom sme už trištvrte roka nič nepočuli. Toľko 
moje výhrady k rozpočtu, ako také.  
 
Mgr.J.Havran  – Pokiaľ budete mať záujem, tak ten rozpočet je aj v inej verzii, ktorá je úplne 
detailná, pretože všetko sa potom ešte konkrétne rozúčtováva. Čo sa týka komunikácie, dňa 
21.10.2015 bola oslovená listom finančná komisia a dňa 5. 11. 2015 boli oslovení všetci 
poslanci, toto ale nie je dôležité. To, čo ste tu povedali čiastočne platí a určite sa tým budeme 
zaoberať v priebehu celého roka. Nemyslím si, že zvyšovanie daní je systémové opatrenie, ani 
nikdy nebude.  
 
Ing.K.Tužinský  – Pán poslanec, čo sa týka Tvojho príspevku, neoháňajme sa kolektívnou 
vinou, že komisia mohla predniesť toto alebo toto. Ty, ako poslanec si mohol konkrétne prísť 
s nejakým návrhom. Ja, keď som dával návrhy do rozpočtu, čo sa týka výdavkov, konkrétne 
som dal  návrh. Čo sa týka kapitálových príjmov, na stretnutí k rozpočtu som vymenoval 
niekoľko budov, ktoré by som ja osobne navrhoval odpredať a následne z týchto financií 
investovať do budov, ktoré sú viac využité. Treba prísť s konkrétnym návrhom 
a neočakávajte, že ak mesto dá nejaký termín k rozpočtu mesiac alebo dva mesiace skôr, že sa 
stretneme viacerí. S týmto mám ja osobnú skúsenosť.  
 
P.Forgáč – Z finančnej komisie bola iniciatíva, aby sme sa stretli. Ja tiež chodím do práce 
a Vy sa tu tvárite, ako keby ste boli minimálne prezidenti a potrebujete minimálne 
dvojmesačné lehoty, aby ste sa mohli stretnúť a robíte tu pózy a strápňujete sa tu pred ľuďmi. 
Všetci by ste chceli systémovo riešiť príjmy a neviete systémovo riešiť výdavky a dokonca 
polovica nevie, ako sa tvorí rozpočet. Budete sa tu ukazovať, aký ste dôležitý, aby vám niekto 
písal pozvánky, ale keď si nájde čas kolega Marko, ktorý má kopu zamestnancov a kolega 
Tužinský, ktorý je každú chvíľu niekde na služobnej ceste, tak Vy si nenájdete čas, aby ste 
tam prišli a budete sa tváriť ako to treba systémovo riešiť. Dúfam, že vás to všetkých 
dobehne, aj poslancov okolitých prímestských častí, aby ste sa mohli svojim voličom pozrieť 
do očí a povedať, čo ste urobili preto, aby sa im lepšie žilo.  
 
J.Barniak - Vážení Novobančania x-krát som tento rok opakoval, že toto zastupiteľstvo, ako 
sme začali, nič konkrétne sme nespravili, nikto z nás, čo sa týka príjmov a rozpočtu. Ani dnes 
som nepočul žiadne konkrétne slovo, že poďme toto a toto spraviť, keď hovoríme o príjme.  
Na poslednom MsZ sme túto vizitku dokončili. Na predminulom MsZ  som predniesol šesť 
alebo sedem návrhov a je to aj zapísané, kde by sme mohli získať peniaze.  Mesto má 300 tis. 
eur dlžôb, ideme to vybavovať, alebo to necháme tak? To netrápi nikoho a my to nejdeme 
vymáhať? Určitých osôb som sa bol spýtať a m 
y sme to viac ako rok nevymáhali. Takže nikto tu nepovedal nič konkrétne, to je na smiech. 
Nevieme zvýšiť príjem ani o jedno eur, nikto nepovedal ani jeden príklad, čo tu potom 
riešime? Prosím a žiadam vás všetkých, pokiaľ nepôjdeme touto cestou, čo som povedal pred 
3 mesiacmi a nechytíme sa tých bodov, tak toto mesto nezíska naviac ani euro. Keď 
nebudeme vymáhať, naháňať známosti, vybavovať eurofondy, fínske fondy, tak nič naviac 
nám nedá nikto. To platí pre všetkých, čo tu sedíme. Ešte si premyslím, či podporím tento 
rozpočet, ale to, čo som si tu dnes vypočul, to je absolútne jedna veľká katastrofa. Všetci by 
sme mali byť konkrétni, ako a akým spôsobom ideme zvyšovať príjmy. Keď chceme hovoriť 
o príjme môj názor je taký, že by sme tam mali byť všetci a prvý bod by mal byť „ako sa dá 
zvýšiť príjem“. Tak poďme aj dnes dávať návrhy a budeme tu do rána. Poďme postupne po 



položke a každý sa k tomu vyjadrí. Keď nebudeme mať návrhy, tak „sklopíme ušká“ a všetci 
odtiaľto odídeme. Toto je skutočnosť a len takto sa to dá doriešiť.  
 
Mgr.J.Havran  - Návrhy, ktoré boli povedané, s každým jedným sme sa zaoberali. Chcel by 
som uviesť na pravú mieru tie pohľadávky mesta, pretože suma 300 tis. eur je nesprávne 
číslo. To číslo zodpovedá termínu a dátumu, ku ktorému bolo požadované. To znamená, že 
pokiaľ vyjde zo systému pohľadávok, tak sú tu veci, ktoré by mali byť ešte v priebehu tohto  
roka splatené. Často sa to týka daní a poplatku za komunálny odpad. Pokiaľ sa tu hovorí o 
skutočných pohľadávkach, ktoré trvajú dlhšiu dobu v tomto meste, tak je to cca 160 tis. eur, 
určite to nie je 300 tis. eur. Takže toto je správna informácia. My sme pristúpili k inému 
spôsobu vymáhania pohľadávok, zmenili sme exekútora a okrem toho sa tu realizoval aj 
predaj nehnuteľností, čo sa tu predtým nikdy nedialo tým, ktorí boli dlžní na dani 
z nehnuteľností. Takže na týchto veciach my vyvíjame aktivitu. Čo sa týka technických 
služieb, to je jedna z organizácií, ktorá znížila svoj rozpočet, ale treba povedať, že neznížila 
svoju činnosť. My sme znižovali stavy zamestnancov už aj v minulosti pri všetkých 
organizáciách, ale robiť to donekonečna pri pribúdaní agendy, ktorá je neustále väčšia 
a väčšia, to nie je jednoduché. Daň z nehnuteľností bola prejednávanou témou, ale poslanci 
zjavne na to potrebujú dlhší čas. Preto som to jednoducho oddialil, keď na to nie je vôľa MsZ 
sa touto otázkou zaoberať. Mali sme o to snahu a touto otázkou sa určite zaoberáme neustále 
ďalej. Faktom je, že sa zvýšili príjmy  z podielových daní od štátu, ale vo väčšej miere sme 
zvýšili výdavky na strane miezd, nakoľko v novembri schválili rozhodnutie o zvyšovaní 
platov zamestnancov vo verejnom sektore, ktoré odčerpali tomuto mestu viac ako 200 tis. eur.  
To je vec, s ktorou sme sa museli vysporiadať.  
 
N.Pinková – Pán Barniak, prečo si Ty nebol na stretnutí ohľadom tvorby rozpočtu? Bol by si 
videl, že my šiesti, ktorí sme tam boli, koľko sme sa trápili s tým, aby sme do príjmov dostali 
aj zvýšenie daní, nielen zvýšenie za smeti. Bolo tam niekoľko návrhov. To, čo sa vrátilo, to 
bola katastrofa a preto to pán primátor stiahol. To isté dopadlo aj s predajom budov. My sme 
tam určitú sumu dali, len každý mal k tomu pripomienky, že toto treba dať do prenájmu, toto 
netreba predávať. A Ty pán poslanec sa teraz čuduješ? Stále hovoríš, že peňazí je dosť a ja 
som zvedavá, ako technické služby budú zabezpečovať naše požiadavky. Pretože, my sa 
neustále v priebehu roka stretávame s tým, aby niečo zabezpečovali. Vy, ako poslanci ste 
súhlasili s kandidatúrou a teraz nechodíte na sedenia. To nie je len stretnúť sa raz za dva 
mesiace na mestskom zastupiteľstve. Je tam kopa úloh, ktoré treba riešiť z jedného dňa na 
druhý. Nehovorte mi, že Vy si dva až tri týždne dopredu plánujete úlohy? Keď ste súhlasili 
s kandidatúrou na poslanca, musíte súhlasiť aj so všetkým, čo sa v meste robí. Keď som ja 
chodila do roboty, brávala som si dovolenku a riešila som to nadrábaním a málokedy som 
chýbala na takýchto akciách. To je dôležité a nie sa tu potom pred kamerou vychvaľovať a čo 
všetko sme my neurobili. Ako povedal pán Barniak „skutek utek“.  
 
Mgr.A.Zima  - Keď teda chceme byť konkrétni, ja sa vyjadrím konkrétnejšie, možno sa 
budem opakovať, ale mňa stále trápi táto budova. Táto budova pred štyrmi rokmi vytvárala 
zisk a teraz nielenže nevytvára zisk, ale vytvára stratu, nakoľko sa tu musí kúriť, musí tu byť 
pustená voda, teplá voda a to len preto, že sa tu raz za dva mesiace stretneme. Keby táto 
budova spĺňala účel, za ktorým bola vyprataná, že by šetrila náklady na knižnicu, kultúru 
a informačné centrum, ale my sme tu raz za dva mesiace a kúrime a máme pustenú teplú 
vodu. Pár rokov dozadu mohli bývať MsZ v zasadačke na mestskom úrade, tak pokiaľ toto 
nedokončíme, navrhujem poďme naspäť tam. To sú rozhodnutia, ktoré boli prijaté v minulosti 
a teraz nás dobiehajú. Keď si Ty pán primátor nastúpil do funkcie, tak na začiatku ste boli 
pozerať všetci mestské budovy, boli ste na kúpalisku, v kultúrnom dome na Štáloch, všetko 



ste boli pozerať a za päť rokov sa ten materiál nevytvoril žiadny, že čo budeme s tými 
budovami robiť. Pred piatimi rokmi boli v takomto istom stave. Neboli ponúknuté na predaj 
alebo ponúknuté nejaké riešenia. 
 
Mgr.J.Havran  -  Táto budova bola katastrofálne, neefektívne prenajatá. Ja si to dodnes 
pamätám. Aké tu boli prenájmy, aká tu bola cena? Za koľko bola prenajatá piváreň, priestory 
na prízemí a na poschodí? 
 
Mgr.A.Zima - Určite pokryla aspoň prevažnú väčšinu nákladov. 
 
Mgr.J.Havran  -  Dnes kúrime preto, lebo pani riaditeľka MsBP mi v pondelok oznámila, že 
sme museli otvoriť vetvu do tejto budovy, pretože kotolňa, ktorá vykuruje aj mestský úrad, 
budovu radnice  spotrebovala zatiaľ 53 %  plynu z toho, čo sme si objednali. My, aby sme 
nedostali sankciu, pretože sme nespotrebovali dostatok plynu kúrime a sú otvorené okná. To 
znamená, že v tejto budove by nebolo tento rok zakúrené. V tejto budove stále chceme zriadiť 
kultúrne centrum hneď, ako na to nájdeme dostatok finančných prostriedkov. Toto, čo 
hovoríš, ja tomu plne rozumiem, je to veľmi logické. Ja som v minulosti navrhoval zvýšenia 
daní,  zvýšenia poplatkov a potom to bolo slávnostne odmietané a Ty si čakal návrh zvýšenia 
daní od úradu. Prečo si ho nenavrhol Ty? Nevnímaš nedostatok financií v tomto meste? 
Návrh na kúpu kukavozu je tam len preto, že sme zvýšili poplatok. 
 
J.Barniak  – Pani Pinková konkrétne si nepovedala nič konkrétne. Treba tu hovoriť konkrétne 
veci. Povedz mi aspoň tri veci, čo tam boli povedané do príjmu, čo ste sa uzniesli na komisii. 
Ja osobne by som na finančnú komisiu neprišiel, keby bola aj zajtra, lebo v nej máme 
odborníkov, veľa ekonómov  a ja chodím radšej individuálne. Bol som za pánmi riaditeľmi  
technických služieb, mestských lesov a mestského bytového podniku. S konkrétnymi 
prípadmi chodím aj za Tebou pán primátor. U pani Ditteovej som sa pred mesiacom 
informoval, koľko je dlžoba mesta Nová Baňa, ktorá povedala, že bez pár eur je to 300 tis. 
eur. Ja tu nehovorím veci do vetra, ja mám veci vždy overené. Keď niekto nezaplatí faktúru, 
už mu treba volať na druhý deň a treba to vybavovať, tu je veľká rezerva. Treba to riešiť. 
Keby bola uhradená len polovica z dlhu, čo je 150 tis. eur, tak už môžeme robiť kúpalisko.  
 
P.Forgáč – Finančná komisia na svojom zasadnutí navrhla poslancom, ktorí tam boli účastní 
odpredať určité množstvo budov a konkrétne sme spomínali budovy: budovu klubu 
dôchodcov, budovu mestského bytového podniku, budovu mesta v Starej Hute  a chatu na 
Tajchu. Toto boli budovy, ktoré sme my navrhovali na odpredaj a bavili sme sa o celkovej 
sume 100 až 150 tis. eur. To boli konkrétne peniaze, ktoré sme chceli začleniť do príjmov 
mesta. Ďalšou vecou bolo navýšenie daní a dohodli sme sa na 20 %-tnom navýšení. 
S vedúcou finančného oddelenia sme sa dohodli, že s neprítomnými poslancami odkonzultuje 
cez e-mail, či schvaľujú tú výšku navýšenia poplatku. Pri 3-izbovom byte by sa poplatok 
zvýšil z ročného poplatku 8,58 eur na 10,28 centov. Bavíme sa o navýšení 1,70 eur za jeden 
byt. Pri RD so 100 m2 by sa  ročný poplatok 14,10 eur zvýšil na 16,10 eur. K tomuto bola 
neskutočná diskusia. Pri záhrade s 1500 m2 by sa ročný poplatok zvýšil z 15,26 eur zvýšil na 
18,44 eur. Toto boli konkrétne návrhy, čo sme dali my na komisii. Ja by som bol odhlasoval 
aj za odpredaj budov a aj za zvýšenie daní. Chcem povedať jednu vec, keď všetci hlasovali za 
zvýšenie smetí o 5 eur na osobu, tak štvorčlenná rodina zaplatí 20 eur navyše, ale k daniam sa 
bude každý vyjadrovať, ako keby to bolo aké neskutočné navýšenie.  
 
Ing.T.Palaj – Pán kolega, myslím si, že pri tých bytoch a RD s tým nikto nemal problém. Vy 
tu hovoríte niečo, čo celkom nie je pravda, lebo myslím si, že toto zvýšenie pri bytoch a RD 



by väčšina kolegov podporila. Väčšinou sme hovorili o tom, že zvýšenie pre podnikateľov, 
ktoré je už teraz vnímané nadpriemerne tu v okolí a nehovoriac o koeficiente, o ktorom sa 
chceme v rámci zjednocovania daní priblížiť. Poslanci boli viacej proti 20 % zvyšovaniu daní 
pre podnikateľov a nie pre byty, domy a záhrady. Zvýšiť daň pri byte o 2 eurá, s tým asi nikto 
nemá problém.  
 
P.Forgáč – Ja som podnikateľ a ja nezastupujem podnikateľov, ja tu zastupujem ľudí. Keď sa 
to bude týkať podnikateľov, ja tu vlastním nejaké nehnuteľnosti a ja s tým nemám problém. 
Hlasoval som za zvyšovanie daní aj v minulosti. Ja som vlastník majetku na podnikateľské 
účely a nemal som s tým problém. Zaplatil som to.  Tie peniaze prídu do mesta a budeme to 
dávať ľuďom. Treba sa dívať, koho zastupujete. Zastupujete tých, čo Vás volili. 
 
Ing.T.Palaj – Tí podnikatelia dávajú ľuďom prácu, keď im budeme všetko zvyšovať, viete 
ako ťažko sa podniká na Slovensku. Keď hovoríte, že nás nezaujímajú podnikatelia, 
zaujímajú nás ľudia, tak potom veľmi rýchlo skončíme tak, ako skončíme. V Novej Bani je 20 
%-tná nezamestnanosť. Keď budú ľudia nútení chodiť robiť do Banskej Bystrice alebo do 
Bratislavy, tak tým pádom bude pre nich aj 5 eurové zvýšenie daní veľa, to mi verte.  
 
Mgr.B.Bratko  – Nerád tu riešim osobné veci, ale na moju adresu boli podľa mňa vznesené 
osočujúce veci  a musím sa  k tomu vyjadriť. Nemyslím si, že moja účasť na poradách je 
podpriemerná medzi poslancami za to, že som sa nezúčastnil dvoch posledných porád a dvoch 
porád na PHSR, tak sa necítim byť neaktívny poslanec, ktorý si príde raz za dva mesiace 
odsedieť MsZ. Toto považujem za neadekvátne. To je jedna vec. Druhá vec, keď hovoríme 
o konkrétnych veciach, môžete si v e-mailoch pozrieť, že som povedal, že ja prijmem návrh 
a podporím aj zvýšenie daní ak bude rozumné a s 20 % som vôbec nemal problém. Vzhľadom 
na vysvetlenie pani Ditteovej, že do roku 2024 potrebujeme znížiť rozdiel najnižšej 
a najvyššej dane som pripísal majú poznámku, aby sme na zvýšení daní postupne robili a ten 
návrh podporím a pridajme 5 % najnižším daniam, aby sme to rokmi dobehli. Čo sa týka 
odpredaja budov, v januári som ja podal konkrétny návrh na porade, aby sa spravil prehľad 
technického stavu budov a pán primátor ponúkol, že sa to spraví a padol tam aj návrh 
vypracovania  prehľadu prenajatých priestorov, čo my ako noví poslanci nemáme. Mrzí ma 
to, že tieto veci neprišli a tie budovy, ktoré tu pán Forgáč vymenoval, tak s chatou na Tajchu, 
s budovou na Starej Hute nemám problém. Na budovu klubu dôchodcov som dal návrh, 
pokúsiť sa ju prenajať. Ak toto bude, s týmito vecami vôbec nemám problém. Ja mám dôveru 
voči práci finančnej komisie a aj finančného oddelenia, preto som žiadne výtky voči rozpočtu 
nedal. Skôr by som adresoval poďakovanie na finančnú komisiu a dokonca aj môj návrh, 
ktorý som adresoval e-mailom na finančnú komisiu som stiahol po konzultácii s pánom 
primátorom. Chcem sa spýtať na daň za „jadrové zariadenia“, máme tam aj my nejaké 
výdavky, vzhľadom na to, že časť Novej Bane je v ochrannom pásme? Sú to nejako viazané 
prostriedky, ktoré nesúvisia s tým, že sa to týka ochranného pásma  a akým spôsobom sú 
používané?  
 
Ing.K.Ditteová - Je to položka všeobecná a nie sú viazané na nič konkrétne a sú príjmom 
rozpočtu. 
 
J.Barniak - Pani poslankyňa Pinková, takže tá komisia, čo ste zasadali sa uzniesla na dvoch 
bodoch do príjmu, čo tu povedal poslanec Forgáč. Prvý bod „budovy“, to absolútne neberiem, 
lebo budovy boli absolútne prvý bod už pred piatimi rokmi a keď prídete ku mne do 
kancelárie, tak tam je napísané „peniaze budú na konkrétny cieľ a nie ich prepiť a prejesť“. 
Budovy sme riešili predchádzajúce štyri roky a sme ich nedoriešili. Druhý bod ako zvýšiť 



prijem - zvýšením daní, to je jedna z ciest. Na záver chcem povedať asi toľko, kto platí 
v Novej Bani veľa, kto málo daní, alebo kto neplatí nič? Tí, čo majú veľa pozemkov, tí musia 
platiť, ale mne sa vidí, že tí nechcú platiť. Chudobní, tí čo majú bytík, tak tí zaplatia. Neviem, 
aká je tu vôľa, ale neviem, prečo sa o tom nehlasovalo? Ja si myslím, že by to bolo 
priechodné.  
 
P.Forgáč – Úmysel toho, že zavoláme všetkých poslancov na finančnú komisiu bol preto, aby 
sme sa tam o tom bavili a videli, ako sa tvorí rozpočet a že sa tu potom vyvarujeme niekedy 
až „komických“ otázok, lebo na MsZ sa to nenaučí nikto. Môžeme sa tu o rozpočte baviť 
a budeme tu vidieť, kto o ňom ako vie, čoho sa jednotlivé položky týkajú. Mne sa zdá, že tu je  
kritizovaný záujem finančnej komisie zvolať ľudí, sadnúť si a viesť debatu, že poďme veci 
riešiť.  
 
J.Barniak  – Znovu mi to vychádza len tak, predminule som tu hovoril, čo sú príjmy mimo 
rozpočtu, na čom vieme získať peniaze. Je to aj zapísané. Keď nebudeme chodiť bod po bode 
a vybavovať podľa toho, tak naviac nezískame nič, to si povedzme na rovinu. Tam sa dá 
vybaviť niečo mimo rozpočtu a tých peňazí je nemálo, len my to znovu podceňujeme. Pokiaľ 
to nebudeme na každom MsZ preberať, tak tu nepokročíme. Tak tu poďme bod po bode 
a budeme rokovať, na to sme tu. To je pre našich občanov.   
 
Mgr.J.Havran  - Myslím si, že pokiaľ máš konkrétny návrh na zvýšenie príjmovej časti 
rozpočtu, treba ho predložiť a bude sa o ňom hlasovať a buď sa s ním MsZ stotožní alebo nie. 
To jej jediný spôsob, pokiaľ máš konkrétne návrhy, ktoré smerujú k tým číslam zníženia 
výdavkovej časti, treba ich predostrieť návrhovej komisii, ktorá ich dá odhlasovať. Pokiaľ je 
vôľa zvýšiť dane o 20 %, len to nikto nepredložil. Ja z toho, čo som dostal spätnú väzbu som 
mal pocit, že tu taká vôľa nie je. Nebudem predkladať návrhy, ktoré nemajú elementárnu 
šancu na to, aby boli odsúhlasené.  
 
 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Ing. Viktórii Valachovičovej, PhD.:  
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  zmeny v návrhu rozpočtu 
 
v podprograme 9.2. „Šport“ zvýšenie na 48 879 eur a doplnenie bodu 11.2 „Dotácie pre 
oblasť vzdelávania“ v sume 2 000 eur  
 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 11 
za - 5 (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry,  Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)  
proti - 3 (Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Karol Tužinský) 
zdržal sa - 3 (Maroš Maťko, Natália Pinková, Mgr. Adrian Zima) 
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak)  –nebolo prijaté 
 
 
 
 



 
U z n e s e n i e   č. 126/2015 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

a) Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok  2016  v členení: 
 
PRÍJMY VRÁTANE  FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 4 710 570 
VÝDAVKY VRÁTANE  FINAN ČNÝCH OPERÁCIÍ 4 579 903 
V tom:  
BEŽNÝ ROZPOČET  
Bežné príjmy 3 943 818 
Bežné výdavky 3 579 332 
Prebytok/schodok bežného rozpočtu    364 486 
  
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  
Kapitálové príjmy     668 652 
Kapitálové výdavky 170 239 
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu  - 498 413 
  
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA 862 899 
  
FINANČNÉ OPERÁCIE  
Príjmové finančné operácie 98 100 
Výdavkové finančné operácie  830 332 
Prebytok/schodok finančných operácií    - 732 232 
 

b) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Technických služieb Nová 
Baňa na rok 2016 a plán príspevku na roky 2017 a 2018 
 

berie  na  vedomie  
 

a) Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2017 a 2018  
 

b) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky  2016, 2017 a 2018  
 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 11 
za - 9 (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko 
Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)  
proti - 0 
zdržal sa - 2 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – bolo prijaté 
 
 
Primátor mesta Nová Baňa vyhlásil prestávku v rokovaní MsZ v čase od 18.20 hod. do 
18.30 hod. 
 



 
12.  Majetkové veci  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovali  
Daša Zigová a Lýdia Adamcová, referentky na OVŽPaSM Mestského úradu Nová Baňa. 
K danému bodu boli materiály zaslané vopred. Podrobný komentár k jednotlivým bodom 
predniesla Daša Zigová a Lýdia Adamcová.  

 
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  nasledovnej nehnuteľnosti 

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

pozemok  C KN parc. č. 4746 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 
nachádzajúceho sa na ulici Školskej  (oproti parkovisku LIDL-a) v Novej Bani. 
Pozemok parc.č. 4746  je vedený Okresným úradom, odborom katastrálnym na LV č. 
3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,  

 
pre  : Ivetu Valachovú, Štúrova 789/30, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44075821 
 
na dobu neurčitú, 
 
vo výške ročného  nájomného 589,90  eur/predmet nájmu, 

 
za účelom prevádzkovania stánku rýchleho občerstvenia,  

  
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku, na ktorom je 
umiestnený predajný stánok, ktorý odkúpila pani Iveta Valachová od pani Blaženy 
Líškovej, ktorá s Mestom Nová Baňa má uzatvorenú nájomnú zmluvu na nájom  
pozemku C KN parc.č.  4746. 
  
 

Dôvodová  správa 
 

Pozemok pod predajným stánkom  C KN  parc.č. 4746 v k.ú. Nová Baňa o výmere 17 m2 na 
základe nájomnej zmluvy s Mestom Nová Baňa užívala pani Blažena Líšková, miesto 
podnikania Hájska 1267/27, 968 01 Nová Baňa, IČO: 14211874. Predajný stánok odpredala 
pani Ivete Valachovej, miesto podnikania Štúrova 789/30, 968 01 Nová Baňa, IČO: 
44075821, na základe uvedeného nájomníčka požiadala o ukončenie nájmu a o zmenu 
nájomcu predmetného pozemku pod predajným stánkom. Komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom pozemku, 
z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie.   
 



 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať k sume ročného nájomného 589,90 
eur, to je taká istá suma, akú platila predchádzajúca pani Líšková? 
 
L.Adamcová – S pani Líškovou bola upravená výška nájmu  od 1.10.2015 a túto istú sumu 
platí za stánok na Námestí slobody firma ROYAL PRESS, je to rovnocenná suma za nájom. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Koľko bola do 30.9.2015 výška nájmu pre prechádzajúceho 
nájomcu?  
 
L.Adamcová – Nemám tu presnú sumu, ale je zvýšená. Tá suma nebola zvyšovaná 15 až 20 
rokov. Stánok sa vydražil dražbou, bol na mestskom pozemku a určila sa tam tá cena, ktorá sa 
za celé to obdobie nájmu neupravovala. Zo zákona je určené, aby sa podobné priestory 
prenajímali za rovnaké ceny. Pani Líšková tú novú cenu akceptovala a podpísala dodatok 
k nájomnej zmluve. Taká istá suma sa navrhuje aj novej nájomníčke. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Dozvedela som sa informáciu, že do 30.9.2015 to bolo 140 eur, 
neviem či je to pravda. Potom, keď sa takéto niečo stane, že sa niečo štvornásobne zvýši, 
berie si to osobne a preto ma zaujíma, či je to pravda, či to bolo 140 eur alebo nie.  
 
Mgr.J.Havran  - Kto má v tomto prípade pocit, že to je osobné? Terajšia alebo prechádzajúca 
nájomníčka? My sme zvyšovali nájomné pre pani Líškovú a nejednalo sa o pani Valachovú. 
To znamená, že v tom prípade tam nedošlo k žiadnemu subjektívnemu rozhodovaniu. 
Nájomné sme prehodnotili na základe toho, že sme ho vnímali ako dlhodobo nezvyšované 
a chceli sme zjednotiť ceny podobných prenajímaných priestorov. Myslím si, že tento priestor 
je momentálne lukratívnejší, ako ten priestor na námestí, čo má firma ROYAL PRESS. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Mrzí ma, že máme problém s príjmami, prečo sa toto potom 
neriešilo skôr, nie teraz pri zmene majiteľov? 
 
Mgr.J.Havran  – Pri prvej príležitosti, keď sa to dalo, som to urobil. Tu sa mi suma 50 eur za 
mesačný nájom zdá primeraná a povedal by som, že by sa dala pýtať aj vyššia. Pani Líšková 
to v tom čase akceptovala, ale prišla mi pripomenúť, že to je štvornásobné zvýšenie. Povedal 
som je, že áno je, ale z neprimeranej ceny. Potom som jej ukázal, čo platia na námestí, to 
akceptovala a spokojná odišla. Ďalší nájomca, ktorý sa stal kupcom tej nehnuteľnosti prebral 
to, čo bolo predtým. V tomto prípade som hájil záujmy mesta.  
 

 
U z n e s e n i e   č. 127/2015 

 
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  nasledovnej nehnuteľnosti 

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



pozemok  C KN parc. č. 4746 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 nachádzajúceho 
sa na ulici Školskej  (oproti parkovisku LIDL-a) v Novej Bani. Pozemok parc.č. 4746  je 
vedený Okresným úradom, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa,  
 
pre  : Ivetu Valachovú, Štúrova 789/30, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44075821 
 
na dobu neurčitú, 
vo výške ročného  nájomného 589,90  eur/predmet nájmu, 
za účelom prevádzkovania stánku rýchleho občerstvenia,  
  
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku, na ktorom je umiestnený 
predajný stánok, ktorý odkúpila pani Iveta Valachová od pani Blaženy Líškovej, ktorá 
s Mestom Nová Baňa má uzatvorenú nájomnú zmluvu na nájom  pozemku C KN parc.č.  
4746. 
 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 12 
za - 11 (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský,  
Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Ing. Viktória Valachovičová PhD.)  
nehlasoval – 0  – 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  

 
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. 6343/8 – záhrada o výmere  512 m2 vytvorený z pozemku 
E KN parc. č. 3941/9 – trvalý trávny porast o výmere 17943 m2, vedeného Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-61/2015 vypracovaným 
dňa 26.10.2015, geodetom Jurajom Peniažkom, Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01  
Nová Baňa, overeným dňa 27.10.2015, pod číslom 338/15; 

 
 v prospech:  

Radovan Gonda, rod. Gonda, trvalé bydlisko Viničná cesta 52, 968 01 Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, na ktorom je právnymi 

predchodcami žiadateľa zrealizované oplotenie už cca 30 rokov;  
 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 3,49 eur/m2,  čo za výmeru  

512 m2, predstavuje čiastku 1786,88 eur, zaokrúhlene 1790,00 eur                                             



(slovom: jedentisícsedemstodeväťdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej 
zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemkov vo výške 130,00 eur. 

 
Dôvodová správa 

 
Radovan Gonda požiadal mesto Nová Baňa o kúpu časti pozemku v lokalite ul. Viničná cesta  
a to za účelom majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, na ktorom je právnymi 
predchodcami žiadateľa zrealizované oplotenie už cca 30 rokov. MsZ mesta Nová Baňa na 
svojom zasadnutí  dňa 30.9.2015 schválilo spôsob prevodu predmetnej časti pozemku podľa                  
§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie – uznesenie č. 69/2015. Komisia územného 
plánu, životného prostredia a majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod 
predmetnej časti pozemku v kúpnej cene vo výške podľa vypracovaného znaleckého posudku.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 128/2015 
 
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. 6343/8 – záhrada o výmere  512 m2 vytvorený z pozemku 
E KN parc. č. 3941/9 – trvalý trávny porast o výmere 17943 m2, vedeného Okresným 
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-61/2015 vypracovaným 
dňa 26.10.2015, geodetom Jurajom Peniažkom, Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01  
Nová Baňa, overeným dňa 27.10.2015, pod číslom 338/15; 
 v prospech:  

Radovan Gonda, rod. Gonda, trvalé bydlisko Viničná cesta 52, 968 01 Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, na ktorom je právnymi 

predchodcami žiadateľa zrealizované oplotenie už cca 30 rokov;  
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 3,49 eur/m2, čo za výmeru  

512 m2, predstavuje čiastku 1786,88 eur, zaokrúhlene 1790,00 eur                                             
(slovom: jedentisícsedemstodeväťdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej 
zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty 
pozemkov vo výške 130,00 eur. 
 
Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 12 
za - 12 (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – 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 
 
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby 

mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 24  Nová Baňa, IČO: 00185221, dňom 23.12.2015: 
 

1. Záchody a sprchy Tajch   v sume                124.223,31 eur  
                                                     z toho projektové práce:           1.474,00 eur             
 
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého realizáciou 

projektu: „Záchody a sprchy Tajch “ 
 

Dôvodová správa 
 

Zhotoviteľom UNISTAV NB s.r.o Nová Baňa na základe Zmluvy o dielo č. 6/2014 zo dňa 
29.9.2014 a dodatku č. 1 zo dňa 29.4.2015 boli realizované stavebné práce spočívajúce vo 
výstavbe  prízemnej stavby  bez podpivničenia zastrešnej nízkou valbovou strechou s výškou 
hrebeňa od + 0,00= + 4,30m, pozostávajúca s WC muži + sprcha, WC ženy a sprcha, WC 
imobilný, bufet šatňa pre personál, miestnosť pre upratovačku, požičovňa bicyklov, 
komunikačné priestory a otvorená zastrešená terasa s napojením na inžinierske siete – 
kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka a šachta, NN prípojka a prístupové  chodníky 
a prístupové schodisko. 
Dodávateľom PROFIMONT s.r.o Nová Baňa  na základe objednávky č. 7/1500141 zo dňa 
11.6.2015 bola  realizovaná dodávka a montáž tepelného čerpadla v objeme 300 l.  
Dodávateľom Ján Budinský, EZS – SERVIS Nová Baňa bolo realizované dodávka a montáž 
zabezpečovacieho systému.   
Dodávateľom MaG Market s.r.o Bratislava  boli dodané mincové zámky na dvere spŕch 
a WC. 
Na realizáciu  akcie  bolo vydané Obcou Tekovská Breznica stavebné povolenie č. 114/2013 
SP - 2/2013  zo dňa 24.4.2013, právoplatné 20.5.2013. Akcia bola skolaudovaná a daná do 
užívania. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané Obcou Tekovská Breznica pod číslom 
158/2015 KR 6/2015 zo dňa 29.6.2015 právoplatné dňa 30.6.2015 
 
 

U z n e s e n i e   č. 129/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby 
mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 24  Nová Baňa, IČO: 00185221, dňom 23.12.2015: 

2. Záchody a sprchy Tajch   v sume               124.223,31 eur  
                                                           z toho projektové práce:             1.474,00 eur             
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého realizáciou 

projektu: „Záchody a sprchy Tajch “ 
 



Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 12 
za - 12 (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – 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 prenechania časti nehnuteľnosti 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 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,  
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 

• pozemok  C KN parc. č. 6348/19 – ostatná plocha o výmere  6 m2 vytvorený                  
z pozemku E KN parc. č. 3941/106 – lesné pozemky o výmere 2635290 m2, 
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 3853   
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo  mesta  Nová Baňa,   

• pozemok C KN parc. č. 6348/18 – ostatná plocha o výmere 9 m2 vytvorený                  
z pozemku C KN parc. č. 6348/6 – ostatná plocha o výmere 16 m2, vedeného 
Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 3853                              
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo  mesta  Nová Baňa,  geometrickým plánom 
č. 34125361-117/2014 vypracovaným dňa 30.7.2014, firmou Geoplan Trenčín 
s.r.o., Dolný Šianec 1, Trenčín, overeným dňa 11.8.2014, pod číslom 
248/2014, 

 
v prospech:  

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, IČO: 35848863;  
 

na dobu:  na dobu 10 rokov;       
 
vo výške nájomného za 50,00 eur / m2 / rok; (celkové ročné nájomné 750,00 eur/rok)    
 
z dôvodu, že spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. ma záujem na predmetnom pozemku 

vybudovať  novú základňovú stanicu – technológiu prenosu a spracovania informácií. 
 

Dôvodová správa 
 

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. doručila mestu Nová Baňa žiadosť o nájom uvedených 
pozemkov. Ako spoločnosť poskytujúca na území Slovenskej republiky elektronické 



komunikačné služby O2, zabezpečí obyvateľom mesta Nová Baňa 2G a 3G sieť, čím sa zlepší 
pokrytie sieťou mesta Nová Baňa a zlepší a zvýši prenosová rýchlosť pri mobilnom internete 
a kvalite hlasových služieb. Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava ako jeden z mobilných 
operátorov pôsobiacich na Slovensku vybuduje na pozemkoch novú základňovú stanicu – 
technológiu prenosu a spracovania informácií. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 
rozhodol dňa 25.8.2006 o pridelení frekvencií a udelil spoločnosti O2 Slovakia s.r.o.  
povolenie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete - 
mobilnej telefónnej siete GSM a UMTS v Slovenskej republike na poskytovanie verejných 
elektronických komunikačných služieb v mobilnej sieti – licencia č. 5701/10/06, ktoré 
nadobudlo účinnosť dňa 7. septembra 2006 s platnosťou na 20 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto povolenia. 
 
 
Mgr.M.Havran – Na tom mieste sú už inštalované siete aj iných mobilných operátorov, ten 
prenájom je na 10 rokov, je tá výška prenájmu adekvátna? Akú výšku majú ostatní operátori?  
 
D.Zigová – Toto je najvyššia ponúknutá cena zo všetkých operátorov. Napríklad firma T-com 
má 32 eur/m2. Nemám to tu všetko presne spísané, až bude treba, pôjdem to zobrať.  
 
Mgr.J.Havran  - Keď sa pozriete na m2, tak sa to podobá tomu, čo je dole na námestí. Je tam 
17 m2 za 589 eur, toto je 15 m2 za 50 eur/m2/rok. Toto bola zatiaľ najvyššia cena a keď budú 
končiť ostatné zmluvy, všetky by sme radi dostali na tú jednotnú cenu, aby suma bola 
približne rovnaká. My sme navrhli túto sumu a zdala sa nám primeraná, pokiaľ je iný návrh, 
nech sa páči, treba ho predniesť. To sú návrhy, ktoré boli prerokované v komisii, vychádzajú 
zo znaleckých posudkov  a je na MsZ, aby to zvážilo.  
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 130/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

spôsob prenechania časti nehnuteľnosti 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 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,  
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
 

• pozemok  C KN parc. č. 6348/19 – ostatná plocha o výmere  6 m2 vytvorený z pozemku E 
KN parc. č. 3941/106 – lesné pozemky o výmere 2635290 m2, vedeného Okresným úradom 
Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 3853   v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo  mesta  Nová 
Baňa,   

• pozemok C KN parc. č. 6348/18 – ostatná plocha o výmere 9 m2 vytvorený  z pozemku C KN 
parc. č. 6348/6 – ostatná plocha o výmere 16 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, 
odbor katastrálny na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo  mesta  Nová Baňa,  
geometrickým plánom č. 34125361-117/2014 vypracovaným dňa 30.7.2014, firmou Geoplan 
Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1, Trenčín, overeným dňa 11.8.2014, pod číslom 248/2014, 

 



v prospech:  
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, IČO: 35848863;  
 
na dobu:  na dobu 10 rokov;       

 
vo výške nájomného za 50,00 eur / m2 / rok; (celkové ročné nájomné 750,00 eur/rok)    
 
z dôvodu, že spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. ma záujem na predmetnom pozemku 

vybudovať  novú základňovú stanicu – technológiu prenosu a spracovania informácií. 
 
Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 12 
za - 12 (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0  – bolo prijaté 
 
 
13. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2014 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala  
Mgr. Helena Orgonášová, kronikárka mesta, ktorá k predmetnému bodu podala aj komentár. 
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

Dôvodová správa 
 

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

Podklady do kroniky mesta za rok 2014 
Samospráva 
     Mestské zastupiteľstvo  počas roka 2014 pracovalo v nezmenenom zložení do novembra, 
kedy boli voľby  do orgánov samosprávy /podrobnejšie v časti Voľby/. 
     Mesto Nová Baňa sa začalo pripravovať na nové programové obdobie. Na poslednom 
minuloročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa schválili poslanci  zámer 
spracovať  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ mesta na roky 2014 – 2020. 
PHSR mesta mal charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu.  
     V našom partnerskom meste Mimoň, v Českej republike, sa v dňoch 27. – 29. júna 
uskutočnili tradičné oslavy Dni mesta Mimoň za účasti zástupcov partnerských miest Novej 
Bane a poľského Zlotoryja. V predvečer osláv sa konalo slávnostné odovzdávanie Ceny mesta 
Mimoň. V obradnej sieni z rúk starostu Františka Kaisera prevzala ocenenie Mgr. Ľudmila 
Rajnohová, vedúca Správneho oddelenia Mestského úradu v Novej Bani, ktoré každoročne 
udeľuje Zastupiteľstvo mesta Mimoň. V príhovore jej  starosta poďakoval  za aktívnu prácu 
v rozvíjaní partnerských vzťahov medzi mestami Mimoň a Nová Baňa a za vytvorenú úžasnú 
pohodu a atmosféru pri návštevách nášho mesta. 
     Dňa 13. augusta sa novobanská verejnosť rozlúčila s bývalým primátorom mesta RNDr. 
Petrom Moškom, ktorý nás navždy  opustil po ťažkej chorobe. Bol to on, ktorý v čase 
vykonávania funkcie primátora dal nainštalovať do veže radnice zvonkohru. Počas pôsobenia 



na najvyššom poste mesta sa mu podarilo splniť množstvo naplánovaných cieľov v prospech 
potrieb obyvateľov mesta, športu i kultúrneho života. 
     Ocenenie „Dobrovoľník mesta Nová Baňa“ sa udeľuje občanom za ich dobrovoľnícku 
prácu ako dôležitú súčasť občianskej spoločnosti. Tento rok bolo ocenenie udelené MUDr. 
Ľubomírovi Snopekovi. Od roku 2008 pravidelne organizoval v Novej Bani humánnu akciu 
„Kvapka krvi“. Uskutočnilo sa už devätnásť odberov. Aktívne pracoval  v spoločenskom 
a športovom prostredí. Bol vzorom človeka,  ktorý úspech a ľudskú hodnotu povýšil 
a premenil na energiu pomoci ľuďom, ktorí to potrebovali. 
 
Hospodárenie 
     Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2014 bol schválený uznesením mestského 
zastupiteľstva  č. 57/2013 zo dňa 11.12.2013 ako vyrovnaný vo výške 4 102 685 eur. 
Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v členení bežný 
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Výdavková časť rozpočtu bola zostavená 
podľa programov, podprogramov a projektov pričom bola naďalej dodržaná rozpočtová 
klasifikácia.  
     Bežné príjmy boli vo výške 3 382 583 eur, po úpravách 3 613 749 eur a dosiahnutá 
skutočnosť bola 3 696 806 eur,  plnenie na 102,30 %. Bežné výdavky  boli schválené vo 
výške 3 379 873 eur, po úpravách 3 587 437 eur a skutočné výdavky boli vo výške 3 415 870, 
čerpanie na 95,22 %. Bežný rozpočet bol v skutočnosti prebytkový vo výške 280 936 eur. 
     Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 136 102 eur, po úpravách  136 102 eur, 
dosiahnutá skutočnosť 39 186 eur,  plnenie na 28,79 %. Kapitálové výdavky  boli schválené 
vo výške 602 700 eur, po úpravách 974 987 eur, skutočnosť bola 736 215 eur, čerpanie na 
75,51 %. Kapitálový rozpočet bol v skutočnosti schodkový vo výške 697 029 eur. 
Mesto – doplnenie informácii u akcií kapitálového rozpočtu roku  2014. 
V roku 2014 sa v rámci programu zníženia energetickej náročnosti budov realizovali akcie 
väčšieho charakteru a to zateplenie budovy, výmena okien a dverí  mestského úradu  a  
rekonštrukcia komplexu budov Materskej škôlky Nábrežná. 
     Výsledok rozpočtového hospodárenia bol schválený schodkový vo výške 463 888 eur, po 
úpravách schodkový vo výške 812 573 eur, v skutočnosti bol schodok rozpočtového 
hospodárenia vo výške 416 093 eur. 
     Finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, ale sú súčasťou rozpočtu, 
boli schválené vo výške  príjmy 584 000 eur, po úpravách 932 685 eur, skutočnosť 708 510 
eur. Výdavky -rozpočet 120 112 eur, po úpravách 120 112 eur, skutočnosť 119 130 eur.  
     Výsledok finančných operácií bol schválený prebytok 463 888 eur, po úpravách prebytok 
812 573 eur, v skutočnosti bol prebytok  589 380 eur.  
     Pôvodný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, po úpravách bol schválený tiež 
vyrovnaný. V skutočnosti mesto skončilo rok 2014 s prebytkom vo výške 173 287 eur.   
     Rok 2014 bol finančne lepším rokom. Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 
(najväčšia príjmová položka) bol o 5 588 eur vyšší, ako predpokladalo Ministerstvo financií 
SR vo východiskových štatistických údajoch pre rok 2014. V porovnaní s rokom 2013 bol 
výnos dane až o 139 307 eur vyšší. V priebehu roka bolo urobených trinásť zmien rozpočtu, z 
toho 3 boli schválené na mestskom zastupiteľstve, dve rozpočtové opatrenia boli v rámci 
kompetencií primátora mesta, dve rozpočtové opatrenia v rámci kompetencií riaditeľa 
Technických služieb mesta Nová Baňa, štyri v rámci kompetencií riaditeľky Základnej školy 
Jána Zemana, jedno v rámci kompetencií riaditeľky základnej umeleckej školy a jedno v 
rámci kompetencií riaditeľky Materskej školy Nábrežná ulica. 
     Štát vo forme transferov aj naďalej poskytoval finančné prostriedky na prenesené 
kompetencie, t.j. na: matričnú činnosť, stavebný úrad, miestne komunikácie, životné 
prostredie, pobyt občanov a register obyvateľov, prenesené kompetencie základnej školy, ale 



aj na troje voľby – voľby prezidenta, do Európskeho parlamentu a na komunálne voľby. 
Okrem toho mesto obdržalo ďalšie transfery a to transfer na výchovu a vzdelávanie žiakov 
základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia,  na stravu detí v hmotnej núdzi, 
školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravu žiakov do školy, na odchodné a transfer na 
výchovu a vzdelávanie pre materské školy.   
Na základe žiadostí o grant a vypracovaných projektov mesto obdržalo z Ministerstva kultúry  
transfery  na „Doplnenie knižničného fondu“, na „Ochranu knižničného fondu“, na „Vojnové 
hroby“ a na „Riešenie havarijného stavu kanalizácie Základnej školy Jána Zemana“. 
     Podobne na základe žiadosti a podaného projektu mesto obdržalo transfer aj 
z Banskobystrického samosprávneho kraja  na „Týždeň športu“.     
     Druhým rokom má mesto transfer od obcí -  finančné prostriedky pre základnú školu 
a centrum voľného času  na záujmové vzdelávanie detí z jednotlivých obcí.   
     Kapitálovým transferom v roku 2014 bol transfer z Ministerstva kultúry SR na 
„Modernizáciu knižnično-informačných služieb“. 
     Okrem toho mesto obdržalo dary vo výške 11 550 eur na rôzne účely – jarmok, mestská 
polícia,  šport a aj bez určenia účelu. 
      Na celkových výdavkoch bežného rozpočtu sa najvyšším percentom podieľali  výdavky 
na školstvo 47,81 %. Objem prostriedkov pre školstvo predstavoval  1 633 110 eur.   
Objem prostriedkov v rámci bežného rozpočtu použitých v školských rozpočtových 
organizáciách mesta Nová Baňa predstavoval sumu 1 571 014 eur.  Z toho 621 729 eur boli 
transfery z Okresného úradu odboru školstva (základná škola 565 433 eur normatívne 
prostriedky na prenesené kompetencie, 408 eur normatívne prostriedky z roku 2013,  1 166 
eur na dopravné žiakom, 1 789 eur prostriedky na odchodné, 3 553 eur  na výchovu a 
vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 5 151 eur vzdelávacie poukazy, 
centrum voľného času 1 617 eur na vzdelávacie poukazy, materské školy prostriedky na 
výchovu a vzdelávanie 12 424 eur, na odstránenie havarijného stavu kanalizácie 30 188 eur), 
835 794 eur prostriedky z rozpočtu mesta z podielových daní, 112 156 vlastné príjmy 
školských zariadení, 1 335 eur prostriedky z rozpočtu obcí na záujmové vzdelávanie v 
centrách voľného času.   
     Biskupskému úradu ako zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení pri Základnej 
škole sv. Alžbety bolo poskytnutých 34 817 eur z podielových daní.  
V rámci údržby školských zariadení boli urobené nasledovné opravy:     
Základná škola Jána Zemana –  prostriedky na údržbu boli vo výške 36 659 eur, v tom oprava 
kanalizácie, zdravotechniky v trakte D (na akciu boli použité prostriedky na odstránenie 
havarijného stavu z Okresného úradu odboru školstva vo výške 30 188 eur ), oprava stropu v 
jedálni a výmena svietidiel v jedálni a iné.  
Základná umelecká škola – v sume 27 279 eur bolo vymenených 71 okien za plastové s 
vonkajšími a vnútornými parapetmi a žalúziami a 3 vonkajších dverí. Prostriedky na údržbu 
boli použité vo výške 2 551 eur – oprava stien v koncertnej sále po výmene okien, údržba 
elektroinštalácie v koncertnej sále, oprava a výmena vykurovacích telies v koncertnej sále, 
oprava maľovky okolo okien a dverí po  výmene okien v triedach a na chodbách. 
Centrum voľného času – spolu prostriedky na údržbu boli vo výške 8 656 eur – bola 
vymenená časť strešnej krytiny na prístavbe (havarijný stav), vymenené staré a nefunkčné 
svietidlá v sále za nové neónové svetlá a opravená elektroinštalácia v sále, realizované 
maliarske práce v sále, opravená bufetová časť sály (stierky, podlaha, obkladačky), opravená 
miestnosť č. 3 –riaditeľňa (maliarske a murárske práce, oprava elektroinštalácie) a iné. 
Materská škola Nábrežná – spolu prostriedky na údržbu boli vo výške 7 495 eur – realizované 
maliarske a murárske práce v priestoroch Materskej školy  a Školskej jedálne  Nábrežná po 
vykonanej rekonštrukcii, výmena vchodových dverí na elokovanom pracovisku Štúrova ulica 



47, výmena regulačných ventilov na radiátoroch na elokovanom pracovisku Kolibská cesta 
230 a iné. 
     Z celkového rozpočtu bežných výdavkov objem prostriedkov pre príspevkovú organizáciu 
Technické služby mesta zabezpečujúcu verejnoprospešné služby predstavoval 647 809 eur. 
Podiel bežných výdavkov technických služieb na bežnom rozpočte mesta  bol  18,96 %.    
     Z rozpočtu mesta boli poskytnuté dotácie neziskovým organizáciám v súlade s všeobecne 
záväzným nariadením vo výške 44 854 eur, z toho na šport 39 864 eur, na kultúru 3 300 eur a 
na sociálny úsek a rodinu 1 690 eur.   
      V kapitálovom rozpočte bolo preinvestované 736 215 eur.  
Najväčšou akciou v roku 2014 bola „Rekonštrukcia materskej školy ul. Nábrežná“  a 
„Zateplenie budovy mestského úradu, výmena okien a dverí“. Ďalšími akciami bola 
rekonštrukcia objektu na ulici M. R. Štefánika pre Dobrovoľný hasičský zbor, obnova fasády 
budovy radnice so žľabmi a zvodmi a očistením a náterom šindľa. Na štyroch križovatkách 
ciest bola realizovaná modernizácia a rozšírenie mestského rozhlasu v počte štyroch  ks 
hlásičov a 8 ks  reproduktorov. Odstránený bol havarijný stav zatekania do priestorov 
verejných WC, čiastočne sa riešilo dopravné značenie v meste. Na rozhľadňu Háj bola 
pripravená projektová dokumentácia. V rámci finančných možností bola zrealizovaná časť II. 
etapy reštaurátorských prác Súsošia sv. Trojice. 
Bol zavŕšený proces obstarania nového Územného plánu mesta Nová Baňa ako strategického 
dokumentu, ktorým sa riadi investičná a ďalšia činnosť na území mesta.  Schválený bol  na 
mestskom zastupiteľstve dňa 22.10.2014.   
Na mestskom úrade bol zakúpený nový server, na ihrisko Pod sekvojou boli zakúpené 
mantinely a pre matriku dva trezory.  
V rámci ochrany knižničného fondu bol zo zdrojov Ministerstva kultúry zakúpený 
multifunkčný kopírovací stroj a prístroj na viazanie kníh do hrebeňovej väzby. 
V budove centra voľného času boli vymenené okná a to v historickej časti za eurookná z 
dôvodu požiadavky krajského pamiatkového úradu a v novšej časti budovy za plastové okná. 
Nakoľko v základnej umeleckej škole boli učebné plány rozšírené v hudobnom odbore o 
vyučovanie hry na heligónku a cimbal, bola zakúpená heligónka. Technické služby mesta 
vybudovali chodníky na Ulici  Cintorínskej, Nábrežnej a Školskej, odstavné plochy na Ulici 
Cintorínskej a Pod sekvojou, vybudovali nové schody pri všeobecnej úverovej banke a pri 
polícii, dobudovali cyklochodník,  na Tajchu doplnili lavičky a koše, vybudovali altánok a 
vyasfaltovali vjazdy na chodník. Zakúpili kosačku a kamerový systém. 
       Mesto malo v priebehu roka tri úverové vzťahy. Trinásty  rok splácalo  podporu vo forme 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na 39 b. j. na Hrádzi, bytovka A4 (vo výške 14 676 
000 Sk = 487 154 eur). Úroková sadzba bola  4,4 %. Deviaty rok splácalo podporu vo forme 
úveru na 52 b. j. na Hrádzi, bytovka A3 (vo výške 50 387 000 Sk = 1 672 542 eur). Úroková 
sadzba bola 1,0 %. Splátky oboch úverov boli rozložené na 30 rokov a splácané boli 
prostredníctvom nájomníkov cez Mestský bytový podnik formou zvýšeného nájomného. 
Ručenie úveru bolo zabezpečené samotnými bytovkami.        
     Tretím úverom bol úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. cez úverovú linku  Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj (EBRD) prijatý  na financovanie akcie „Zateplenie budovy Mestského 
úradu, výmena okien a dverí“ a „Rekonštrukcia Materskej školy na Ulici Nábrežnej“.  Z 
grantových prostriedkov Európskej únie po úspešnej realizácii projektu  a dosiahnutí 
minimálnej  30% úrovne energetických úspor mesto získalo nenávratný príspevok vo výške 
15 % z výšky oprávnených výdavkov, čo bolo 56 460 eur. Zmluva bola podpísaná v júli 2014. 
Výška úverového rámca úverovej zmluvy bola 550 000 eur. Úroková sadzba bola premenná, 
3M euribor a úroková marža 1,45 %. Splatnosť úveru bolo na 5 rokov. Úver bol rozdelený na 
3 splátkové úvery. Splátkový úver č. 1 je vo výške 105 398,18 eur na budovu mestského 
úradu (vyčerpaný v plnej výške), splátkový úver č. 2 vo výške 271 000 eur na budovu 



Materskej školy Ulica Nábrežná (vyčerpaný v plnej výške)  a splátkový úver č. 3 na 
neoprávnené výdavky na obidva objekty vo výške 173 602 eur (čerpanie len 88 699,22 eur). 
Návratnosť úveru bola zabezpečená podpísaním blankozmenky. 
      Dvanásty rok mesto zabezpečovalo výkon stavebného úradu nielen pre občanov Novej 
Bane, ale aj pre sedem obcí v regióne na základe zmluvy o zriadení spoločného stavebného 
úradu, z ktorého k 1. januáru 2014 obec Malá Lehota vystúpila.  
      Osemnásty rok pracuje Informačné centrum mesta ako súčasť oddelenia kultúry 
a informácii mestského úradu, ktoré vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe vydaných 
živnostenských oprávnení, poskytovalo platené i neplatené služby. Hospodárenie skončilo so 
stratou  2 114 eur. 
      Mesto je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií – Základná škola Jána Zemana,  
Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Materská škola Nábrežná vrátane 
elokovaných pracovísk na Ulici Štúrovej a Kolibskej ceste,  jednej príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta a dvoch spoločností s ručením obmedzeným a to Mestské lesy spol. s  
r.o. a Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.. Výsledkom hospodárenia Technických 
služieb mesta je strata z hlavnej činnosti 30 571 eur a zisk z vedľajšej činnosti 2 716 eur, 
spolu strata 27 855 eur. Mestské lesy spol. s r.o. rok 2014 skončili so ziskom 1 075 eur, 
Mestský bytový podnik so ziskom 7 383 eur. Mesto je stále akcionárom Prima banky a 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Obidve spoločnosti skončili so ziskom, ale 
dividendy akcionárom nerozdeľovali. 
 
Život obyvateľstva 
     K 31. decembru 2014 žilo v Novej Bani  7 272 obyvateľov, 3 517 mužov a 3 755 žien. 
V priebehu roka sa prisťahovalo 60 občanov, 28 mužov a 32 žien, odsťahovalo sa 116 
občanov, 55 mužov a 61 žien. Narodilo sa 65 detí, 33 chlapcov a 32 dievčat. Zomrelo 58 
občanov, 33 mužov a 25 žien. Oproti minulému roku sa počet obyvateľov zvýšil o 51, počet 
narodených detí klesol o 8, počet zomrelých klesol o 4. Uzavretých bolo 34 sobášov, 
cirkevným spôsobom 23, civilným 11, s cudzincom 1 sobáš. Mimo obradnej siene 
v priestoroch Drozdova boli uzavreté 2 manželstvá. V porovnaní s minulým rokom bolo 
uzavretých o 9 sobášov menej.  
 
Členstvo v združeniach 
     Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vznikla koncom decembra 2012. 
Svoju aktívnu činnosť začala vyvíjať v roku 2014. Dňa 1. augusta bolo zriadené kontaktné 
miesto na  Námestí  slobody v Informačnom centre mesta Nová Baňa. Regionálnou 
manažérkou bola Mgr. Jana Tencerová.  Názov oblastnej organizácie bol odvodený od 
historického pomenovania rieky Hron-Grain, Gran, Gron, Grana, Goron. V logu bola 
zobrazená hus s dvomi vlnami, ktoré  symbolizovali rieku Hron. Hus vyjadrovala asociáciu 
biopotravín vo vidieckom prostredí, lebo vidiek bol prevažujúcim prostredím vymedzeného 
priestoru  turistickej destinácie. Cieľom oblastnej organizácie  bolo rozvíjať  cestovný ruch na 
území katastrov mesta Nová Baňa, Žarnovica a obcí Repište, Horné Hámre až do obce Kľak. 
 
Priemysel, výstavba, služby 
     Pri príležitosti 60. výročia výroby výrobkov z minerálnej vlny v spoločnosti Knauf 
Insulation Nová Baňa dňa 29. augusta takmer po 15 rokoch otvorili brány závodu 
a dobrovoľníci z radov zamestnancov  zorganizovali  Deň otvorených dverí. Pripravená bola 
prehliadka výrobných priestorov so sprievodcom, inštalovaná výstava výtvarných prác 
„Knauf Insulation očami detí“. V programe vystúpili deti  z Centra voľného času v Novej 
Bani, hudobné skupiny Ideál a Crabslide. Pripravené boli ďalšie atrakcie pre deti a mládež – 
maľovanie na tvár a tričká, skákací hrad, razenie mincí, veštica, rodeo býk. Nechýbalo 



občerstvenie, dobrá nálada. Podujatiu prialo aj pekné počasie. V tento deň v areáli závodu za 
účasti Ing. Mariána Tkáča, riaditeľa závodu, Ing. Pavla Petrecha, Ing. Júliusa Uhreckého, 
Františka Martinca a Stanislava Štampoského odhalili pomník  pripomínajúci udalosti spred 
70 rokov. Na pomníku bolo napísané: „V septembri 1944 v tunajšej sklárni bola umiestnená 
skupina letcov z Piešťan, ktorá sa zúčastnila v Slovenskom národnom povstaní. Z vďaky 
novobanskí sklári.“ 
     Spoločnosť Cortizo Slovakia, a.s. rozšírila výrobný areál o lisovňu hliníkových profilov.            
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. sa podieľala na vybudovaní „R1 strediska správy a údržby 
rýchlostnej cesty Nová Baňa. 
 
Školstvo  
     Stalo sa tradíciou, že ku Dňu učiteľov pozýval primátor mesta pedagogických 
zamestnancov do obradnej siene mesta. Dňa 26. marca z jeho rúk za prácu a vynikajúce 
pracovné výsledky ocenenie prevzali : Mgr. Oľga Burešová a Mgr. Mária Považanová zo 
Základnej školy Jána Zemana, Ing. Júlia Hrmová zo Základnej školy sv. Alžbety, Bc. Júlia 
Laktišová z Materskej školy Nábrežná ulica, elokované pracovisko Kolibská cesta, Eva 
Koštialová z Materskej školy Nábrežná ulica,  Ing. Anastázia Mádelová zo Strednej školy 
obchodu a služieb,  Mgr. Katarína Sekerková z Gymnázia Františka Švantnera, Mgr. Iveta 
Svetíková a PaedDr. Margita Štrbová zo Spojenej školy Hrabiny, Katarína Štrbová 
z Detského domova, Anna Žarnovičanová z Centra voľného času, Anatolij Micovčin in 
memorian zo Základnej umeleckej školy, ocenenie prevzala manželka Mária Micovčinová. 
     Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo v máji tohto roku súťaž pre študentov 
umeleckých škôl na vytvorenie loga pre nový Operačný systém „ Kvalita životného prostredia 
na roky 2014 – 2020“. Víťazkou tejto súťaže sa stala Novobančanka, 24-ročná študentka 
Akadémie umení v Banskej Bystrici Bc. Mária Dzianová. Porota v oblasti dizajnu 
vyhodnotila ako najlepší práve jej návrh. 
     Primátor mesta ocenil dňa 20. júna v priestoroch zasadačky mestského úradu devätnásť  
žiakov z novobanských škôl a ich pedagógov, ktorí dosiahli v priebehu školského roka 
 vynikajúce výsledky, úspešne reprezentovali svoju školu i mesto. Zapísali sa do Pamätnej 
knihy mesta, prevzali pamätný list a vecný dar. Materská škola Nábrežná – Vivien Mišurová, 
Jakub Kopernický, Adam Zumerling, Viktória Forgáčová. Základná škola Jána Zemana – 
Nikola Müllerová, René Fabián, Paulína Polcová. Základná škola sv. Alžbety – Ema 
Štullerová, Eliška Štullerová, Alžbeta Jauschová. Stredná odborná škola obchodu a služieb – 
Eva Mesiariková, Nikola Hossová. Gymnázium Františka Švantnera – Martin Chmola, Nikola 
Gregová, Oliver Mašír. Spojená škola Hrabiny – Miroslava Slováková. Základná umelecká 
škola – Sebastián Wolf, Katarína Kyseľová, Michaela Kyseľová. 
     Domov sociálnych služieb Hrabiny si v roku 2014 pripomenul 40. výročie založenia. 
Špeciálne školstvo v Novej Bani malo viacročnú tradíciu. Spojená škola, vtedy ešte pod 
názvom Osobitná škola pre telesne postihnutých, otvorila svoje brány po prvýkrát 1. 
septembra 1974. Oslavy formou benefičného koncertu „ So slniečkom v srdci“ sa uskutočnili 
20. novembra v kine Vatra. Hostí privítala riaditeľka školy PaedDr. Karin Gažiová, 
prítomným sa prihovorila Ing. Mária Kolárska z odboru školstva Okresného úradu v Banskej 
Bystrici a Mgr. Ján Havran, primátor mesta. V programe vystúpil spevácky zbor Cantus 
Monte Regis, žiaci zo Základnej umeleckej školy, zo Spojenej školy. Záver programu patril 
hosťovi Petrovi Cmoríkovi, ktorý roztancoval  celú sálu a svojim vystúpením prispel 
k výbornej atmosfére. Jubilujúce zariadenie prišiel navštíviť predseda Banskobystrického 
samosprávneho kraja Ing. Mgr. Marián Kotleba a vedúca oddelenia sociálnych služieb 
a zdravotníctva PhDr. Katarína Luptáková.   



     V Materskej škole na Nábrežnej ulici došlo k vymenovaniu novej riaditeľky, pretože Eva 
Koštialová, doterajšia riaditeľka,  dovŕšila dôchodcovský vek.  Na základe výberového 
konania sa riaditeľkou stala Katarína Štrbová.     
 
Zdravotníctvo 
     Mesto Nová Baňa, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri mestskom 
zastupiteľstve v spolupráci s Transfúznou stanicou v Banskej Bystrici pokračovalo aj v tomto 
roku v humánnom podujatí „Kvapka krvi“. Dňa 10. marca sa uskutočnil sedemnásty odber 
pod názvom „Jarná kvapka krvi“. V priestoroch základnej umeleckej školy privítali 
sedemdesiatdva darcov, deväť z nich bolo  prvodarcov. Dňa 16. júna sa krv rozhodlo darovať 
päťdesiatšesť ľudí. Podujatie malo názov „Športová kvapka krvi“. Posledný odber krvi 
v tomto roku bol zorganizovaný dňa 1. decembra pod názvom „Zimná kvapka krvi“. 
Zaevidovalo sa osemdesiatštyri darcov. Pre zdravotné príčiny štrnásť bolo vyradených. 
Prvodarcov bolo jedenásť. 
 
Kultúra 
      Mesto Nová Baňa – bývalé slobodné, kráľovské a banícke mesto je bohaté na svoje 
miestne tradície. Oddelenie kultúry, informácií a vzdelávania pri mestskom úrade 
prostredníctvom organizovania a podpory rôznych prehliadok a kultúrnych podujatí sa ich 
snažili zachovávať.   
     Dňa 25. januára bolo v kine Vatra  zorganizované jubilejné  podujatie – 30. ročník 
hudobnej prehliadky heligónkarov pod názvom „Novobanskí heligónkari“. V začiatkoch 
účinkovali len domáci muzikanti.  Dobrý chýr o podujatí  sa rýchlo šíril po Slovensku a 
postupne prichádzali svoje umenie prezentovať  hudobníci aj z iných miest. Keďže sa jednalo 
o jubilejný ročník Mesto Nová Baňa prejavilo úctu a poďakovanie zakladateľom, 
spoluzakladateľom, tým najviac zaangažovaným, či už organizátorom, alebo účinkujúcim 
formou ocenení. Primátor mesta Mgr. Ján Havran ocenil:  
- Gejzu Zuzulu, im memoriam, za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových 
tradícií v prospech mesta Nová Baňa, ocenenie z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana 
prevzal syn Timotej Zuzula.  
- Ladislava Polca, im memoriam, za zachovávanie tradícií v ľudových zvykoch a piesňach v 
prospech mesta Nová Baňa, ocenenie z rúk primátora mesta prevzal syn Klement Polc.  
- Máriu Raffajovú, im memoriam, za zachovávanie tradícií v ľudových zvykoch a piesňach v 
prospech mesta Nová Baňa, ocenenie z rúk primátora mesta prevzala dcéra Mária Pešeková.  
- RNDr. Petra Mošku, za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií v 
prospech mesta Nová Baňa, ocenenie z rúk primátora mesta prevzal syn Igor Moško.  
- Helenu Budinskú, za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií a zvykov 
v prospech mesta Nová Baňa.  
Mesto Nová Baňa ďalej ocenilo za zachovávanie tradícií v ľudových zvykoch a piesňach v 
prospech mesta Nová Baňa:  
- Vladimíra Víglaského, Ignáca Šályho, Jozefa Suchého, Pavla Lisku, Jozefa Dubovského, 
Mariána Tužinského, Petra Štrbu, Annu Štrbovú, Júliusa Budinského, Cecíliu Tencerovú a 
Gizelu Búryovú.  
V programe 30. ročníka vystúpili nielen domáci, ale aj heligónkari z Očovej,  Turzovky, 
Dolnej Strehovej, Rimavskej Soboty, Kamennej Poruby. 
Zimná folková Nová Baňa bola v tomto roku tiež jubilejná. Oslávila svoj 25. ročník. Dňa 1. 
februára   kino Vatra patrilo folku. Tento ročník bol špecifický nielen dĺžkou trvania 
podujatia, ale aj tým, že zo šiestich účinkujúcich štyria prezentovali vlastnú tvorbu. 
Zakladateľmi podujatia boli Igor Moško a Ľudo Kašuba. 



     Po druhýkrát sa v Novej Bani predstavil vo svojom koncerte náš rodák a študent JAMU 
v Brne Jakub Tököly. Opäť divákom predviedol veľké umenie v hre na klavír, aké nie je 
možné počuť každý deň. Na bicie hral Samuel Juráš, na kontrabase Peter Korman. Vystúpenie 
doplnila originálnym spevom finalistka speváckej súťaže Česko-Slovenská SuperStar Monika 
Bagárová. Jazzový koncert zanechal v divákoch dobré pocity a pekný umelecký zážitok. 
    Banskobystrický samosprávny kraj,  Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom  
a mesto Nová Baňa zorganizovali regionálnu prehliadku amatérskych divadiel „Melekova 
divadelná Nová Baňa“. 39. ročník sa konal v dňoch 24. až 28. marca. Divadelná opona v kine 
Vatra sa otvorila pre štyri súťažné divadelné inscenácie a jedno nesúťažné divadelné 
predstavenie. Počas týždňa sa predstavili : Divadelný súbor MÚZa Nová Baňa s hrou 
Lakomec, odporúčanie na Krajskú prehliadku divadla do Tisovca, Divadelný súbor Experti 
Žiar nad Hronom s predstavením Život je viac ako syr, Divadelný súbor Dom chvály Nová 
Baňa s hrou Tanec nad plačom , nominácia na Krajskú prehliadku divadla do Tisovca, 
Paradajz Pikčr Banská Štiavnica s rockovou operou Krútňava, nominácia na Krajskú 
prehliadku divadla do Tisovca.  Ako hosť festivalu sa predstavil Divadelný ochotnícky súbor 
NO CO CO z partnerského mesta Mimoň s nesúťažným predstavením Šlapky. 
     Mestská knižnica V Novej Bani bola súčasťou kultúrneho života mesta už dlhé roky. 
Poskytovala služby širokému spektru čitateľov zo všetkých sociálnych skupín. V tomto roku 
bol knižný fond doplnený zo získaného grantu vo výške 1300 eur a zo spolufinancovania 
mestom vo výške 125 eur o 202 knižných dokumentov. Mestská knižnica dňa 7. marca 
zorganizovala besedu so známym moderátorom, publicistom a milovníkom kníh Jozefom 
Dadom Nagym. Stretnutie s ním bolo príjemné, svoje rozprávanie spestril humornými 
zážitkami. Dňa 26. marca pozvanie na besedu prijal spisovateľ, publicista a biológ, doktor 
prírodných vied, Gustáv Murín. Patril do generácie autorov, ktorí rozvíjali žáner sci-fi 
literatúry. Zaujímavá bola spoločná beseda lekárov MUDr. Milana Očenáša a MUDr. Ernesta 
Cabana s novinárom Petrom Valom na tému „ Afrika a urgentná medicína“.  Úspešné 
medzinárodné podujatie „Noc s Andersenom“ sa konalo  4. apríla. Po prvýkrát využila 
možnosť zapojiť sa do 9. ročníka celoslovenského podujatia i  Mestská knižnica Nová Baňa. 
Odvahu nocovať v knižnici malo sedemnásť detí vo veku 7 – 12 rokov. Program sa niesol 
v duchu Andersenovej rozprávky Cisárove nové šaty, ktorú prítomným prečítal primátor 
mesta Mgr. Ján Havran. Zavítal medzi nich aj Andersen v podaní Mgr. Martina Mikušku. Deti 
prežili zaujímavú noc, plnú prekvapení. Ich reakcie boli pozitívne. Po prvýkrát sa knižnica 
zapojila do projektu „Čitateľský maratón“ so žiakmi zo Základnej školy Jána Zemana. 
     27. marca mesto Nová Baňa a  Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov zorganizovali Spomienku na oslobodenie  mesta. Dňa 7. mája sa konala 
Spomienka na Deň víťazstva nad fašizmom. Od udalostí uplynulo 69 rokov. 70. výročie 
Slovenského národného povstania si novobanská verejnosť pripomenula dňa 28. augusta pri 
pomníku na Námestí slobody. 
     V mesiaci máj zavítali do Novej Bane bratislavskí herci Lenka Barilíkova, Lucia 
Lapišáková, Marek Majeský a Martin Mňahončák s divadelnou hrou Láááska. Bláznivá 
komédia bola plná komických dialógov o úspechoch, kariére, šťastí, nešťastí, smole a najmä 
o láske. Za výkony boli herci odmenení veľkým potleskom a publikum krásnym divadelným 
zážitkom. 
       V máji tradične mesto  pripravilo z  príležitosti Dňa matiek  program v kine Vatra, 
v ktorom vystúpili žiaci zo Základnej školy Jána Zemana a Základnej školy sv. Alžbety.  K 
 Medzinárodnému dňu detí bolo  dňa 1. júna zorganizované veselé popoludnie plné zábavy, 
súťaží a prekvapení s kúzelníkom Markom a jeho Magic-show. 
Celé Slovensko malo možnosť spoznať novobanskú skupinu CRABSLIDE. V súťaži X Factor 
sa predstavili v zložení  Lukáš Holzer, Peter Kocian, Jakub Čulík a Štefan Marko. Ich 



vystúpenie bolo úspešné, dostali sa do TOP 5 kapiel celého X Factora. Medzi divákmi i v 
porote zanechali veľmi dobrý dojem. Pre kapelu to bol doteraz najväčší úspech.  
       Podvečer  5. júna v kine Vatra patril výnimočnej udalosti. V programe „Vinička a jej 
hostia“   pokrstili  prvé CD – SPIEVA VÁM VINIČKA. Pozvanie za krstného otca prijal 
primátor Mgr. Ján Havran. Krstilo sa  čistou vodou  spod Viničného vrchu. 
       Tradičným podujatím sa v Novej Bani stalo Kultúrne leto. Už po 11-krát bola  široká 
novobanská verejnosť účastníkom bohatého programu od júna do augusta. Začiatok patril 
Vítaniu leta. Program pokračoval súťažou vo varení gulášu, v júli  večernou prehliadkou 
múzea, 18. ročníkom Letnej folkovej Novej Bane,  Tajchovým karnevalom,  vystúpením 
hudobnej skupiny RE-AX, Rockovou nocou, v auguste Coctailom piano Emila Struhára, 
Šláger na Tajchu. Uskutočnil sa 5. ročník metalového festivalu GOTHOOM OPEN AIR 
FEST. Popoludnie pri pesničke patrilo vystúpeniu speváckej skupiny Jesienky a dychovej 
hudby Senior. Záver augusta patril programu Na Štáloch je veselo, kde vystúpili folklórne 
skupiny a jednotlivci. Hosťom bola folklórna skupina Villa z Nového Sadu – Srbsko. 
V animačnom programe sa  deti  rozlúčili s prázdninami. Sprievodnou akciou bola výstava 
amatérskej fotografickej súťaže AMFO Nová Baňa. 
      V dňoch 26 . – 27 . septembra  bol zorganizovaný tradičný  Novobanský jarmok. Počas 
dvoch dní v kultúrnom programe vystúpili domáci účinkujúci i hostia. Moderné sláčikové 
kvarteto Beat – oh When Quartet  z Banskej Bystrice, mnohopočetná tanečná formácia 
BALKANSAMBEL,  bratislavská skupina HEX,  country skupina Člováci z Nitry, folklórny 
súbor MLADOSŤ z Banskej Bystrice  a VATRA z Tlmáč. Veľký úspech malo vystúpenie 
ľudovej hudby KOLLÁROVCI a domáca kapela CRABSLIDE. Záver kultúrneho podujatia 
patril známej speváčke Zuzane Smatanovej, šesťnásobnej držiteľke Zlatého Slávika. Námestie 
bolo zaplnené stánkami, v ktorých svoje výrobky predstavilo štyridsaťjeden  
ľudovoumeleckých remeselníkov, mestská tržnica patrila ôsmim stánkom s občerstvením. Kto 
mal záujem, mohol si nakúpiť v stoštyridsať jeden predmetových stánkoch. 23.ročník 
Novobanského  jarmoku bol úspešný. 
     Dňa 20. októbra vystúpil v kine Vatra český spevák František Nedvěd so synom Vojtom 
a ich kapelou. Milovníci klasických folkových piesní zaplnili sálu takmer do posledného 
miesta.  Známymi piesňami, svojou bezprostrednosťou si získali publikum. Koncert skončil 
vytlieskaným prídavkom a následným standing ovation. 
     Október – Mesiac úcty k starším.  Pri tejto príležitosti mesto Nová Baňa pripravilo tanečnú 
zábavu pre  seniorov v priestoroch centra voľného času. Hosťami boli priatelia z Denného 
centra z Levíc a zo zariadenia sociálnych služieb SVETLO z Olichova. Do tanca hrala 
hudobná skupina IDEÁL, výbornú náladu spevom oživil Robo Kazík, spevák z Banskej 
Bystrice. 
     S mesiacom október je spojené kultúrne podujatie „ Na cimbalovú nôtu“. 10. ročník  niesol 
podtitul : Budinskovci v Novej Bani  a ich hostia. V programe sa predstavili členovia rodiny 
Budinských,  ženský spevácky zbor Belius z Očovej a folklórna skupina Dolina z Čajkova. 
Na záver účinkujúci spoločne zaspievali pieseň Baňa, Baňa, Nová Baňa. 
     Rok 2014 bol úspešný pre zmiešaný spevácky zbor mesta Nová Baňa  Cantus Monte 
Regis.  Na regionálnej / Banská Štiavnica /, krajskej / Modrý Kameň / i celoslovenskej 
/Zvolen / prehliadke speváckych zborov svojim výkonom presvedčili odbornú porotu a získal  
umiestnenie v Zlatom pásme. Zbor vystúpil  na domácej pôde na oslavách 70. výročia 
Slovenského národného povstania a na tradičnom Novobanskom jarmoku.                                                                                            

Mesto úspešne a na vysokej úrovni reprezentovala  folklórna skupina „ Háj“. Dňa 26. 
júla sa zúčastnili na podujatí Cisárska vizitácia baníctva pri príležitosti osláv 250. výročia 
návštevy Banskej Bystrice cisárom Jozefom II. a Leopoldom, synmi  Márie Terézie. Veľký 
úspech  mali na oslavách baníctva na 7. stretnutí banských miest a obcí Slovenska 
v Kremnici, kde sa zúčastnili slávnostného historického sprievodu a vystúpili  v kultúrnom  



programe. Na 10. ročníku folklórneho festivalu pod  názvom „Tlmačská  grámora“ svoje 
umenie prezentovali v galaprograme. 
     Dňa 12. decembra sa uskutočnil 4. ročník benefičného koncertu MY A NAŠE MESTO 
pod názvom „Žijú medzi nami“, ktorý bol venovaný dvom mladým ľuďom so zdravotnými 
problémami Monike a Timotejovi. Sponzori darovali sumu vo výške 2 120 € a prítomní 
diváci vo forme dobrovoľného vstupného sumu  810 €. 
     V priebehu roka boli zorganizované ďalšie podujatia spomedzi ktorých vyberáme 
veľkonočné a vianočné trhy v centre voľného času, stavanie mája na Námestí slobody, 
príchod Mikuláša, rozlúčka so starým rokom a privítanie nového roka na Silvestrovskej 
diskotéke. Kultúrny život bol v našom meste v tomto roku bohatý. Podujatia organizovalo 
mesto či už vo vlastnej réžii alebo v spolupráci s inými subjektmi kultúrneho života - s 
miestnymi školami, školskými organizáciami alebo občianskymi združeniami/klubmi.  

Spestrením Vianoc (28. 12. 2014) bol spomienkový  koncert skupiny SOGST, po 40 
rokoch. Ich návrat bol potešením pre staršiu generáciu a príjemným prekvapením pre mladšiu 
generáciu. V obnovenej zostave, Emil Struhár, Karol Tapfer, Jozef Šurka, Milan Macko a 
Patrik Červenák, zostavili program koncertu  z vlastných skladieb, prevzatých známych 
rockových a bítových skladieb, ale aj klasických diel v zaujímavej úprave Emila Struhára.  
Vo vlastných skladbách bolo cítiť ich očarenie skupinou URIAH HEEP. Skladby boli 
poprepletané spomienkami jednak na už zosnulých členov ich kapely, ale aj na ich začiatky a 
hlavne úspechy na viacerých bítových festivaloch. Informácie v podaní Karola Tapfera 
prekvapili určite nejedného neznalého návštevníka v sále. 
 
 Šport 
     Tradičné podujatie – Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2013 sa 
konalo dňa 7. februára v kine Vatra. Z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana a predsedníčky 
Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve Kataríny 
Štrbovej prevzalo pätnásť nominovaných športovcov víťazné poháre, darčeky a zapísali sa do 
Pamätnej knihy mesta Nová Baňa. Ocenení športovci boli : Martin Budinský  - šachový 
oddiel TJ Slovan Nová Baňa, Miloš Kvanka - Miestna organizácia slovenského rybárskeho 
zväzu, Milan Staňo-bežec, Timotej Škvarka a Sheila Pšenáková - tanečný  pár TŠK 
TIFFANY Nová Baňa, Matúš Bránik - Hokejový klub HC Nová Baňa, Tobias Kopernický - 
beh, Hana Mališová - Stolnotenisový klub Nová Baňa, Linda Killíková - jazdecká škola Beri, 
Richard Frölich - ŠK KARATE Nová Baňa, Zuzana Plachyová - SKI TEAM Nová Baňa, 
Peter Džanaj - Mestský futbalový klub /MFK/ Nová Baňa - mladší žiaci, Michal Kovács- 
MFK Nová Baňa - starší žiaci, Tomáš Kicko - MFK Nová Baňa - mladší dorast, Marek 
Pacalaj  - MFK Nová Baňa -starší dorast. Prostredníctvom ankety sympatie v Novobanských 
novinách sa nominovaní športovci uchádzali o hlasy čitateľov, ktorí odovzdali 417 platných 
anketových lístkov. Rozhodli  nasledovne. Na 1. mieste s počtom 136 hlasov sa umiestnil 
Richard Frölich - karate. Na 2. mieste s počtom 120 hlasov sa umiestnila Zuzana Plachyová - 
lyžovanie a na 3. mieste s počtom 36 hlasov Timotej Škvarka a Sheila  Pšenáková - tanečný 
pár. Hosťami slávnostného podvečera boli Lucia Kevická z Bratislavy, majsterka sveta vo 
freestyle footballe vo svojej kategórii a Miroslav Škadra z Novej Bane, reprezentant  
Slovenskej republiky v športovej kulturistike, majster Európy 2013 v kategórii do 70 kg. 
Počas roka 2014 získal vo svojej kategórii: 1.miesto – Majstrovstvá Slovenska Žilina, 3. 
miesto - Majstrovstvá Európy (Španielsko - Santa Suzana), 3. miesto - Cena Opavy Čechy, 2. 
miesto  - Tatranský pohár Poprad - nominácia na Majstrovstva sveta, 10. miesto - 
Majstrovstvá sveta, 1. miesto - víťaz Slovenského pohára. Z rúk primátora Mgr. Jána Havrana 
prevzal ocenenie za reprezentáciu mesta na medzinárodnej úrovni. 
 



      Scenár 11. ročníka Defilé tanečno - športového klubu Tiffany bol pripravený ako filmový 
zážitok. Dej sa preniesol do roku  1885, kedy ešte neboli televízory, dokonca ani kino, iba 
divadlá so živými hercami.  Keď prišiel hraný film, nechýbal Charlie  Chaplin. Na javisku ho 
predstavoval Ľuboš Greguš a Timotej Škvarka. Členovia klubu sa predstavili v nových 
choreografiách a krásnych kostýmoch. Úspechy mali tanečníci v rámci krajských 
i celoslovenských kôl. Súťažne tancujú aj ich tréneri manželia Pšenákovci, ktorí sa v tomto 
roku stali majstrami Slovenska v desiatich tancoch. Tým si ako jediný pár zo Slovenska 
zabezpečil účasť na Majstrovstvách sveta v desiatich tancoch SENIORI 2014  dňa 1. februára 
v belgických Antverpách. V silnej konkurencii 46 párov sa náš pár dokázal prebojovať na 
skvelé 21. miesto.  
 
     Na Školskej a Nábrežnej ulici koncom minulého roka boli vybudované dve nové detské 
ihriská pre najmenšie deti. Oficiálne boli otvorené dňa 7. apríla 2014 za prítomnosti 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani Petra Forgáča, Natálie Pinkovej a riaditeľa 
Technických služieb mesta Nová Baňa Františka Bakoša.  
 
     Mesto žilo futbalom i v roku 2014. Mužstvo dospelých hralo 3. ligu, mužstvá starších 
a mladších žiakov a mužstvá staršieho a mladšieho dorastu hrali 2. ligu na Slovensku. Klub 
pracoval s mládežou a deťmi z celého regiónu mesta. Prípravky žiakov od tohto roku hrali  
Miniligu Adama Nemca v rámci pôsobnosti Oblastného futbalového zväzu Žiar nad Hronom. 
Deti majú možnosť začínať od detského veku v rámci futbalovej škôlky klubu. 
 
     Lyžiarsky klub SKI TEAM Nová Baňa – Drozdovo sa siedmy rok zaoberal výchovou 
a výučbou lyžovania detí. V priebehu lyžiarskej sezóny  absolvovali preteky na Drozdove, na 
Skalke pri Kremnici, na Donovaloch. Vyvrcholením celého obdobia boli Majstrovstvá 
Slovenska na Roháčoch. Náš klub reprezentovala Timea Plachyová. V obrovskom slalome 
obsadila 19. miesto a v rámci Banskobystrického kraja skončila na 2. mieste. 
 
     Nová Baňa mala zastúpenie v súťažiach stolného tenisu. Muži hrali v 2.,3. a 5. lige, ženy 
v 1. lige, dorastenky v extralige, dorastenci  a starší žiaci v 1. lige. 
 
     Dlhoročnou tradíciou v Novej Bani sa mohol pochváliť  Klub športovej a služobnej 
kynológie. Členovia sa zameriavali na hromadný výcvik psov všetkých plemien a ich 
prípravu na bežné situácie. Klub športovej kynológii sa podujal  usporiadať  Majstrovstvá 
Slovenska v brannom viacboji kynológov v Novej Bani. Na preteky v jednotlivých 
kategóriách – žiaci, žiačky, dorastenci, dorastenky, muži a ženy do 40  a nad 40 rokov, 
nastúpilo spolu 75 súťažiacich. Majstrovstvá boli organizačne dobre pripravené a pre naše 
mesto aj úspešné.  Medzi žiačkami na 2. mieste sa umiestnila Zuzana Tužinská, v kategórii 
žiaci si zlatú medailu prevzal Martin Papánek. V súťaži dorasteniek nás reprezentovala 
skúsená profesionálka  Mária Štrbová, ktorá sa postavila na najvyšší stupienok a z pretekov si 
odniesla zlatú medailu.  Nová Baňa a Kynologický športový klub mesta sa dostal do 
povedomia takmer na celom Slovensku. 
 
     Mesto Nová Baňa ako po minulé roky i  v tomto pripravilo pre aktívnych aj príležitostných 
športovcov 11. ročník „Týždňa športu pre všetkých“. Harmonogram obsahoval dvadsaťsedem 
plánovaných aktivít, do ktorých sa zapojilo 1 031 športujúcich. Tým bol prekonaný rekord 
z roku 2013, kedy bolo zaregistrovaných 1008 účastníkov. 
 
    Zaujímavá celonárodná súťaž, do ktorej sa naše mesto zapojilo po prvýkrát, mala názov   



„ Do práce na bicykli“. Na máj ju vyhlásilo  Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho 
rozvoja SR. Cieľom súťaže bolo podporiť využitie bicyklov na pravidelné dochádzanie do 
práce ako vhodnú alternatívu individuálnej automobilovej dopravy v mestách i obciach. 
Patrili sme medzi tridsať miest, ktoré sa súťaže zúčastnili. U nás bolo zapojených deväť tímov 
zo šiestich firiem, spolu dvadsaťosem súťažiacich.Tímy najazdili spolu 3 339 km, 974 jázd. 
V rámci Slovenska sa Nová Baňa umiestnila na  24. mieste. V rámci mesta zvíťazil tím 
JAMATO Spojovej školy z Hrabín v zložení Mgr. Ján Píš, Mgr. Martin Mikuška  Anton 
Segéň, ktorí spolu najazdili 790 km. Ako jednotlivec jednoznačne zvíťazil Martin Uharček 
z tímu VÝROBÁRI, Knauf INSULATION ,s.r.o. ,Nová Baňa. 
 
     Kulturista Miroslav Škadra z Fitness Klubu Tabo Nová Baňa, minuloročný majster Európy 
vo svojej kategórii do 70 kg, bol úspešný i vo svojom štvrtom súťažiacom roku. V máji  na 
Majstrovstvách Európy v Santa Susanne v Španielsku získal bronzovú medailu, na 
Majstrovstvách Slovenska v Žiline sa umiestnil na 1. miesto, 3. miesto si odniesol zo súťaže 
Cena Opavy Čechy, 2. miesto z Tatranského pohára v Poprade-tu si vybojoval nomináciu na 
Majstrovstvá sveta do Brazílie, kde sa umiestnil na 10. mieste. V roku 2014 bol  víťazom 
Slovenského pohára. 
 
     Slovakman 226 – Peklo pod piešťanským nebom. Jediné preteky dlhého triatlonu na 
Slovensku sa každoročne konali v piešťanskej lodenici.  Súťažilo sa v troch  disciplínach – 
3,8 km plávania, 180 km cyklistiky a 42,2 km behu. Dňa 2. augusta sa na štart postavil a 
dobrodružstvo odhodlal zažiť Novobančan Peter Gajdoš. Náročné preteky v dĺžke 226 km 
absolvoval za 11:42:41.  Dosiahol svoj cieľ zvládnuť  všetky disciplíny  pod 12 hodín  
a hlavne prežiť preteky. Vo svojej kategórii skončil na 3. mieste v rámci Majstrovstiev 
Slovenska. 
 
     Prvá septembrová sobota patrila bežeckému podujatiu  na Tajchu  -  3. ročníku Tajchovej 
osmičky. Na štart sa postavilo 201 bežcov /vlani 113 / takmer z celého Slovenska. Z Novej 
Bane bežalo 90 súťažiacich. Najmladšou účastníčkou bola Vivien Matulíková /2012/ 
z Kremnice, najstarším účastníkom bol opäť Juraj Cengel /1937/ z Ilje pri Banskej Štiavnici. 
V hlavnej kategórii – beh na 8 km vyhral Dávid Brünna z Banskej Bystrice a Michaela 
Kúdeľová z Tlmáč. Organizačne boli preteky veľmi dobre pripravené vďaka mestu Nová 
Baňa a nadšencom behu Petrovi Gajdošovi, Ľubošovi Brieškovi a Milanovi Staňovi. 
 
     Streda 17. septembra bola pre nadšencov turizmu a priateľov prírody slávnostným dňom. 
Za prítomnosti primátora mesta Mgr. Jána Havrana a konateľa Mestských lesov spol. s r.o. 
Nová Baňa Viťazoslava Chrappu  bol otvorený druhý náučný chodník  v meste „Náučný 
chodník Zvonička“. Pred 18-timi rokmi bol otvorený „Náučný chodník Vojšín“. 
V rekreačnom areáli Zvonička sa zišlo približne 700 ľudí. Chodník dlhý 6 233 m s celkovým 
prevýšením 274 m viedol turistov po žltej značke  k piatim informačným tabuliam  
zo Zvoničky na Červenú a Havraniu skalu, Háj a  odtiaľ do Kohútova. 
 
     V Novej Bani bol registrovaný  Šachový oddiel  Slovan Nová Baňa. Mal trinásť členov, 
z nich osem nastupovalo na zápasy. Svoje účinkovanie v sezóne 2014/2015 rozbehli v 3. 
šachovej lige Banskobystrického  kraja. V predchádzajúcich troch ročníkoch sa z 20 
účastníkov umiestnili na 5., 7. a 12. mieste.  
 
     Úspešne v roku 2014 mesto reprezentovali novobanskí karatisti. Na Majstrovstvách sveta 
WUKF detí v poľskom Szczetine v dňoch 15. – 19. októbra spomedzi 33 pretekárov 
slovenskej výpravy bolo 10 Novobančanov. Celkove súťažilo 1 450 pretekárov. Misia 



novobanských karatistov skončila úspečne. Sarah Babicová sa stala majsterkou sveta  
v kumite a bronz získala v kata,  vicemajsterkou Viktória Forgáčová v kata. Úspešní boli  
Michal Kabát, Samuel Kocian, ktorí sa umiestnili na 5. mieste, Sabina Kruľáková a Matej 
Zima na 7. mieste. Na Majstrovstvách sveta WTKA na prelome októbra a novembra sedem 
novobanských karatistov veľmi úspešne reprezentovali Slovensko. Daniel Pohronský získal 
titul majstra sveta v kumite a v point karate, Martina Kamodyová –vicemajsterka sveta 
v kumite a bronzová medailistka v kata, Simona Klongová-majsterka sveta v point karate,  
vicemajsterka  sveta v kumite, Richard Frölich-majster sveta v kumite, vicemajster sveta 
v point karate, Robert  Roth-majster sveta v point karate, Viktória Šályová-vicemajsterka 
sveta v karate ženy open, Ema Kasanová-bronzová medailistka v point karate. Všetci sa 
podielali na veľkom úspechu aj v súťaži družstiev vo svojich vekových a váhových 
kategóriách.  

 
Dňa 9. novembra bolo slávnostne  otvorené petangové ihrisko na Nábrežnej ulici za 

prítomnosti primátora mesta  Mgr. Jána Havrana a poslancov mestského zastupiteľstva 
Natálie Pinkovej a Petra Forgáča. Pozvanie prijali vzácni hostia Bruno Fernandez, generálny 
sekretár Európskej federácie petangue, David Mortreaux, prezident Slovenskej federácie 
petangue a Ing. Ľuboš Šedivý, zakladateľ a prvý predseda Slovenskej federácie petangue. 
Tento šport  nevyžadoval  veľa námahy, hrať ho mohol každý, kto zdvihol  0,7 kg vážiacu 
kovovú guľu. 

 
V rámci športu bolo usporiadaných 31 samostatných podujatí, pričom Mesto Nová 

Baňa bolo hlavným organizátorom pri 10 podujatiach,  v úzkej spolupráci so športovými 
klubmi, občianskymi združeniami či školami pri 9 podujatiach. Mesto materiálne podporilo 
(medaile, diplomy, drobné vecné ceny ...) ďalších 12 športových podujatí v rámci mesta. 
 
 Verejný poriadok 
     V dôsledku personálnych zmien bol v roku 2014 znížený početný stav príslušníkov na 
šesť. Na mestskom zastupiteľstve schválený počet sedem príslušníkov bol doplnený v 
decembri, po návrate jedného príslušníka z kurzu odbornej spôsobilosti, kde ho vyslalo mesto. 
V roku 2014 objasňovali príslušníci celkom 395 priestupkov. Vykonali 41 zákrokov proti 
osobám s asociálnym správaním a 6 krát pri tom použili miernejšie donucovacie prostriedky. 
V rámci hliadkovej činnosti vykonali 181 rôznych opatrení v prospech mesta a prijali 131 
podnetov od občanov. Z hľadiska cestnej premávky bolo najproblémovejšie parkovanie 
vozidiel na chodníkoch Bernolákovej ulici a Ulici  Osvety. Pre rok 2015 bude mesto zvažovať 
vytvorenie zóny s dopravným obmedzením, čo by tento jav odstránilo. Medzi občanmi 
vyvolalo obavu o plynulosť cestnej premávky osadenie rámp k parkovisku obchodného 
reťazca Lídl, na Námestí sv. Alžbety. Rampy spomalili vjazd na parkovisko a tým aj prejazd 
križovatkou. K samotnému prerušeniu dopravy ale nedošlo a niektoré čakania vozidiel možno 
prirovnať k dĺžke státia na riadenej križovatke. Preto v roku 2014 neboli k tomuto javu prijaté 
opatrenia a mestská polícia bude situáciu ďalej monitorovať. V priebehu roka sa v meste 
pohybovalo deväť osôb s asociálnym správaním, z ktorých traja nemali dlhodobo kde bývať. 
Svojím správaním často budili verejné pohoršenie občanov a v jednom prípade smerovala 
sťažnosť na príslušníka, ktorý voči nim zakročil. Toto podanie bolo po prešetrení 
vyhodnotené ako neodôvodnené, lebo príslušník postupoval v súlade so zákonom.  
Najzávažnejšou udalosťou bol pokus o lúpežné prepadnutie banky na Námestí slobody. Dňa 
25.7.2014 v popoludnajších hodinách  prišlo vozidlo na námestie od Ulici A. Kmeťa a zastalo 
pred budovou VUB. Jeden muž s igelitovou taškou a pravdepodobne so samopalom chcel 
vbehnúť do banky, ale pomýlil si vchod. Vrátil sa späť k autu a následne vbehol do banky 
správnym vchodom. Oslovený personál mu ale peniaze nevydal s tým, že nemajú hotovosť. 



Muž sa vrátil do auta bez peňazí a rovnakou cestou ako vozidlo prišlo aj odišlo. Vyšetrovanie 
k udalosti viedol Policajný zbor SR 
 
Voľby 
     Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 430/2013 Z. z o vyhlásení voľby  
prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2013 sa voľby uskutočnili dňa 15. 
marca 2014  /sobota/ v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. V meste bolo šesť okrskov s určenými 
volebnými miestnosťami. 1. koncertná sála v základnej umeleckej škole, 2. sála v centre 
voľného času, 3. vestibul v kine Vatra, 4. vestibul v Základnej škole Jána Zemana, 5. 
zasadačka v Hájenke Bukovina, 6. vestibul v Materskej škole na Kolibskej ceste. V rámci 
mesta bolo zaregistrovaných 6 053 oprávnených voličov, zúčastnilo sa 2 535 -  41,9%. Počet 
platných hlasov bol 2 516. Zo štrnástich kandidátov najviac hlasov 804 získal  Radoslav 
Procházka, doc. JUDr., PhD – 32,0%,  Róbert Fico, doc. JUDr., CSc. 646 hlasov – 25,7%,  
Andrej Kiska, Ing. 537 hlasov – 21,3%. V rámci Slovenska ani jeden z kandidátov  na 
prezidenta Slovenskej republiky nezískal  nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených 
voličov. Druhé kolo sa konalo dňa 29. marca v čase od 7.00 do 22.00 hodiny.  Kandidátmi 
boli Andrej Kiska  a Róbert Fico. Celkový počet voličov v Novej Bani bol 6 020, zúčastnilo 
sa 3 005 – 49,9%, platných hlasov 2972. Víťazom sa stal Andrej Kiska, Ing. Získal 1721 
hlasov – 57,9%. Róbert Fico, doc. JUDr., CSc. získal 1251 hlasov – 42,1%. Novým 
prezidentom Slovenskej republiky podľa celoslovenských výsledkov sa stal Ing.  Andrej 
Kiska. 
 
     Rozhodnutím predsedu Národnej rady SR č. 191/2014 zo dňa 7. júla 2014 boli vyhlásené 
voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 15. novembra v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. 
Volilo sa v šiestich volebných obvodoch celkove trinásť poslancov a primátora mesta. 
Kandidátmi na primátora mesta boli : Ján Havran, Mgr., 36 rokov, primátor mesta, nezávislý 
kandidát, Ján Korista, 55 rokov, živnostník, nezávislý kandidát, Juraj Valentovič, 51 rokov, 
živnostník, kandidoval za politické stany NOVA, SIEŤ, Sloboda a Solidarita, MOST-HÍD. 
Kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva bolo spolu 48. Výsledky boli nasledovné. 
Celkový počet voličov bol 6 081, zúčastnilo sa  3 098 – 50,9%. Za primátora mesta bol 
zvolený  Ján Havran, Mgr., nezávislý kandidát, s počtom platných hlasov 1 520 – 49,9%. Do 
mestského  zastupiteľstva boli zvolení poslanci. Za 1. volebný obvod Karol Tužinský, Ing., 37 
rokov, aplikačný manažér, SMER -sociálna demokracia a Zdenko Král, Ing., 30 rokov, senior 
software programátor, nezávislý kandidát. Za 2. volebný obvod Viktória Valachovičová, Ing. 
PhD., 32 rokov, lektorka logistiky, Slovenská demokratická kresťanská únia - demokratická 
strana, Maroš Havran, Mgr., 38 rokov, manažér, nezávislý kandidát a Jozef Barniak, 59 
rokov, riaditeľ spoločnosti, SMER - sociálna demokracia.  Za 3. volebný obvod Adrián Zima, 
Mgr., 35 rokov, súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát, Maroš Marko, 41 rokov, 
podnikateľ, nezávislý kandidát a  Gregor Galeta, 49 rokov, živnostník, nezávislý kandidát. Za 
4. volebný obvod Natália Pinková, 63 rokov, dôchodkyňa, SMER -sociálna demokracia a 
Peter Forgáč, 39 rokov, podnikateľ, SMER - sociálna demokracia. Za 5. volebný obvod 
Branislav Bratko, Mgr., 37 rokov, živnostník, nezávislý kandidát. Za 6. volebný obvod Tomáš 
Palaj, Ing., 27 rokov, softvérový inžinier, nezávislý kandidát a  Juraj Búry, 49 rokov, tesár, 
Kresťanskodemokratické hnutie. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa 
uskutočnilo dňa 10. decembra, kde zvolení primátor a poslanci zložili zákonom predpísaný 
sľub. 
      
 
 
 



Záver 
     Pri spracovaní podkladov som vychádzala z písomných informácii z jednotlivých oddelení 
Mestského úradu v Novej Bani, mestskej polícii, z Novobanských novín, evidencie 
obyvateľstva a matriky. 
 
December 2015                                                                           Helena Orgonášová, v.r. 
                                                                                                           kronikárka 
 
 

 

Mgr.Ľ.Rajnohová –  Pani kronikárka doteraz písala kroniku ručne, teraz nám Pohronské 
múzeum pomáha kroniku postupne zdigitalizovať, ako aj  pamätné knihy z občianskych 
obradov. Postupne budú zverejňované aj na stránke mesta.  

 

U z n e s e n i e   č. 131/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2014 
 
Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 12 
za - 12 (Jozef  Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0  
nehlasoval – 0 – bolo prijaté 

 
 
14.  Diskusia 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcela som sa spýtať, ako to vyzerá so zapojením mesta do 
výzvy 4.31 znižovanie spotreby energie a prevádzky verejných budov? MsZ schválením 
vypracovania PD na bývalý Dom služieb sa pripravovalo na túto výzvu a 15. januára bude 
vyhlásená prvá výzva. Chcem sa spýtať, či sa mesto zapojí do tejto prvej výzvy? 
 
Mgr.J.Havran  – My sme vypracovali PD pre energetické opatrenia Domu služieb, ale to 
bolo v súvislosti s tým, že sme žiadali o projekt v rámci envirofondu.  Jednali sme na základe 
požiadavky, ktorú nám oni poslali. Túto výzvu sme ale zaregistrovali, my sme to zvažovali, 
ale ešte sme to neuzavreli. Sú tam určité požiadavky, ktoré kladú dôraz na výšku úspory, ale 
my tu narážame na problém, že my sme už vymenili okná a opravili systém vykurovania, 
zateplili niektoré budovy a aj opravili fasádu. Teraz s najväčšou pravdepodobnosťou 
nedosiahneme požadovaných 50 %, pretože tá výmena okien a dverí by priniesla najväčšiu 
úsporu. Preto sme sa zatiaľ nerozhodli, na ktorú budovu by sme podali žiadosť. 
 
PhDr.L.Bieliková  – Je to aktuálna výzva, ktorá má dve kolá. Včera som bola na stretnutí, na 
ktorom som sa konkrétne pýtala na budovy. Táto výzva je pre materskú školu a na zateplenie 



budov obecných a mestských úradov a my obidve budovy máme zateplené. Konkrétne som sa 
pýtala aj na budovu CVČ, ZUŠ a ZŠ na ktoré by mala vyjsť výzva v prvom polroku 2016. 
Budova CVČ nám asi nenaplní až 50 % úspory, aby sme mohli byť v podaní projektu úspešní.  
 
Mgr.J.Havran  – Väčšiu šancu budú mať tí, čo majú budovy v pôvodnom stave, pretože ich 
energetická úspora bude väčšia. Do výzvy sa ale určite zapojíme.  
 
J.Barniak  – Akcia kúpalisko,  je tu vôľa pustiť sa do rekonštrukcie kúpaliska? Ak nechceme, 
treba to povedať otvorene a nebudem už o tom hovoriť. Posledný krát dávam návrh, kúpalisko 
v Novej Bani by sme vedeli spraviť čo najlacnejšie, ako by sa dalo. Nebolo by to málo peňazí, 
ale dalo by sa spraviť tak, že by sme začali nasledujúci rok a v roku 2017 by sme ho 
dokončili. Rád by som sa dnes dozvedel, či do toho ideme, alebo nie. Oslovujem vás všetkých 
prítomných poslancov, pánov riaditeľov, máme veľký potenciál, či by sme tam vedeli zohnať 
peniaze. Môj návrh je, aby sme začali už tento rok. V prvom rade ale musíme mať projekt 
a musíme vedieť, čo chceme. Musíme sa dohodnúť, čo so starou budovou, či ju ideme 
opravovať alebo zbúrať, čo ideme robiť s bazénmi a ďalšími úpravami. Keby sa nám podarilo 
spracovať projekty maximálne do marca budúceho roka a začali by sme robiť. Navrhujem, 
aby sme po dlhšom čase skúsili verejnú zbierku. Hneď z V.B zo ZŠ, kde chodí moja dcéra 
máme sľúbených 180 eur. Tu sa ukáže, či ideme spraviť niečo pre mesto, alebo si tu chceme 
vybavovať len svoje veci. Tu sa uvidí, kto koľko dá a budeme to zverejňovať 
v Novobanských novinách. Verím tomu, že nazbierame dosť, keby len každý obyvateľ mesta 
dal po 10 eur, máme 75 tis. eur. Máme tu podnikateľov a vedeli by sme vyzbierať dosť a za 
dva roky vieme spraviť nádherné kúpalisko. 
 
Mgr.J.Havran – Pri rokovaní o rozpočte mesta sa stretávam s rôznymi požiadavkami, ale 
nikto z nich mi zatiaľ kúpalisko nespomenul. Zaregistroval som tam kuchyňu v školskej 
jedálni, kultúrne centrum, vypracovanie projektu na čistenie Tajchu, odstavný pruh pri ZŠ, 
skutočne je veľa vecí a ak mám povedať ja sám za seba, uprednostnil by som iné záujmy 
v tomto meste, ktoré som spomenul a nie kúpalisko. Z dôvodu technického, kapacitného 
stavu, možnosti kúpania sa v iných lokalitách, prípadne kúpanie na Tajchu.  
 
Mgr.M.Havran  – Pán Barniak, povedal si veľa informácií a nedá sa o tom  tak rýchlo 
rozhodnúť. Dá sa urobiť jedna vec. Veľmi rýchlo sa dajú zrekonštruovať bazény a jestvujúca 
budova. Keby sme dobre zorganizovali kampaň, možno by sa na rekonštrukciu aj vyzbieralo. 
To je jedna vec, to sa dá. Ja som sa na Novobanskom kúpalisku kúpal od roku 1978 a kúpal 
som sa aj posledný rok fungovania kúpaliska. Čo si ja ale neviem predstaviť, resp. neviem, 
ako si Ty predstavuješ, že po rekonštrukcii jestvujúceho kúpaliska by niekto dokázalo 
ekonomicky udržateľne to kúpalisko prevádzkovať tak, aby nebolo v stratové. Bolo by 
zodpovednejšie dať urobiť nejakú predbežnú štúdiu uskutočniteľnosti, či vôbec má zmysel 
robiť kúpalisko tam, kde je. Vymyslime nejaký koncept kúpania na tom mieste, ktorý bude 
ekonomicky výnosný, tak si myslím, že to nie je rekonštrukcia pôvodného stavu kúpaliska.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja neviem, či som Vám dobre rozumela, že na túto tému sa 
žiadny poslanec nevyjadroval, ale v tejto veci musím podporiť pána Barniaka, lebo som to 
navrhla aj ja a resp. aj v komisii sme to preberali. Nedotiahli sme to do konca preto, lebo nám 
neboli poskytnuté materiály. Považujem to za dôležité, ale nevidím to reálne tou verejnou 
zbierkou, to už potom vidím reálnejšie to zvyšovanie daní. Vyhne, malá dedina sa dokázala 
postarať o vlastné kúpalisko. Myslím si, že to, čo sa investovalo do Tajchu, teraz sa 
pokračovať nebude z dôvodu nedostatku príjmov. Neviem, či to bola dobrá cesta, lebo keby 
sa tie peniaze investovali do kúpaliska, už sme sa tam mohli kúpať. Keď zvládajú udržať 



fungovanie kúpaliska menšie dedinky cez obecné služby, myslím si, že cez doplňujúce služby 
a občerstvenie, ktoré sa tam ponúkajú, by to bolo možné udržať.  
 
Mgr.J.Havran  - Podľa môjho názoru je mylná predstava o tom, že v opravení budovy, 
strechy a ďalších častí spravíme atraktívny priestor pre kúpalisko s tým, že natrieme bazény, 
ktoré majú problém s prívodom vody. Je nefunkčná technológia, ktorá nefungovala už 
posledných šesť rokov prevádzky. Niekto to prevádzkoval štýlom dopustiť a krhlou doliať 
chlór. To kúpalisko už malo byť zatvorené šesť rokov dopredu. Mesto dávalo 200 tis. korún 
na prevádzku a 500 tis. korún na rekonštrukciu. Páni, ktorí to tam prevádzkovali sa zahrali na 
rekonštrukciu, ocápali to vápnom, ponatierali rúrky a takto sa prevádzkovalo kúpalisko 
posledné rok 
y. Jeho devastácia a ničenie bolo dávno, dávno skôr. Za prvé kapacita je tam katastrofálne 
obmedzená, je tam nedostatok vody, nie tak ako vo Vyhniach, kde majú dostatok teplej 
termálnej vody. To skracuje prevádzkovú dobu kúpaliska, ktorú by sme ho mohli využívať. 
Som presvedčený, že by prevádzka kúpaliska bola v hlbokom mínuse. K tomu, čo ste 
povedali, že zoberme z Tajchu a dajme do kúpaliska tam by to už fungovalo. Kúpalisko by 
fungovalo len obmedzene cez letnú sezónu a na Tajchu sme vytvorili prostredie, ktoré je 
vhodné na rekreáciu. Vytvorili sme prevádzku amfiteátra, cyklo-korčuliarsky okruh, ktorý 
funguje aj na jar a jeseň, urobili sme tam kompetentné prezliekanie, umývanie a sprchovanie. 
Myslím si, že je potrebné zamerať sa na to, aby voda na Tajchu bola čistá a bolo tu vhodné 
prostredie na kúpanie. Pokiaľ by bolo potrebné poskladať sa na iné potrebné veci  v tomto 
meste, nemám s tým žiadny problém dať, benefičný koncert – tam som dal, ale sem by som 
nedal.  
 
J.Búry – Chcel by som zareagovať na kúpalisko vo Vyhniach. Ako povedal pán primátor, že 
je tam termálna voda, to je veľké plus. Druhé plus je to, že tam je budova s celoročnou 
prevádzkou. Tretia vec je tá, že som tam zhodou okolností robil, keď sa to prerábalo. Obec 
nakoniec na celkovú rekonštrukciu kúpaliska nemala financie, tak to zafinancovala firma 
REMESLO a stala sa 51 %-tným majiteľom kúpaliska. Kúpalisko v Novej Bani tiež nevidím 
reálne.  
 
J.Barniak  – Druhý pokus, oslovím písomne poslancov, či do toho pôjdu alebo nie a potom už 
kúpalisko nechám tak. Tento rok po operácii som bol prvý krát na plážovom kúpalisku, 
rozprával som sa tam s prevádzkármi, ja to mám overené. Na plážovom kúpalisku hrali tenis, 
volejbal a bufety boli plné. Pýtal som sa vedúceho, ako im vychádzajú zisky kúpalisku. 
Povedal mi, že vyrovnane alebo musíme ešte doplácať za kúpalisko. Vyberieme toľko, koľko 
vyberieme a najviac peňazí získame z bufetov. Keď sa ale prevádzkovalo kúpalisko v Novej 
Bani, tak mesto dalo peniaze, ale pán Korista a pán Palaj vám povedia, koľko mali zisk 
z predaja v bufete. Verte mi, že v horúčavách by bolo kúpalisko plné.  
 
Ing.K.Tužinský  -  Prioritou tohto MsZ je dokončiť existujúce  projekty: rozhľadňa na Háji, 
modernizácia verejného osvetlenia. Čo sa týka nových projektov: modernizácia školskej 
kuchyne na ZŠ a fungujúce kultúrne centrum. To sú hlavné priority a samozrejme fungujúce 
technické služby, ktoré zabezpečujú všetky potrebné služby obyvateľom. 
 
Mgr.M.Havran – Pán Barniak, hovoril si o iných kúpaliskách, ale nie o Novobanskom. 
Novobanské kúpalisko svojou kapacitou v najväčších horúčavách pre 7500 obyvateľov je 
schopné prijať 300 ľudí denne. Nemám problém podporiť akýkoľvek projekt aj v súvislosti 
s kúpaliskom, ale musíme sa baviť konkrétne. Koľko bufetov tam môže byť, koľko mesiacov 
v roku bude fungovať, aké tam bude vstupné, či bude mesto prevádzkovať kúpalisko? Každý 



rok tam budeme doplácať 50, 70 alebo 100 tis. eur? Ak to odsúhlasíme, tak to bude prioritný 
projekt poslancov. Je to zodpovedné, keď niekto povie páni poslanci opravme kúpalisko, 
zoženieme peniaze zbierkou, alebo akokoľvek, ale s konkrétnymi údajmi. Keď budeme 
vedieť konkrétne informácie, môžeme sa o nich rozprávať. Teraz hovorím Tvojím jazykom, 
to sú konkrétne veci o ktoré si Ty dnes žiadal.  
 
N.Pinková – Pán Barniak, nebudem tu hovoriť o kúpalisku, len Ti chcem povedať, prečo nás 
nútiš, aby sme tu sedeli a rozoberali rozpočet položku po položke? Mal si prísť na to sedenie 
a tam si mohol rozoberať položku po položke. My sme to prebrali vo finančnej komisii, ďalej 
sme to prebrali finančná komisia plus poslanci a keby si to chcel prebrať ešte tu, tak ja 
odídem.  Mal si možnosť rozoberať položku po položke a Ing. Ditteová by Ti to bola všetko 
vysvetlila.  
 
Mgr.J.Havran  – Proces rozpočtu tiež nepovažujem za ideálny s ohľadom na to, že je to prvý 
rozpočet, ktorý sme tvorili vzájomne. Myslím si, že bude priestor na zlepšovanie a verím, že 
ho nejakým spôsobom ešte vylepšíme.   
 
 

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján 
Havran  všetkým prítomným poďakoval za spoluprácu aj napriek tomu, že nie vždy to bolo 
ideálne. Je vďačný za spoluprácu, ktorú sme urobili v záujme všetkých obyvateľov tohto 
mesta. Všetkým zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojej rodiny a šťastný 
Nový rok.  

 Následne poďakoval  za  účasť a  o 19.40 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                              
 
 
 
 
 
 
 
Natália  Pinková, v. r.               Jozef  Barniak, v. r.      
     I. overovateľ                                           II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová 
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Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky  2016 - 2017 - 2018 

v eur
Rozpočet  2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 

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 2 659 814 0 0 2 659 814 2 659 814 0 0 2 659 814
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 2 216 993 2 216 993 2 120 000 2 120 000 2 120 000 2 120 000
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
41 133001 Daň za psa 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 50 50 50 50 50 50
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 2 500 2 500
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 206 980 206 980 206 980 206 980 206 980 206 980
41 133014 Daň za jadrové zariadenia 36 753 36 753 36 753 36 753 36 753 36 753
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 531 531 531 531 531 531

200 Nedaňové príjmy 400 722 0 0 400 722 400 542 0 0 400 542 400 642 0 0 400 642
41 212002 Z prenajatých pozemkov 126 450 126 450 126 450 126 450 126 450 126 450
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500 500 500 500 500
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
41 221004 Správne poplatky - ostatné 14 270 14 270 14 490 14 490 14 490 14 490
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
41 223001 Zo vstupného OKI 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
41 223001 Preddavky na teplo 8 500 8 500 8 000 8 000 8 000 8 000
41 223001 Refundácie služieb 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
41 223001 Refundácie GP a ZP 500 500 600 600 700 700
41 223001 Odpadové vody Tajch 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
41 223001 Chata Tajch 680 680 680 680 680 680
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 192 192 192 192 192 192
41 223001 Opatrovateľská služba 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 387 387 387 387 387 387
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828 93 828 93 828 93 828 93 828
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 950 950 950 950 950 950
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
41 292008 Z výťažkov z lotérií 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600 13 600
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765 2 765

230 Kapitálové príjmy 0 26 583 0 26 583 0 8 583 0 8 583 0 8 583 0 8 583
43 231 Príjmy z predaja budov 0 0 0 0 0
43 231 Príjmy z predaja bytov 0 0 0 0 0
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 23 000 23 000 5 000 5 000 5 000 5 000
43 233001 Právo na odstrel 3 583 3 583 3 583 3 583 3 583 3 583

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 696 641 0 0 696 641 659 506 0 0 659 506 659 506 0 0 659 506
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178 1 178
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 6 291 6 291 6 291 6 291 6 291 6 291
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210 1 210
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532 11 532 11 532 11 532 11 532
111 312001 Transfer zo ŠR na učebnice 1 573 1 573 1 573 1 573 1 573 1 573
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 2000 2 000 2000 2 000 2000 2 000
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 2 700 2 700 0 0 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice 20000 20 000 0 0 0 0
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 111 111 111 111 111 111
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 409 10 409 10 409 10 409 10 409 10 409
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 327 327 327 327 327 327
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 706 706 706 706 706 706
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497 2 497
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 606 882 606 882 606 882 606 882 606 882 606 882
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 037 7 037 7 037 7 037 7 037 7 037

11S1 312001 Transfer z EFRR na modernizáciu VO 12 916 12 916
11S2 312001 Transfer zo štátu na modernizáciu VO 1 519 1 519

320 Granty a transfery kapitálové 0 642 069 0 642 069 0 0 0 0 0 0 0 0
11S1 322001 Transfer na moddernizáciu VO - EFRR 574 482 574 482
11S2 322001 Transfer na moddernizáciu VO - ŠR 67 587 67 587

Spolu: 3 854 170 668 652 0 4 522 822 3 719 862 8 583 0 3 728 445 3 719 962 8 583 0 3 728 545

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola prenesené kompetencie 21 062 21 062 21 062 21 062 21 062 21 062
Základná umelecká škola 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201 27 201
Centrum voľného času 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700 11 700
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685 29 685 29 685 29 685 29 685
Vlastné príjmy školských zariadení: 89 648 0 0 89 648 89  648 0 0 89 648 89 648 0 0 89 648

Príjmy celkom: 3 943 818 668 652 0 4 612 470 3 809 510 8 583 0 3 818 093 3 809 610 8 583 0 3 818 193



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 

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 1 357 048 524 310 0 171 828 696 138 532 989 0 142 328 675 317
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 449 737 0 449 737 447 131 0 447 131 454 160 0 454 160
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 3 530 3 530 3 530 3 530 3 530 3 530
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 9 326 9 326 8 526 8 526 9 176 9 176
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 037 7 037 7 037 7 037 7 037 7 037
1.3. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 720 720 720 720 720 720
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388 9 388
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
1.6. 41 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2 745 2 745 2 745 2 745 2 745 2 745
1.7. 41 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 35 000 830 332 865 332 36 000 171 828 207 828 37 000 142 328 179 328
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033 7 033
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 419 0 0 16 419 16 333 0 0 16 333 16 365 0 0 16 365
2.1. 41 01.3.3 Matrika 3 740 0 3 740 3 641 3 641 3 661 3 661
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 409 10 409 10 409 10 409 10 409 10 409
2.2. 41 08.3.0 SOZA 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 270 1 270 1 283 1 283 1 295 1 295
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 109 472 0 0 109 472 111 872 0 0 111 872 112 172 0 0 112 172
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 0 102 555 102 355 0 102 355 102 355 0 102 355
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 810 810 610 610 610 610
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 5 720 5 720 8 520 8 520 8 820 8 820
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 387 387 387 387 387 387
4. Propagácia a prezentácia mesta 11 287 0 0 11 287 12 037 0 0 12 037 11 037 0 0 11 037
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 11 287 0 11 287 12 037 0 12 037 11 037 0 11 037
5. Cestná doprava 232 648 0 0 232 648 220 837 0 0 220 837 222 612 0 0 222 612
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 39 800 39 800 39 800 39 800 39 800 39 800
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 181 380 0 181 380 179 569 0 179 569 181 344 0 181 344
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 78 257 0 78 257 75 435 75 435 76 189 76 189
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 39 152 0 39 152 39 523 39 523 39 898 39 898
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 63 971 0 63 971 64 611 64 611 65 257 65 257
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
5.7. 04.5.1. Chodník ZUŠ 0 0 0 0
5.8. 04.5.1. Parkovanie 10 000 0 10 000
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 226 747 43 950 0 270 697 224 126 42 000 0 266 126 225 424 0 0 225 424
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 127 962 43 950 171 912 125 238 42 000 167 238 126 433 0 126 433
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 101 473 101 473 98 717 98 717 99 705 99 705
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - kuka voz 0 42 000 42 000 42 000 42 000
6.1.1. 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS - príd.zar.na UNC a paletiz.vozík 1 950 1 950
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 5 843 0 5 843 5 843 5 843 5 843 5 843
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 20 646 20 646 20 678 20 678 20 885 20 885
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 83 250 0 0 83 250
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 15 535 0 0 15 535 15 638 0 0 15 638 15 741 0 0 15 741
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269 5 269 5 269 5 269 5 269
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 10 266 0 10 266 10 369 0 10 369 10 472 0 10 472
7. Správa prenajímaného majetku 63 186 0 63 186 70 286 70 286 62 286 62 286
7.1. 41 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 63 186 63 186 70 286 70 286 62 286 62 286
8. Prostredie pre život 262 397 113 900 0 376 297 255 798 0 0 255 798 258 210 0 0 258 210
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 128 208 15 800 144 008 120 106 0 120 106 121 240 0 121 240
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 7 259 0 0 7 259 7 259 0 0 7 259 7 259 0 0 7 259
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 6 721 6 721 6 721 6 721 6 721 6 721
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 538 538 538 538 538 538
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 0 0 0 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 927 0 927 897 0 897 927 0 927
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 927 927 897 897 927 927
8.4.2. 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 0 0 0 0 0 0
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 51 063 51 063 51 573 51 573 52 088 52 088
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500 500 500 500 500
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 51 964 0 0 51 964 52 479 0 0 52 479 53 002 0 0 53 002
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 215 0 215 215 215 215 215
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 51 749 0 51 749 52 264 52 264 52 787 52 787
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 10 517 0 0 10 517 10 622 0 0 10 622 10 729 0 0 10 729



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 

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
8.9. 41 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 6 762 0 6 762 6 830 0 6 830 6 898 0 6 898
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 3 197 0 3 197 3 532 0 3 532 3 567 0 3 567
8.11. 46 06.2.0. WC ul. Cintorínska 3 42 500 42 500
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
8.14. 41 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
9. Šport 63 710 0 0 63 710 63 864 0 0 63 864 64 019 0 0 64 019
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090
9.2. 41 08.1.0 Šport 43 879 43 879 43 879 43 879 43 879 43 879
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 16 541 0 0 16 541 16 695 0 0 16 695 16 850 0 0 16 850
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 15 391 15 391 15 545 15 545 15 700 15 700
9.4. 41 08.1.0. Ihriská a športoviská - TS 1 200 1 200 1 200 1 200
10. Kultúra 195 581 0 0 195 581 151 391 100 000 0 251 391 141 811 132 000 0 273 811
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40 40 40 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 111 111 111 111 111 111
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 40 681 0 40 681 34 381 0 34 381 34 381 0 34 381
10.2.1. 41 Knižnica 35 181 35 181 34 381 34 381 34 381 34 381
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 2 500 2 500 0 0 0 0
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu 3 000 3 000
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 97 257 0 97 257 99 427 0 99 427 91 397 0 91 397
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 7 205 7 205 5 545 5 545 5 595 5 595
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 10 287 10 287 11 887 11 887 10 287 10 287
10.6. 08.2.0 Pamiatková starostlivosť 40 000 40 000 0 0 0 0
10.6.1. 111+41 Obnova súsošia sv.Trojice 40 000 40 000 0 0
10.7. 08.2.0 Kultúrne centrum 0 0 0 0 100 000 100 000 0 132 000 132 000
11. Vzdelávanie 1 775 617 12 389 0 1 788 006 1 742 673 0 0 1 742 673 1 748 278 0 0 1 748 278
11.1. Školstvo 1 775 617 12 389 0 1 788 006 1 742 673 0 0 1 742 673 1 748 278 0 0 1 748 278
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 799 027 12 389 0 811 416 782 922 0 0 782 922 782 922 0 0 782 922

09.1.2.1. a 9.2.1.1.              ZŠ 635 622 0 635 622 624 122 0 624 122 624 122 0 624 122
09.5.0. CVČ 26 373 0 26 373 26 373 0 26 373 26 373 0 26 373
09.5.0. ŠKD 60 775 0 60 775 56 766 0 56 766 56 766 0 56 766
09.6.0.2.                             ŠJ 76 257 12 389 88 646 75 661 0 75 661 75 661 0 75 661

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 338 520 0 338 520 338 232 338 232 337 238 337 238
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 83 264 0 0 83 264 79 991 0 0 79 991 80 753 0 0 80 753
11.1.4. 09.1.1.1. a 09.6.0.1. MŠ Nábrežná 523 742 0 523 742 510 464 0 510 464 516 301 0 516 301
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 30 764 30 764 30 764 30 764 30 764 30 764
11.1.6. 09.5.0. CVČ mimo územia mesta 300 300 300 300 300 300
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 95 552 0 0 95 552 95 452 0 0 95 452 95 452 0 0 95 452
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400 400 400 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 88 814 0 0 88 814 88 714 0 0 88 714 88 714 0 0 88 714
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 8 422 8 422 8 322 8 322 8 322 8 322
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 80 392 80 392 80 392 80 392 80 392 80 392
12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300 300 300 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 6 038 0 0 6 038 6 038 0 0 6 038 6 038 0 0 6 038
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 5 378 5 378 5 378 5 378 5 378 5 378
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 660 660 660 660 660 660

Programy spolu 3 579 332 170 239 830 332 4 579 903 3 488 979 142 000 171 828 3 802 807 3 490 655 132 000 142 328 3 764 983

Finan čné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 

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

46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 98 100 98 100 0 0
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0 0 0

Spolu: 98 100 98 100 0 0 0 0

Rozpočet  2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 
Rozdiel bežného rozpočtu 364 486 320 531 318 955
Rozdiel kapitálového rozpočtu 498 413 -133 417 -123 417
Výsledok rozpočtového hospodárenia 862 899 187 114 195 538
Výsledok finančných operácií -732 232 -171 828 -142 328
Rozpočet celkom 130 667 15 286 53 210
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     Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2016 – 2018 je spracovaný v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa 
programov, podprogramov a projektov, pričom sa uplatňuje platná rozpočtová klasifikácia. 
V programoch je zachytený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi. 
V programoch, podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 
Výdavky sú rozpočtované v projektoch a v podprogramoch.  
     Rozpočet je zostavený v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.  
     Rozpočet na rok 2016 je záväzný, rozpočty na roky  2017 a 2018 majú informatívny charakter.  
Komentár je k rozpočtu na rok 2016. Rozpočet na rok 2016 je prebytkový, podobne aj na rok 2017 a 
2018.  
     
      Návrh rozpočtu na rok 2016 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta. Bilancia 
rozpočtu oproti roku 2015 sa znova zlepšila. Bežné príjmy sú vyššie  o 369 468 eur, výdavky sú vyššie 
o 205 816 eur, čo je o 163 652 eur väčší prebytok bežného rozpočtu. V kapitálovom rozpočte sú 
príjmy nižšie o 257 586 eur, výdavky sú tiež nižšie o 215 192 eur. Kapitálový rozpočet je  schodkový, 
ale schodok je o 42 394 eur vyšší ako v roku 2015. Preto výsledok rozpočtového hospodárenia je vyšší 
o 121 258 eur ako v roku 2015. Finančné operácie príjmové sú o 6 147 eur vyššie, výdavkové o 3 235 
eur nižšie, ich schodok je o 3 235 eur nižší. Celkove je rozpočet príjmov vyšší o 118 056 eur a  
výdavkov nižší oproti roku 2015 o 12 611 eur, čím je rozpočet prebytkový 130 667 eur. 
        
     V rámci rozpočtu mesta sú okrem výdavkov na zabezpečovanie samosprávnych funkcií zohľadnené 
aj vzťahy k príspevkovej organizácii – TS a k rozpočtovým organizáciám – škole a školským 
zariadeniam. Ich rozpočty sú prílohou rozpočtu mesta. V porovnaní s rokom 2015 je bežný transfer 
pre TS o 34 509 eur nižší.  Predstavuje 16,29 % bežných výdavkov rozpočtu. Výdavky školských 
organizácií sú vyššie o 185 516 eur, čo je však v spojitosti s vyšším transferom na prenesené 
kompetencie a s vyšším výnosom dane z príjmov určeným pre školské organizácie. Predstavujú 49,61 
% bežného rozpočtu. V rozpočte sú zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, pre 
šport aj pre kultúru, sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2015.  
      
Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 929 383 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 
3 579 332 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 350 051 eur. 
     Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 26 583 eur. Kapitálové výdavky sú vo výške 170 239 
eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 143 656 eur. Schodok kapitálového 
rozpočtu je navrhnutý vykryť z prebytku bežného rozpočtu. 
     Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 206 395 eur.  
 Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 98 100 eur, výdavkové finančné operácie sú   
rozpočtované vo výške 173 828 eur. Finančné operácie sú schodkové vo výške 75 728 eur. Schodok 
kryjeme prebytkom bežného rozpočtu.  
     Celkový rozpočet mesta je prebytkový. Prebytok je 130 667 eur. 
 

 
Sumarizácia – návrh rozpočtu 

 
 
Príjmy bežný  kapitálový  FO Spolu  
Daňové príjmy 2 756 807   2 756 807 
Nedaňové príjmy 400 722   400 722 
Granty a transfery bežné 682 206   682 206 
Kapitálové príjmy  26 583  26 583 
Granty a transfery kapitálové 0  0 
Spolu: 3 839 735        26 583  3 866 318 
Príjmy školských zariadení 89 648   89 648 
Spolu príjmy 3 929 383  26 583  3 955 966 
Finan čné operácie   98 100 98 100 
Príjmy celkom: 3 929 383  26 583   98 100 4 054 066 
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Výdavky     bežný  kapitálový         FO                   Spolu  
Program 1 Výdavky verejnej správy 526 716 0 173 828 700 544 
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  170 239 173 828 3 923 399 
 
 
Nakoľko pred schvaľovaním rozpočtu na rok 2016 bola na MsZ schválená 5. Zmena rozpočtu v roku 
2015, v ktorej bola zaradená do výdavkov akcia „Modernizácia verejného osvetlenia v meste“ 
a zároveň prijatie úveru vo výške 656 504 eur – vo výške schváleného nenávratného finančného 
príspevku, ovplyvnilo to aj rozpočet na rok 2016. Priamo na MsZ do príjmov boli zaradené transfery 
bežné i kapitálové spolu vo výške 656 504 eur a zároveň vo finančných operáciách splátka úveru v tej 
istej výške. 
 

Sumarizácia po schválení rozpočtu 
 

 
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 
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P R Í J M Y 
 
 
Bežné príjmy.....................................................................................................    3 929 383 eur  
 

• Daňové príjmy .......................................................................................   2 756 807 eur 
 

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle 
zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej samospráve. V rozpočte verejnej 
správy pre rok 2016 sa predpokladá, že celkový výnos dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce 
pri koeficiente 70 % (v roku 2015 to bolo 68,5 %) dosiahne takú úroveň, že oproti rozpočtu na rok 
2015 to znamená zvýšenie o 9,13 %. Ďalej je výnos dane  rozdelený podľa kritérií v zmysle nariadenia 
vlády o rozdeľovaní výnosu DPFO územnej samospráve – kritérium pre školstvo má váhu 40 %, pre 
zabezpečovanie sociálnych služieb 5 % a zdroje pre mestá, ktoré sa zohľadňujú koeficientom 
nadmorskej výšky a veľkostným koeficientom predstavujú 55 %. MF SR 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, v absolútnej čiastke je to zvýšenie o 182 360 eur. 
Nakoľko v pôvodnom rozpočte sa počítalo s čiastkou 1 887 000 eur, je to prínos do rozpočtu 329 993 
eur.  
Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov - návrh rozpočtu vychádza  z plnenia v roku 
2015. Na zdaňovacie obdobie roku 2016 sa nepripravuje zmena sadzieb dane, ktorá by ovplyvnila 
výšku príjmov.   
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. Rozpočet ponechávame na rovnakej úrovni aj napriek tomu, že klesol počet daňovníkov o 23, čo 
je v prepočte zanedbateľná čiastka v rozpočte.  
Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks nevýherných hracích 
prístrojov (3 ks x 16,60 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2015 a z predpokladu, že tento počet 
ostane zachovaný aj v roku 2016. Návrh rozpočtu je oproti roku 2015 nižší, nakoľko v priebehu roka 
2015 jeden prevádzkovateľ ukončil prevádzku nevýherných hracích prístrojov.  
Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 3 ks predajných automatov (3 ks x 
33 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2015 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj 
v roku 2016. Návrh rozpočtu je oproti roku 2015 vyšší, nakoľko v meste pribudol predajný automat. 
Daň za ubytovanie – v meste je evidovaných 17 prevádzkovateľov poskytujúcich prechodné 
ubytovanie, za ktoré mestu odvádzajú daň z ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí.  Je 
to o 2 menej ako v roku 2015, návrh príjmov je o 500 eur nižší.  
Daň za užívanie verejného priestranstva - sú to prevažne príjmy za jarmok, v rozpočte sa 
uvažuje s nižšími príjmami o 300 eur ako v roku 2015, nakoľko odhadom zvýšený rozpočet príjmov 
v roku 2015 na úroveň 6 000 eur naplnený nebol.  
Poplatok za komunálne odpady – predkladá sa návrh VZN, v ktorom sa navrhuje zvýšenie sadzby 
poplatku o 25 %, čo do rozpočtu prinesie čiastku 37 340 eur. Spolu poplatok za odpad bude 206 980 
eur. 
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia sa vypočíta ako súčin výmery katastrálneho územia 
obce nachádzajúcej sa  v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením  a sadzby dane, ktorú určuje  zákon  
č. 582/2004 o miestnych daniach (61256213 m2 x 0,0006 eur). Príjmy budú ako v roku 2015 vo výške 
36 753 eur. 
Daň z úhrad za dobývací priestor - zostáva na úrovni roku 2015 vo výške 531 eur.  
 

• Nedaňové príjmy  ........................................................................................   400 722 eur 
 

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet 
príjmov v porovnaní s rokom 2015 je nižší o 33 000 eur, čo v rozpočte bude chýbať. Znížené budú 
príjmy z prenájmu z Mestských lesov o 25 000 eur a za prenájom Čičerky o 8 000 eur, kde je 
ukončená nájomná zmluva. Predpokladané príjmy v rozpočte sú len 126 450 eur. 
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Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 5 000 eur, výška príjmov do 
rozpočtu je 90 000 eur na základe súčasne platných uzatvorených nájomných zmlúv. 
Správny poplatok za výherné prístroje -  vychádza z počtu prevádzkovaných výherných prístrojov 
v meste v roku 2015 (8 ks ) a z predpokladu, že tento počet výherných prístrojov bude prevádzkovaný 
aj v roku 2016. Rozpočet príjmov znižujeme o 3 000 eur, nakoľko došlo k zníženiu počtu 
prevádzkovaných výherných prístrojov v meste o 2 ks.  
Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 14 270 eur, približne ako v roku 
2015. 
Pokuty MsP – rozpočet príjmov ponechávame na úrovni rozpočtu roku 2015 vo výške 3 000 eur 
i napriek tomu, že príjmy v roku 2015 pravdepodobne nebudú naplnené v rozpočtovanej výške. 
Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 6 500 eur ako v roku 
2015. 
Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2015. 
Za predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet príjmov  je vo výške ako v roku 2015.  
Preddavky za teplo – v roku 2015 bol rozpočet znížený o 2 000 eur z dôvodu neplatenia preddavkov 
za priestor na ul. Nábrežná. Po ukončení nájomnej zmluvy s doterajším a prevzatí priestoru novým 
nájomníkom bola s ním uzatvorená zmluva o platení preddavkov za teplo. Rozpočet sa znova upravuje 
smerom hore, na 8 500 eur. 
Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch, 
predpoklad príjmov do rozpočtu je nižší o 1 500 eur ako v roku 2015. 
Odpadové vody Tajch – do rozpočtu sa dáva čiastka vyššia o 1 000 eur z dôvodu vyššej spotreby 
vodného a tým aj stočného. 
Opatrovateľská služba -  príjmy do rozpočtu sú mierne zvýšené o 200 eur na úrovni roku 2015 na 
výšku 6 200 eur. 
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne 
odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. 
Iné príjmy – rozpočet zvyšujeme z dôvodu skutočnosti - čoraz väčšieho počtu  sobášov mimo 
obradnej miestnosti (na Drozdove), za čo sa platí  poplatok.  
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – uhrádzajú malí znečisťovatelia ovzdušia, rozpočet je ako 
v roku 2015. 
Výťažky z lotérií – návrh rozpočtu  vychádza  z počtu terminálov prevádzkovaných v meste v roku 
2015, čo je viac o 8 kusov (17 ks terminálov x 800 eur) a z predpokladu, že tento počet bude 
prevádzkovaný aj v nasledujúcich rokoch. Do rozpočtu navrhujeme čiastku o 4 600 eur vyššiu ako 
v roku 2015. 
Viaceré príjmy – z prenajatých kultúrnych domov, refundácie GP a ZP, chata Tajch, denné centrum 
seniorov LIPA,  ošetrovanie materiálu CO, za prekládku odpadu sú rozpočtované ako v roku 2015. 
Príjmy za zberné suroviny – ako v roku 2015 tiež nebudú predmetom príjmov rozpočtu mesta. Od 
roku 2016 bude na základe nového zákona o odpadoch zavedený nový spôsob nakladania so 
separovanými zložkami odpadu. Od 1.1.2016 do 30.6.2016 budú príjmom TS mesta Nová Baňa a od 
1.7.2016 na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch budú súčasťou započítania nákladov 
preplácaných zmluvnou organizáciou zástupcov výrobcov pre papier, plasty, kovy, sklo a elektroodpad 
v rámci preplácania nákladov uvedenými OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov).    
Príjmy za prieskumné územie – Ministerstvo životného prostredia SR zrušilo rozhodnutím 
prieskumné územie Veľké Pole na vykonávanie geologických prác v etape vyhľadávací ložiskový 
geologický prieskum, na základe ktorého mesto dostávalo  50 %, t.j. 2 689 eur za zabratú časť 
územia.  Príjmová položka  za prieskumné územie  už nebude predmetom rozpočtu mesta.  
 

• Granty a transfery bežné   ............................................................................    682 206 eur 
 

Transfery na školstvo: 
 
Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia  
Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Krajského školského úradu pre 
žiakov ZŠ Jána Zemana na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počet detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia k 15.9.2015 bol v ZŠ Jána Zemana 23. 
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 
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predpokladaného počtu k 15.9.2016. V školskom roku 2015/2016 je aktuálny stav odovzdaných 
vzdelávacích poukazov 265, z toho ZŠ Jána Zemana 209 a CVČ 56.  
Transfer na dopravu  
Transfer je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu 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. 
Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ  
Transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov z Okresného úradu odboru školstva 
Banská Bystrica, transfer je určený na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v MŠ (predškolákov). 
Aktuálny stav predškolákov k 15.9.2015 bol 67 predškolákov.                  
Transfer na učebnice 
Transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške nenormatívnych prostriedkov na učebnice. 
Nenormatívny príspevok je určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na edičnom 
portáli ministerstva školstva pre žiakov 3. až 5. ročníka. 
Transfer na prenesené kompetencie             
Transfer je rozpočtovaný v predpokladanej výške normatívnych prostriedkov na prenesené 
kompetencie ZŠ Jána Zemana. Aktuálny počet žiakov ZŠ Jána Zemana k 15.9.2015 bol 408 žiakov.  
Transfer pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a na stravu detí v hmotnej núdzi 
sú rozpočtované na úrovni roku 2015. 
Transfery z MK SR  - Mesto Nová Baňa koncom roka 2015 znova podalo žiadosti o podporu 
projektov  na Doplnenie knižničného fondu,  na Ochranu knižničného fondu a na Obnovu Súsošia sv. 
Trojice. 
Transfery na prenesené kompetencie -  sú rozpočtované väčšinou na úrovni rozpočtu, alebo 
upraveného rozpočtu roku 2015. 
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.  
 
 
Kapitálové príjmy...............................................................................................  668 652 eur 
  

• Kapitálové príjmy z predaja majetku ............................................................  26 583 eur 
 

V príjmoch z predaja budov – zatiaľ sa neuvažuje s konkrétnou čiastkou, nakoľko nebolo 
dohodnuté, ktoré prebytočné budovy mesto predá, na ktoré nemá zdroje na ich udržiavanie 
a nepotrebuje ich. 
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.  
Právo na odstrel -  výška príjmov je na základe  zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným  
združeniam. 
 

• Granty a transfery kapitálové ........................................................................642 069 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.  
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• Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou ..............................................89 648 eur 
 
Základná škola Jána Zemana 
Rozpočet príjmov na rok 2016 v celkovej výške 21 062 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej 
a veľkej telocvične 2 600 eur, príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 400 eur, za prenájom 
služobného bytu 707 eur, úroky 5 eur, z príjmov ŠJ režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích 
stravníkov 9 450 eur, režijné náklady za deti 2 800 eur, z príjmov ŠKD 3 300 eur  – poplatky za školné 
v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVČ 1 800 eur.   
Základná umelecká škola 
Rozpočet príjmov na rok 2016 vo výške 27 201 eur pozostáva z príjmu za školné 27 200 eur a z príjmu 
za úroky 1 eur.  
Centrum voľného času  
V rozpočte príjmov v roku 2016 v celkovej výške 11 700 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom 
priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné – príležitostná činnosť 600 eur, školné krúžky 1 800 
eur, školné a zápisné – letné tábory 6 300 eur.  
Materská škola Nábrežná 
Rozpočet príjmov na rok 2016 vo výške 29 685 eur pozostáva z príjmov 19 185 eur za školné v MŠ 
Nábrežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 230, z príjmov školských 
jedální ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za réžiu za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 
10 500 eur. 
 
 
 
 

V Ý D A V K Y 
 

Výdavky podľa programov 
 

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa  
2015 

 
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 
  
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 
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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 
          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 
   

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 
 
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 
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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 
  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 Rok 2017 Rok 2018 
700 544 696 138 675 317 

 
Podprogram 1.1. Správa mesta 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť vysokú profesionalitu a efektivitu činností vykonávaných 
prostredníctvom mestského úradu 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 11 7     
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     
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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     
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 100 
Skutočná hodnota 100 100     
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 96 96 96 150 150 150 
Skutočná hodnota 350 480     
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     
 
 
Cieľ: Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu daní v kalendárnom roku  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

108 114,3     

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     

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     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

6 7     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

15 10     

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     

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     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 453 267 450 661 457 690 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  453 267 450 661 457 690 
 
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 %.   
 
Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek. 
Mzdy – 257 159 eur - v mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 
zamestnancov správy MsÚ. Odvody  - 90 200 eur - z platov sa odvádzajú povinné odvody do 
zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné poistenie, poistenie v 
nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu. 
DDS - v zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom 
sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 16,60 eur, túto možnosť využíva 16 
zamestnancov, čo je spolu 3 188 eur. 
Cestovné tuzemské – 640 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách na úhradu zamestnancom 
stravného a cestovného pri preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len 
do výšky cestovného verejným prostriedkom. 
Cestovné zahraničné – 1 100 eur - v zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky budú slúžiť na 
úhradu vreckového zamestnancom pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a 
ubytovanie hradí mesto Mimoň. 
Energie – 18 848 eur - výdavky budú 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). Je v tom zahrnutá aj platba za priestory v Podnikateľskom centre (veľká 
zasadačka a kancelária s kuchynkou), tieto sa však budú využívať len sporadicky. Rozpočtované sú 
nižšie ako v roku 2015 z dôvodu realizácie zateplenia objektu MsÚ a Podnikateľského centra. 



12 
 

Vodné a stočné – 840 eur - je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho 
centra, mestskej polície, Informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a 
kancelária s kuchynkou). 
Poštové a telekomunikačné služby – 11 099 eur - výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby 
verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne 
MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne linky a internet. 
Interiérové vybavenie – 1 200 eur -  plánuje sa zakúpiť kancelárske stoličky  
Výpočtová technika – 7 050 eur - na zakúpenie  počítačov, monitorov, baterky UPS 
Telekomunikačná technika -   60 eur  
Prevádzkové stroje – 650 eur - zakúpenie mikrovlnky a vysávača   
Všeobecný materiál  - 6 173 eur - nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, 
kancelárskych potrieb ako sú obálky, šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do 
kopírky. 
Knihy, noviny a časopisy – 580 eur - predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre 
obce, Práce a mzdy a predplatné časopisu ŠKOLA. 
Pracovné odevy a obuv – 84 eur ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára. 
Softvér – 850 eur – určené na antivírusový program. 
Reprezentačné – 3 250 eur  - výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora 
mesta, kvety pre učiteľov na Deň učiteľov, medovníky a chlebíčky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a 
pohostenie a ocenenie najlepších žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia 
mesta. 
Pohonné hmoty, oleje, mazivá - 2 300 eur -  pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Octaviu 
a FIAT. 
Servis, opravy - 350 eur - výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK. 
Poistenie vozidiel – 918 eur - na zákonné a havarijné poistenie vozidiel. 
Prepravné – 10 eur 
Karty, známky -200 eur - na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá. 
Údržba interiérového vybavenia – 20 eur 
Údržba výpočtovej techniky – 9 330 eur -  poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych 
informácií),SOFTIP, HR a BAN (spracovanie miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin 
(účtovníctvo). 
Údržba telekomunikačnej techniky – 200 eur – na opravu mobilov, telefónov. 
Údržba prevádzkových strojov – 1 000 - servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie. 
Údržba špeciálnych strojov  - 350 eur - servis zabezpečovacieho zariadenia. 
Údržba budov – 2 850 eur - bežná údržba budovy mestského úradu a oprava dlažby na WC 
Nájomné – 10 eur  
Školenia – 1 100 eur - na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov. 
Propagácia, reklama, inzercia – 150 eur. 
Všeobecné služby – 1 490 eur - výroba kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z 
MsZ, doprava materiálu, doprava stravných lístkov. 
Špeciálne služby - 5 000 eur - finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov 
ale hlavne na úhradu nákladov právneho zastupovania spojeného so súdnym sporom „Kanalizácia ul. 
Kamenárska“. 
Cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom – 10 eur  
Štúdie, expertízy, posudky – 100 eur  
Poplatky, odvody, dane -1 520 eur - výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za 
vedenie účtov. 
Stravovanie – 9 778 eur - je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je 
vo výške 1,95 eur z ceny jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur. 
Poistenie majetku – 4 069 eur - v zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad 
poškodenia alebo zničenia majetku živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia veci. 
Prídel do sociálneho fondu – 2 651 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 – 2 920 eur - odmeny budú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce napr. 
za roznášanie platobných výmerov za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a 
obsahové úpravy v systéme MCMS web stránky. 
Poplatok za komunálne odpady – 460 eur - je za zamestnancov MsÚ správy mesta. 
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Náhrada príjmu pri DPN - 10 eur -  náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre 
zamestnancov. 
 
 
Podprogram 1.2. Stavebný úrad 
 
Zámer podprogramu:  Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie 
pre obyvateľov mikroregiónu Nová Baňa.  
 
Zodpovednosť: oddelenie správne a oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku  
 
Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného 

poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu  
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

160 160 170 170 170 170 

Skutočná 
hodnota 

374 261     

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     

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     

 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 16 363 15 563 16 213 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  16 363 15 563 16 213 
 
 
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.  
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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. 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku 
  
Cieľ: Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov  
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

30 20 20 40 40 40 

Skutočná 
hodnota 

21 53     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 720 720 720 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  720 720 720 
 
Komentár: Výdavky sú na nákup pracovnej obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných 
pomôcok pre predpokladaný počet 40 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové 
poistné.  
 
 
Podprogram 1.4. Poslanci 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsZ za rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 11 11 11 11 11 11 
Skutočná hodnota 6 7     
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     
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     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 9 388 9 388 9 388 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  9 388 9 388 9 388 
 
Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody 
s tým spojené, všeobecný materiál  a občerstvenie na MsZ. 
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Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky 
 
Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa podľa 
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. na základe žiadostí od občanov a rozhodnutí MsZ. 
 
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta 
Cieľ: Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností – výdavky za vyhotovenie GP pre 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet geometrických plánov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

7 5 33 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

1 0     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet znaleckých posudkov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

13 14 8 37 8 8 

Skutočná 
hodnota 

9 9     

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     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 2 200 2 200 2 200 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  2 200 2 200 2 200 
 
Komentár: Výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie nehnuteľností, 
výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej hodnoty 
nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností a správne poplatky.  
 
Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť 
 
Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá dodržiava a neporušuje platnú legislatívu, predpisy 
o účtovníctve, predpisy o rozpočtovaní 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečenie  pravidelnej kontroly činnosti mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet auditov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 2 2     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 2 745 2 745 2 745 
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700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 745 2 745 2 745 
 
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. 
 
Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu 
 
Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery 
 
Zodpovednosť: oddelenie finančné 
Cieľ: Dodržiavať splátkové kalendáre 
Merateľný ukazovateľ: Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12  
Skutočná hodnota 12 12     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 35 000 36 000 37 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
800 Splátky úverov 830 332 171 828 142 328 
Výdavky na podprogram spolu  865 332 207 828 179 328 
 
Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi 
Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru 
aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 
rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. 
cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, 
podľa splátkového kalendára, ročne 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. 
 
Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam 
 
Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a 
celoslovenských fórach.  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach 
Merateľný ukazovateľ: Počet členstiev mesta v organizáciách 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 5 5 5 7 7 7 
Skutočná hodnota 5 6     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 7 033 7 033 7 033 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 033 7 033 7 033 
 
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 
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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. 
 
 

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom 
 

Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
16 419 16 333 16 365 

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

matričných dokumentov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 40 40 40 40 40 40 
Skutočná hodnota 20 60     
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 
Skutočná hodnota 30 104     
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     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 14 149 14 050 14 070 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  14 149 14 050 14 070 
 
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. 
 
Podprogram 2.2. SOZA 
 
Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií 
usporiadaných oddelením kultúry a informácií 
 
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie 

akejkoľvek verejnej hudobnej produkcie 
Merateľný ukazovateľ: Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Plánovaná hodnota 22 22 22 22 22 22 
Skutočná hodnota 16 17     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 1 000 1 000 1 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 000 1 000 1 000 
 
Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, 
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia a jarmok. Rozpočet je na 
úrovni upraveného rozpočtu roku 2015. 
 

 
Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS 
 
Zámer podprogramu: Údržba zariadenia na prenos informácií a zabezpečenie jeho 
prevádzkyschopnosti 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Informovanosť občanov 
Merateľný ukazovateľ: Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 135 135 135 143 143 143 
Skutočná hodnota 131 143     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 1 270 1 283 1 295 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 270 1 283 1 295 
 
Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku 
Technickým službám mesta.  Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba mestského rozhlasu, 
v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci 
s dodávateľom riadiaceho systému.  
 

 

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
109 472 111 872 112 172 

 
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. 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia  
Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami  
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Merateľný ukazovateľ: Počet riešených priestupkov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 450 450 400 400 400 400 
Skutočná hodnota 452 395     
Merateľný ukazovateľ: Počet riešených podnetov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 100 
Skutočná hodnota 118 100     
Cieľ: Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov 
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     
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     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Podprogram  3.2.   Mestská polícia represia 
 
Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
Cieľ: Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním 
Merateľný ukazovateľ: Počet blokových pokút 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 150 150 150 150 150 150 
Skutočná hodnota 213 231     
Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných vecí 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 20 20 20 20 20 20 
Skutočná hodnota 35 18     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 102 555 102 355 102 355 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  102 555 102 355 102 355 
 
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. 
 

Podprogram  3.3.  Veterinárna oblasť 
 
Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
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Cieľ: Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania. 
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     
Merateľný ukazovateľ: Počet odchytených psov  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 25 25 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 65 52     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 810 610 610 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  810 610 610 
 
Komentár: Výdavky sú určené na  prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov.  
 
 
Podprogram 3.4. Požiarna ochrana 
 
Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov 
 
Zodpovednosť:  oddelenie správne - požiarny technik MsÚ 
Cieľ: Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 
Merateľný ukazovateľ: Počet  vykonaných kontrol 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 20 20 50 50 120 120 
Skutočná hodnota 20 163     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 5 720 8 520 8 820 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 720 8 520 8 820 
 
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.  
 
 
Podprogram 3.5. Civilná ochrana 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO 
 
Zodpovednosť: správne oddelenie 
 
 Cieľ: Zachovať vo funkčnom stave sklad CO 
Merateľný ukazovateľ: Počet skladov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1 1     
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Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 387 387 387 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  387 387 387 
 
Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu aj odvody prepláca 
štát. 
 
 
Program 4. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
11 287 12 037 11 037 

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

propagačných materiálov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Propagačný materiál 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 10 10 15 15 15 15 
Skutočná hodnota 15 22     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Informačné tabule 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 0 1 1 0 0 0 
Skutočná hodnota 0 0 0    
 
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.  
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 11 287 12 037 11 037 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0  
Výdavky na podprogram spolu  11 287 12 037 11 037 
 

 
 
Program 5. Cestná doprava 

 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
232 648 220 837 222 612 
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Podprogram 5.1. Cestná doprava  autobusové spoje 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. 

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

Merateľný ukazovateľ: Počet spojov  Bukovina - Bukovina   
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 3 
Skutočná hodnota 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     
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     
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     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 39 800 39 800 39 800 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  39 800 39 800 39 800 
 
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. 
 
 
Podprogram 5.2.  Cestná doprava – TS 
 
Zámer podprogramu: Funkčné cesty 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií  
 
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Údržba a oprava  cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a  

zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období 
Merateľný ukazovateľ: Náklady na 1 km v eur/rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota  1 177 1 177 1 177 1 177 1 177 
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Skutočná hodnota  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     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 78 257 75 435 76 189 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  78 257 75 435 76 189 
 
Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh 
na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK. Z toho na opravy MK dodávateľsky je 
vyčlenená čiastka 10 000 eur. 
  
 
Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií  
 
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a 

chodníkoch  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 730 1 110 1 110 1 318 1 411 1500 
Skutočná hodnota 1 019 179     
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     
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     
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       
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 39 152 39 523 39 898 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  39 152 39 523 39 898 
 
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. 
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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  
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     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 63 971 64 611 65 257 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  63 971 64 611 65 257 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy 
vozidiel a majetku. 
 
 

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

vybudovanie oporného múru cesty 
Merateľný ukazovateľ: Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže 
Rok 2015 2016 2017 2018 
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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     
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm 
Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 175     
Skutočná hodnota     
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka oporného múru v bm 
Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 63    
Skutočná hodnota     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
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    
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavby v bežných metroch 

Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 140 bm chodníka    
Skutočná hodnota     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
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 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     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavby v bežných metroch 
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Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 480  480   
Skutočná hodnota     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
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 
Merateľný ukazovateľ: Počet vytvorených parkovacích miest 
Rok 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 82   
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 10 000 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  10 000 0  0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na zavedenie plateného parkovania v meste. 
 
 

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 
 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
270 697 266 126 225 424 

 
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 
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Cieľ: Prevádzkovanie a údržba zhromaždísk odpadov na území mesta a TS, preprava, 
triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných 
a neseparovaných zložiek KO k odberateľom.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

38 38 38 38 38 38 

Skutočná hodnota 38 38     
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

 28 560 29 255 29 255 29 255 29 255 

Skutočná hodnota       
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     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 101 473 98 717 99 705 
700 Kapitálové výdavky 43 950 42 000 0 
Výdavky na podprogram spolu  145 423 140 717 99 705 
 
Komentár: Bežné výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na 
zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždísk, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov 
v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, 
vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu 
vo veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní 
a podľa potreby na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta.  
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. 
 
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 
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 673,2 1 307,70     
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hodnota 
 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     

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     

 
 
Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné 
poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za 
každý rok samostatne 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených vozidiel a prívesu 

Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

4    

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 26 489 26 521 26 728 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  26 489 26 521 26 728 
 
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 
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. 
 
 
Podprogram 6.2.  Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU 
 
Zámer podprogramu:  Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. 
s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa 
 
Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta  
Cieľ: Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované 

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

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Plánovaná 
hodnota 

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

Skutočná 
hodnota 

1 958,51 1 958,67     

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     

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     

 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 83 250 83 250 83 250 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  83 250 83 250 83 250 
 
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. 
 
 
Podprogram 6.3.  Čistiaca technika 
 
Zámer podprogramu:  Čisté mesto 
 
Projekt 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to je havarijné 
poistenie, poistenie vozidiel a techniky proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý 
rok samostatne 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených vozidiel a príslušenstva 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

 4 4 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

 4 4    

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 5 269 5 269 5 269 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 269 5 269  5 269 
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Komentár: Výdavky sú určené na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace 
vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto. 
 
Projekt 6.3.2. Čistiaca technika - TS 
 
Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami 
 
Cieľ: Zabezpečiť  čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou 

technikou 
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota  200 200 200 200 200 
Skutočná hodnota  205     
 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 10 266 10 369 10 472 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  10 266 10 369 10 472 
 
Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb 
mesta vo výške 10 266 eur.   
   

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

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
63 186 70 286 62 286 

 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
                                 
 
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory 
 
Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť ich modernizáciu, realizovať 
úhrady energií, vodného, stočného, poistného. Zabezpečiť maximálne využitie nebytových priestorov 
nájomcami, vykonávať revízie zariadení, údržby a opravy nebytových priestorov. 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať  na trhu s prenájmom nehnuteľností 
Merateľný ukazovateľ: Počet prenajímaných budov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 16  15 15 16 16 16 
Skutočná hodnota 16 15     
  
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 63 186 70 286 62 286 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  63 186 70 286 62 286 
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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. 

 
 
Program 8. Prostredie pre život 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
376 297 255 798 258 210 

 
Zámer programu: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa 
 
Ciele podprogramu: Tvorba moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov 
mesta  
 
 
Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS 
 
Zámer podprogramu: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu 
cieľov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Kompletné administratívne služby TS 
Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov TS 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 5 5     
                         
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 128 208 120 106 121 240 
700 Kapitálové výdavky 15 800 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  144 008 120 106 121 240 
 

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.  
 
 
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 
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Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4 4     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 6 721 6 721 6 721 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  6 721 6 721 6 721 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne 
spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy. 
 
 
Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3 
 
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12 12     
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     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 538  538  538  
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  538 538 538 
 
Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osoby zabezpečujúcej výkon kontrol. 
  
 
Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 
 
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
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Komentár: Mesto má záväzok vyplývajúci z prebiehajúceho súdneho sporu so spoločnosťou Trading 
Universal Services, s.r.o. s možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej dohody.  
Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch  
 
Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch 
 
Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2 2     

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     

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     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 927 897 927 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  927 897 927 
 
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.    
 
Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Príprava dokumentov pre následnú rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Vypracovanie PD – počet paré 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

  6    

Skutočná 
hodnota 
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Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
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. 
 
 
Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS 
 
Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Údržba verejnej zelene 
Merateľný ukazovateľ: Počet m2 kosenej zelene celkom za rok 
Rok 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     
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     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 51 063 51 573 52 088 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  51 063 51 573 52 088 
 
 
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.  
 
 
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                                 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet realizovaných akcií 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

0      

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
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600 Bežné výdavky 500 500 500 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  500 500 500 
 
Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípravou  podkladov – výpisy z LV, KN mapy za 
účelom predloženie následných monitorovacích správ za projekty Rekonštrukcia  komplexu ZŠ J. 
Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej techniky, Regenerácia centra 
mesta, Modernizácia verejného osvetlenia. 
 
 
Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie 
 
Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie  
 
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených svietidiel  

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

Počet poistených rozvádzačov 

Rok 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota  4   4 4 4 
Skutočná hodnota     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 215 215 215 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  215 215 215 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvádzačov a svietidiel z projektu 
Modernizácia verejného osvetlenia.  
 
Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS 
  
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu 

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

Celkový počet funkčných svetelných bodov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

873 896 896 1 355 1 355 1 355 

Skutočná 
hodnota 

896 992     
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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 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 51 749 52 264 52 787 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  51 749 52 264 52 787 
 

Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú 
v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku 
pre TS. 
 

 
Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzka mestských WC 
Merateľný ukazovateľ: Náklady na prevádzku WC/rok  
Rok 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     
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     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 10 517 10 622 10 729 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0  
Výdavky na podprogram spolu  10 517  10 622 10 729 
 
Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre 
občanov vo verejných WC. 
 
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS 
 
Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska 
Merateľný ukazovateľ: Celkový počet udržiavaných pohrebísk 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1 1     
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Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 6 762 6 830 6 898 
700 Kapitálové výdavky  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  6 762 6 830 6 898 
 
Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy 
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína.  
 
 
Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Udržiavaná plocha areálu Tajch  
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy v m2 
Rok 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     
Merateľný ukazovateľ: Počet kosení/rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4 4     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 3 197 3 532 3 567 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  3 197 3 532 3 567 
 
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 
inváznych rastlín aj ich chemické likvidovanie.  V roku 2016 sú plánované výdavky na prevádzku 
nového WC na Tajchu.  
 
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 
Merateľný ukazovateľ: Realizácia stavebnej akcie 
Rok 2015 2016 2017 2018  
Plánovaná hodnota 1 1    
Skutočná hodnota 0     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 42 500 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  42 500 0  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 
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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. 
 
 
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 
Merateľný ukazovateľ: Ukončenie stavebnej akcie  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1   
Skutočná hodnota 0 1    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
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. 
 

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 
Merateľný ukazovateľ: Realizácia stavebnej akcie  
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1  
Skutočná hodnota 1/3   
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 0 0 
700 Kapitálové výdavky 55 600 0 
Výdavky na podprogram spolu  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. 
 
Podprogram 8.14. Ochrana prírody a krajiny 
 
Zámer podprogramu: Identifikovanie zelene na zeleň mesta a ostatnej zelene právnických 
a fyzických osôb v katastrálnom území mesta v prípade rozdielnych názorov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Údržba verejnej zelene mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet identifikácií majiteľa zelene geodetom 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 0 0 0    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 2 000 2 000 2 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 000 2 000 2 000 
 
Komentár: V katastrálnom území mesta v prípade rozhodovania o zodpovednosti za určité dreviny 
dochádza k nejednotnej identifikácii majiteľa predmetnej dreviny a tým aj zodpovednosti za jej 
starostlivosť. Majiteľ a príslušná zodpovednosť za drevinu bude určená na základe zamerania 
a určenia geodetom.  
 

 
Program 9. Šport 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
63 710 63 864 64 019 

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

 
Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata 
 
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho prostredia v rekreačnej oblasti Tajch, na zabezpečenie 
rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ a školských zariadení. 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny 
Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov,  ktorí využili možnosť rekreácie 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 15 15 20 20 20 20 
Skutočná hodnota 19 19     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 2 090 2 090 2 090 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 090 2 090 2 090 
 
Komentár:  Výdavky sú nižšie ako v roku 2015, sú určené len na úhradu energií a prevádzku chaty na 
Tajchu a na prípadné drobné opravy.  
 
 
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  
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Cieľ: 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných mestom 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 3 3 3 

Skutočná 
hodnota 

10      

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      

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 43 879 43 879 43 879 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  43 879 43 879 43 879 
 
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. 

Podprogram 9.3. Správa štadióna 
 
Zámer podprogramu: Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov 
mesta i turistov 
 
Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 
 
Zámer projektu: Udržanie kvality trávnatej plochy futbalového ihriska 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska 
Merateľný ukazovateľ: Odber vody v m3 v priebehu roka 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 
Skutočná hodnota 7 950      
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      
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Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 1 150 1 150 1 150 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 150 1 150 1 150 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.  
 
Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna - TS 
 
Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta a TS mesta 
Cieľ: Udržiavaný areál športového štadióna 
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha  v m 2 
Rok 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     
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     
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     
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     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 15 391 15 545 15 700 
700 Kapitálové výdavky 0  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  15 391 15 545 15 700 
 
Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, 
kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. 
 
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 
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    
 
 
Zodpovednosť:  Technické služby mesta    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
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600 Bežné výdavky  1 200 1 200 1 200 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 200 1 200 1 200 
Komentár: Výdavky sú určené na správu a údržbu športovísk. 
 
 

Program 10. Kultúra 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
195 581 251 391 273 811 

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

spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

10     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 151 151 151 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  151  151 151 
 
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. 
 
Podprogram 10.2.  Mestská knižnica 
 
Projekt 10.2.1. Knižnica 
 
Zámer projektu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už  od skorého veku aj formou 
besied so spisovateľmi 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. Stimulovanie 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet registrovaných čitateľov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

910 850 860 760 770 780 

Skutočná 876 751     
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hodnota 
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     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet besied 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

6 5 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6 5     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 35 181 34 381 34 381 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0  
Výdavky na podprogram spolu  35 181 34 381 34 381 
 
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 
 
Projekt  10.2.2. Doplnenie knižničného fondu  
 
Zámer projektu:  Udržanie čitateľských návykov klientov Mestskej knižnice 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové sociálne vrstvy 

obyvateľstva  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zakúpených knižničných dokumentov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 152 120 180 190 200 210 
Skutočná hodnota 152 729     
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 2 500 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  2 500 0 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 
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zabezpečenia aktuálnosti knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo 
výške 2 000 eur a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur. 
 
Projekt  10.2.3. Ochrana knižničného fondu 
 
Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Obalenie novo zakúpených kníh samolepiacou fóliou 

Merateľný ukazovateľ: Percento pokrytia  kvalitného  umiestnenia knižničného fondu 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 0 0 100 100 0  
Skutočná hodnota 0 0     
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 3 000 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  3 000 0 0 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa 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.  
 
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. 

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     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 97 257 99 427 91 397 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  97 257 99 427 91 397 
 
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 
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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 
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. 

 

Podprogram 10.4. ZPOZ 
 
Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste  
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uvítaní detí do života 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 12 52     
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     
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     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 7 205 5 545 5 595 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 205 5 545 5 595 
 
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. 
 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok 
 
Zámer podprogramu:  Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka trvania jarmoku ( počet dní) 

Rok 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 

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 
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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 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky spolu 10 287 11 887 10 287 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 10 287 11 887 10 287 
 
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 670. výročia mesta, vyššie výdavky sú na  
program. 
 
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 
Cieľ: Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky zreštaurovaním 
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     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 40 000 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  40 000 0 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, 
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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.  
 

 
Podprogram 10.7. Kultúrne  centrum  
 
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho centra, v ktorom bude sústredené informačné 
centrum, mestská knižnica a pracovníci oddelenia kultúry a informácii 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta  
  
Cieľ: Využitie vlastných priestorov za účelom znižovania nákladov 

súvisiacich s prevádzkovou troch objektov, zefektívnenie poskytovania 
služieb  v jednom centre 

Merateľný ukazovateľ: Počet vybudovaných priestorov 
Rok 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 1  0 
Skutočná hodnota    
 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
Komentár: Prestavbou Podnikateľského centra na Kultúrne centrum v zmysle spracovanej štúdie 
a projektovej dokumentácie vytvorí mesto nové priestory pre inštitúcie zabezpečujúce poskytovanie 
informácií a kultúrnych služieb v meste. Kultúrne centrum bude sídlom mestskej knižnice, 
informačného centra a zázemím pre zamestnancov oddelenia kultúry a informácií. Priestory mestskej 
knižnice budú situované na jednom poschodí a budú poskytovať čitateľom a návštevníkom služby 
vyššieho komfortu.  
Finančné prostriedky by bolo treba na potrebné stavebné úpravy, 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. 
 
  
Program 11. Vzdelávanie 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
1 788 006 1 742 673 1 748 278 

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

Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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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%     

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 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 799 027 782 922 782 922 
700 Kapitálové výdavky 12 389 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  811 416 782 922 782 922 
 
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 
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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 
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.  
 
 
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 

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 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 338 520 338 232 337 238 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  338 520 338 232 337 238 
 
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 
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 
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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 
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 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 83 264 79 991 80 753 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  83 264 79 991 80 753 
 
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 
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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. 
 

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 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 523 742 510 464 516 301 
700 Kapitálové výdavky  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  523 742 510 464  516 301 
 
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 
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). 
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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 

 
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     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 30 764 30 764 30 764 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  30 764 30 764 30 764 
 
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). 
 
 
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 
 
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 
 

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     

 



55 
 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky 300 300 300 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  300 300 300 
 
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).  
 
 
 

Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
95 552 95 452 95 452 

 
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 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet účastníkov aktivít 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Plánovaná 
hodnota 

45 45 45 45 50 50 

Skutočná 
hodnota 

45 38     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky spolu 400 400 400 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 400 400 400 
 

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

 
Podprogram 12.2. Staroba 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA 
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Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života 
 
Cieľ: Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov 
Merateľný ukazovateľ: Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 48 48 48 48 48 48 
Skutočná hodnota 48 48     
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     
Merateľný ukazovateľ: Počet aktivít 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12 12     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky spolu 8 422 8 322 8 322 
700 kapitálové výdavky      0 0  0 
Výdavky na projekt spolu 8 422 8 322 8 322 
 
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. 
 
 
 
Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba 
 
Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí 
 
Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so 

spoločenským prostredím 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

24 24 25 26 26 26 

Skutočná hodnota 15,75 18     
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     
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     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
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600 Bežné výdavky spolu 80 392 80 392 80 392 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 80 392 80 392 80 392 
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. 
 
Podprogram 12.3.  Rodina a deti 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so 

zameraním na prácu s deťmi 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych subjektov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 2 

Skutočná hodnota 2 1     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky spolu 300 300 300 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 300 300 300 
 
Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi. 
 
Podprogram 12.4.  Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Projekt 12.4.1. Stravovanie a  školské pomôcky detí v hmotnej núdzi  
 
Zámer projektu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi 
 
Cieľ: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 
Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 50 35 35 30 30 
Skutočná hodnota 59 43    
  
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky spolu 6 038 6 038 6 038 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 6 038 6 038 6 038 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej 
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. 
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Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci 
 
Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi 
 
Cieľ: Okamžitá pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 10 10 10  

Skutočná 
hodnota 

17 18     

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 
600 Bežné výdavky spolu 660 660 660 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 660 660 660 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, 
paliva, liekov a ošatenia. 
 
 
Finančné operácie príjmové 
      
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – nakoľko dve akcie z rozpočtu roku 2015 neboli 
realizované v plánovanej výške, finančné prostriedky zostali v rezervnom fonde. Do rozpočtu sa 
zapájajú znova v roku 2016 a to 42 500 eur na WC ul. Cintorínska 3 a 55 600 eur na Vyhliadkovú vežu 
Háj. Prevod z rezervného fondu bude vo výške 98 100 eur.   
 
Záver 
 
Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 364 486 eur.  
Kapitálový rozpočet je prebytkový vo výške 498 413 eur.  
Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 862 899 eur. 
Finančné operácie sú schodkové so schodkom 732 232 eur. 
Celkový rozpočet je prebytkový vo výške 130 667 eur.   



2.3. 08.3.0 Mestský rozhlas 1 270 1 392 2 662 1 392 1 270 0 1 283 1 295

5.2.1. 04.5.1 Údržba MK 78 257 5 535 83 792 5 535 78 257 0 75 435 76 189

5.2.2. 04.5.1 Zimná údržba MK 39 152 259 39 411 259 39 152 0 39 523 39 898

5.2.3. 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 0 63 971 354 64 325 354 63 971 0 64 611 65 257

5. 04.5.1 Doprava 0 181 380 6 148 187 528 6 148 181 380 0 179 569 181 344

6.1.1. 05.1.0 Nakladanie s KO 101 473 4 301 105 774 4 301 101 473 0 98 717 99 705

6.1.2. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi BRKO 9 000 20 646 1 982 31 628 1 982 29 646 0 20 678 20 885

6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika 10 266 0 10 266 0 10 266 0 10 369 10 472

6. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 9 000 132 385 6 283 147 668 6 283 141 385 0 129 764 131 062

8.1. 04.1.1 Spoločná správa 128 208 2 245 130 453 2 245 128 208 0 120 106 121 240

8.5. 06.2.0 Verejná zeleň 51 063 1 892 52 955 1 892 51 063 0 51 573 52 088

8.7.2. 06.4.0 Verejné osvetlenie 51 749 128 51 877 128 51 749 0 52 264 52 787

8.8.1. 06.6.0 Verejné WC 1 500 10 517 0 12 017 0 12 017 0 10 622 10 729

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

8.9. 08.4.0 Pohrebníctvo  10 520 6 762 521 17 803 521 17 282 0 6 830 6 898

08.1.0 Kúpalisko 978 978 978 0 0 0 0

8.10. 08.1.0 Tajch - rekreačná oblasť 300 3 197 2 091 5 588 2 091 3 497 0 3 532 3 567

9.3.2. 08.1.0 Správa štadióna 15 391 7 308 22 699 7 308 15 391 0 15 545 15 700

9.4. 08.1.0 Ihriská a športoviská 1 200 4 441 5 641 4 441 1 200 0 1 200 1 200

Spolu  -  hlavná činnosť 23 320 583 122 33 427 639 869 33 427 606 442 0 572 287 577 911

Bežný príspevok
Kapitálový príspevok
SPOLU

V Novej  Bani, dňa  27.11.2015 Schválil:  Bakoš František

                 riadite ľ  TS

SPOLU
Účelový príspevok

583 122
59 750

Bežný príspevok

583 122

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia

TS Nová Baňa na rok 2016

Číslo 
programu

Funkčná 
klasifikácia Názov 

Plán 
vlastných 
výnosov

Plán 
príspevku 
MsÚ 2016

Odpisy Plán nákladov Plán odpisov
Plán 

nákladov bez 
odpisov

HV
Plán 

príspevku 
MsÚ 2017

642 872

Plán 
príspevku 
MsÚ 2018

579 222

3 900



Náklady 666 764 731 280 505 046 639 869 624 797 630 560

spotreba materiálu 137 970 157 646 98 825 120 203 120 001 121 187

spotreba energie 50 277 52 127 46 464 53 077 49 567 50 062

opravy a udržiavanie - bežné opravy 18 920 30 572 13 778 30 887 27 661 27 937

cestovné 310 310 35 260 262 263

náklady na reprezentáciu 300 300 32 300 300 300

ostatné služby 54 458 76 158 49 307 33 895 32 784 33 102

mzdové náklady 250 709 257 492 182 439 244 743 242 790 245 203

zákonné sociálne poistenie 88 247 90 741 62 350 86 150 85 462 86 311

ostatné sociálne poistenie 2 478 2 478 1 959 2 678 2 705 2 732

zákonné sociálne náklady 20 560 20 578 13 615 20 399 20 573 20 748

dane a poplatky 3 380 3 380 1 803 2 560 2 584 2 610

odpisy 23 267 23 267 22 573 28 368 24 063 23 970

odpisy kupalisko 978 978 738 978 978 978

4 218 4 218 3 357 4 441 4 218 4 218

Úroky a poplatky platené banke 10 10 0 10 10 10
Ostatné finančné náklady 10 683 11 025 7 772 10 920 10 838 10 928

Splatná daň z príjmov 0 0 0 0 0 0

Náklady spolu 666 764 731 280 505 046 639 869 624 797 630 560

Výnosy 666 764 731 280 482 661 639 869 624 797 630 560

Tržby z predaja služieb 16 220 16 220 17 079 17 020 16 887 17 056

Aktivácia 0 0 0 0 0 0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 4 450 11 595 7 170 6 300 6 363 6 427

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

Úroky 0 0 3 0 0 0

Náhrady škôd 0 0 0 0 0 0

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 617 631 675 002 431 574 583 122 572 287 577 911

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 28 463 28 463 25 614 33 427 29 259 29 166

Bežný ŠR - zdroj - transfer (výnos) - dary 0 0 322 0 0 0

Výnosy spolu 666 764 731 280 482 661 639 869 624 797 630 560

0,00 0,00 -22 384,93 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -22 384,93 0,00 0,00 0,00

591

Sumár nákladov a výnosov

693

odpisy detské ihriská a športoviská

568

521

524

525

527

538

Schválený 
rozpo čet 2015 
po úpravách k 

30.9.2015

2016
Skuto čnos ť  k 

30.9.2015

Schválený 
rozpo čet na 

rok 2015

691

692

Hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok - kontrola

Účet

501

502

511

512

513

518

551

562

602

648

624

662

2018

672

653

2017



6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi HDTS 200

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO 200

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS Spoločná správa 3500

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS Spoločná správa 200

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS 3 700

3 900

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO DDTS Nákup kukavozu 0

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO HDTS Nákup nízkozdvižného paletizačného vozíka 550

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO DDTS 42000

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO 43 950

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS DDTS Vybudovanie kanalizácie na dvore TS 1800

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS DDTS Nákup novej vstupnej brány pre DDTS s pohonom 3500

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS DDTS Nákup plynovej pece, plynová prípojka 5700

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS DDTS Revízie + projekty na plynovú pec 300

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS DDTS 4500

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS 15 800

59 750

63 650

 Cena s DPH v € :

WIFI pre Horný dvor TS

Číslo 
programu

Funkčná 
klasifikácia

Názov činnosti Miesto : Stručný popis prác :

SPOLU

SPOLU Účelové + kapitálové akcie 

SPOLU

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO HDTS

Zabezpečovacie zariadenie

SPOLU

Požiadavky na účelové prostriedky pre TS na rok 2016

SPOLU
Oprava oplotenia areálu TS

Materiál na opravu šachty v areáli TS

Požiadavky na kapitálové prostriedky pre TS na rok 2016

Prídavné zariadenie na UNC - čeľuste na nakladanie 

vytriedených zložiek KO
1400

Návrh účelových akcií na rok 2016

Číslo 
programu

Funkčná 
klasifikácia

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

Návrh kapitálových akcií na rok 2016

Nákup kukavozu 



Program 11. Vzdelávanie Rozpis rozpočtu 2016,2017,2018 - rozpočet schválený MsZ uzn.č. 126/2015 1.strana

Podprogram 11.1. Školstvo
R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018

Výdavky - PS- 1. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 157305 157305 157305 56651 56651 56651 213956 213956 213956
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 233169 233169 233169 83905 83905 83905 317074 317074 317074
spolu Základná škola 390474 390474 390474 140556 140556 140556 531030 531030 531030
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 13168 13168 13168 5302 5302 5302 18470 18470 18470
Školský klub detí klas. 09.5.0. 34857 34857 34857 13310 12272 12272 48167 47129 47129
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2. 37132 36692 36692 12978 12824 12824 50110 49516 49516
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 37132 36692 36692 12978 12824 12824 50110 49516 49516
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 475631 475191 475191 172146 170954 170954 647777 646145 646145
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 216721 216468 215739 77109 77072 76807 293830 293540 292546
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 41380 41794 42207 14582 14728 14874 55962 56522 57081
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 241675 240902 240902 86968 86698 86698 328643 327600 327600
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 50474 50474 50474 18403 18403 18403 68877 68877 68877
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 292149 291376 291376 105371 105101 105101 397520 396477 396477
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 1025881 1024829 1024513 369208 367855 367736 1395089 1392684 1392249

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

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 475631 475191 475191 172146 170954 170954 647777 646145 646145
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 216721 216468 215739 77109 77072 76807 293830 293540 292546
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 41380 41794 42207 14582 14728 14874 55962 56522 57081
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 292149 291376 291376 105371 105101 105101 397520 396477 396477
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 1025881 1024829 1024513 369208 367855 367736 1395089 1392684 1392249

610 - MZDY 620 - ODVODY Spolu mzdové nákl. 610+620
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Podprogram 11.1. Školstvo
R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018

Výdavky  - 2. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 47497 42207 42207 714 714 714 262167 256877 256877
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 54997 48787 48787 1384 1384 1384 373455 367245 367245
spolu Základná škola 102494 90994 90994 2098 2098 2098 635622 624122 624122
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 7893 7893 7893 10 10 10 26373 26373 26373
Školský klub detí klas. 09.5.0. 9627 9627 9627 2981 10 10 60775 56766 56766
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2. 26137 26135 26135 10 10 10 76257 75661 75661
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 26137 26135 26135 10 10 10 76257 75661 75661
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 146151 134649 134649 5099 2128 2128 799027 782922 782922
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 44680 44682 44682 10 10 10 338520 338232 337238
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 27292 23459 23662 10 10 10 83264 79991 80753
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 111506 98436 103438 30 30 30 440179 426066 431068
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 14656 15491 16326 30 30 30 83563 84398 85233
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 126162 113927 119764 60 60 60 523742 510464 516301
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 344285 316717 322757 5179 2208 2208 1744553 1711609 1717214

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 21695 21695 21695 21695 21695 21695
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 9069 9069 9069 9069 9069 9069
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 30764 30764 30764 30764 30764 30764
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 31064 31064 31064 31064 31064 31064

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 146151 134649 134649 5099 2128 2128 799027 782922 782922
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 44680 44682 44682 10 10 10 338520 338232 337238
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 27292 23459 23662 10 10 10 83264 79991 80753
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 126162 113927 119764 60 60 60 523742 510464 516301
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 30764 30764 30764 30764 30764 30764
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 344285 316717 322757 36243 33272 33272 1775617 1742673 1748278

Spolu bežné výdavky630 - BEŽNÉ VÝDAVKY 640 - TRANSFERY
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Podprogram 11.1. Školstvo Kap. Kap. Spolu Spolu
R2016 R2017 R2018 R.2016 R.2017 R.2018 Pôv.roz. 3.zm. Pôv.r. 3.zm. Pôv.rozp. 3.zm.

Výdavky  - 3. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola J.Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 0 0 0 262167 256877 256877 233401 240726 233401 240726
Základná škola J.Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 0 0 0 373455 367245 367245 344033 354149 344033 354149
spolu Základná škola 0 0 0 635622 624122 624122 577434 594875 0 0 577434 594875
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 26373 26373 26373 28190 28815 0 0 28190 28815
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 60775 56766 56766 52774 52774 0 0 52774 52774
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2. 12389 0 0 88646 75661 75661 39353 40261 39353 40261
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3. 0 0 0 0 0 0 33523 34297 33523 34297
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 12389 0 0 88646 75661 75661 72876 74558 0 0 72876 74558
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 12389 0 0 811416 782922 782922 731274 751022 0 0 731274 751022
Projekt 11.1.2. Základná umel. škola klas. 09.5.0. 0 0 0 338520 338232 337238 288174 296975 0 0 288174 296975
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 83264 79991 80753 83157 85778 0 0 83157 85778
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Mat. škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 0 0 440179 426066 431068 382377 402833 0 0 382377 402833
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 0 0 83563 84398 85233 76569 79632 2423 2423 78992 82055
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 523742 510464 516301 458946 482465 2423 2423 461369 484888
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 12389 0 0 1756942 1711609 1717214 1561551 1616240 2423 2423 1563974 1618663

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 21695 21695 21695 18846 18846 0 0 18846 18846
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 9069 9069 9069 9704 9704 0 0 9704 9704
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 30764 30764 30764 28550 28550 0 0 28550 28550
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 31064 31064 31064 28550 28550 0 0 28550 28550

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 12389 0 0 811416 782922 782922 731274 751022 0 0 731274 751022
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 0 0 0 338520 338232 337238 288174 296975 0 0 288174 296975
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 83264 79991 80753 83157 85778 0 0 83157 85778
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 0 0 0 523742 510464 516301 458946 482465 2423 2423 461369 484888
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 30764 30764 30764 28550 28550 0 0 28550 28550
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 0 0 0 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 12389 0 0 1788006 1742673 1748278 1590101 1644790 2423 2423 1592524 1647213

rok 2015 rok 2015 rok 2015

700 KAP. VÝD. Spolu výdavky 600+700 Bežné výdavky
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Podprogram 11.1. Školstvo Vlastné Vlastné
príjmy príjmy R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018

Zdroje krytia - 1. časť tabu ľky pôv.r.2015 3.zm.2015
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 3712 7032 3712 3712 3712 613218 613218 613218
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 1800 1800 1800 1800 1800 5151 5151 5151
Školský klub detí klas. 09.5.0. 3300 3300 3300 3300 3300 0 0 0
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2.
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3.
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 12250 12250 12250 12250 12250 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 21062 24382 21062 21062 21062 618369 618369 618369
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 27201 28682 27201 27201 27201 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 12900 14401 11700 11700 11700 1140 1140 1140
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 19185 27743 19185 19185 19185 11532 11532 11532
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 10500 10500 10500 10500 10500 0 0 0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 29685 38243 29685 29685 29685 11532 11532 11532
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 90848 105708 89648 89648 89648 631041 631041 631041

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

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 21062 24382 21062 21062 21062 618369 618369 618369
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 27201 28682 27201 27201 27201 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 12900 14401 11700 11700 11700 1140 1140 1140
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 29685 38243 29685 29685 29685 11532 11532 11532
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 90848 105708 89648 89648 89648 631041 631041 631041

Transfery zo ŠR kód 111Vlastné príjmy - kód 41
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Podprogram 11.1. Školstvo
R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018

Zdroje krytia - 2. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 0 0 0 18692 7192 7192 635622 624122 624122
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 19422 19422 19422 26373 26373 26373
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 57475 53466 53466 60775 56766 56766
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2.
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3.
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 0 0 0 64007 63411 63411 76257 75661 75661
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 159596 143491 143491 799027 782922 782922
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 0 0 0 311319 311031 310037 338520 338232 337238
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 70424 67151 67913 83264 79991 80753
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 0 0 409462 395349 400351 440179 426066 431068
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 0 0 73063 73898 74733 83563 84398 85233
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 482525 469247 475084 523742 510464 516301
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 0 0 0 1023864 990920 996525 1744553 1711609 1717214

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 21695 21695 21695 21695 21695 21695
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 9069 9069 9069 9069 9069 9069
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 30764 30764 30764 30764 30764 30764
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 31064 31064 31064 31064 31064 31064

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 0 0 0 159596 143491 143491 799027 782922 782922
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 0 0 0 311319 311031 310037 338520 338232 337238
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 70424 67151 67913 83264 79991 80753
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 0 0 0 482525 469247 475084 523742 510464 516301
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 30764 30764 30764 30764 30764 30764
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 300 300 300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 0 0 0 1054928 1021984 1027589 1775617 1742673 1748278

Spolu zdroje krytia bež.rozp.Rozp. mesta + podiel. daneIné zdroje
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R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018 R.2016 R.2017 R.2018
Zdroje krytia - 3. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 0 0 0 635622 624122 624122 0 0 0
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 26373 26373 26373 0 0 0
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 60775 56766 56766 0 0 0
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2.
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3.
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 12389 0 0 88646 75661 75661 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 12389 0 0 811416 782922 782922 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 0 0 0 338520 338232 337238 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 83264 79991 80753 0 0 0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 440179 426066 431068 0 0 0
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 83563 84398 85233 0 0 0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 523742 510464 516301 0 0 0
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 12389 0 0 1756942 1711609 1717214 0 0 0

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 21695 21695 21695 0 0 0
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 9069 9069 9069 0 0 0
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 30764 30764 30764 0 0 0
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 0 0 0 300 300 300 0 0 0
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 31064 31064 31064 0 0 0

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 12389 0 0 811416 782922 782922 0 0 0
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 0 0 0 338520 338232 337238 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 83264 79991 80753 0 0 0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 0 0 0 523742 510464 516301 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 30764 30764 30764 0 0 0
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 0 0 0 300 300 300 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 12389 0 0 1788006 1742673 1748278 0 0 0

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

Kódy zdrojov
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 22404 613218 0 635622 10904 613218 0 624122 10904 613218 0 624122
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 21222 5151 0 26373 21222 5151 0 26373 21222 5151 0 26373
Školský klub detí klas. 09.5.0. 60775 0 0 60775 56766 0 0 56766 56766 0 0 56766
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2.
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3.
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 76257 0 0 76257 75661 0 0 75661 75661 0 0 75661
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 180658 618369 0 799027 164553 618369 0 782922 164553 618369 0 782922
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 338520 0 0 338520 338232 0 0 338232 337238 0 0 337238
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 82124 1140 0 83264 78851 1140 0 79991 79613 1140 0 80753
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 428647 11532 0 440179 414534 11532 0 426066 419536 11532 0 431068
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 83563 0 0 83563 84398 0 0 84398 85233 0 0 85233
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 512210 11532 0 523742 498932 11532 0 510464 504769 11532 0 516301
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 1113512 631041 0 1744553 1080568 631041 0 1711609 1086173 631041 0 1717214

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 21695 0 0 21695 21695 0 0 21695 21695 0 0 21695
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 9069 0 0 9069 9069 0 0 9069 9069 0 0 9069
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 30764 0 0 30764 30764 0 0 30764 30764 0 0 30764
11.1.6. CVČ mimo územia mesta klas. 09.5.0. 300 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 300
Výdavky - mestský úrad - spolu 31064 0 0 31064 31064 0 0 31064 31064 0 0 31064

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 180658 618369 0 799027 164553 618369 0 782922 164553 618369 0 782922
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 338520 0 0 338520 338232 0 0 338232 337238 0 0 337238
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 82124 1140 0 83264 78851 1140 0 79991 79613 1140 0 80753
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 512210 11532 0 523742 498932 11532 0 510464 504769 11532 0 516301
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 30764 0 0 30764 30764 0 0 30764 30764 0 0 30764
Projekt 11.1.6. CV Č mimo územia mesta 300 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0 300
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 1144576 631041 0 1775617 1111632 631041 0 1742673 1117237 631041 0 1748278

Výdavky - kódy - rok 2017Výdavky - kódy - rok 2016 Výdavky - kódy - rok 2018
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   Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu  
mesta Nová Baňa na roky 2016, 2017 a 2018 

 
 
 V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 
mesta Nová Baňa (ďalej len odborné stanovisko). 
 
 Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného 
rozpočtu mesta a návrhu rozpočtu na rok 2016, ktorý bol spracovaný v súlade s ust. § 9 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 
 
 Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého 
viacročného rozpočtu mesta na roky 2016, 2017 a 2018 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch 
hľadísk: 
 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 Návrh rozpočtu bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a uverejnením na 
internetovej stránke  mesta dňa 01. 12. 2015. Dobou zverejnenia návrhu rozpočtu bola 
dodržaná zákonom stanovená lehota, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade 
s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, nakoľko zasadnutie mestského zastupiteľstva je plánované na deň 16. 12. 2015.  
 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením 
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri 
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
  
 
 
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
 
 Návrh rozpočtu mesta ako základného finančného nástroja finančného hospodárenia, 
ktorým sa bude riadiť financovanie úloh a funkcií mesta v kalendárnom roku 2016, a ktorý je 
súčasťou rozpočtu verejnej správy, zahŕňa finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým 
osobám pôsobiacim na území mesta ako aj k jej obyvateľom a tiež zahŕňa finančné vzťahy 
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k štátnemu rozpočtu, ktorými sú podiely na daniach v správe štátu, dotácia na úhradu 
nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom 
rozpočte na príslušný rozpočtový rok.  
 
 
 
C. TVORBA NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
 
 Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v členení podľa ust. § 9 ods. 1 citovaného zákona: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b). 
 
 Viacročný rozpočet na roky 2017 a 2018 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 
zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný 
rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú 
len orientačný charakter,  ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 
 
 Viacročný rozpočet na roky 2016, 2017 a 2018 sa v súlade s ust. § 10 ods. 3 až 7 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na: 
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c) finančné operácie. 
 
 V § 4 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. sú zadefinované súčasti rozpočtu verejnej správy, 
ktorými sú schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej 
skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy 
za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
  
 Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti hovorí 
o tom, že návrh rozpočtu subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne na tri 
roky a musí obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a skutočné 
plnenia rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
 
 Súčasťou návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016, 2017 a 2018 sú 2 tabuľky, ktoré 
sú usporiadané v členení – Rozpočet mesta v rokoch 2010 – 2018 Príjmy a Rozpočet mesta 
v rokoch 2010 – 2018 Výdavky.  
 
 
 
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
 
 Na prerokovanie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 
2018 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi: 
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ROZPOČET CELKOM 
 

Rozpočtové roky 2016 2017 2018 
Príjmy celkom 

v EUR 
4 054 066,- 3 818 093,- 3 818 193,- 

Výdavky celkom 
v EUR 3 923 399,- 3 802 807,- 3 764 983,- 

Hospodárenie obce 
prebytok –schodok 

v EUR 
130 667,- 15 286,- 53210,- 

 
 
BEŽNÝ ROZPOČET 
 

Rozpočtové roky 2016 2017 2018 
Príjmy celkom 

v EUR 
3 929 383,- 3 809 510,- 3 809 610,- 

Výdavky celkom 
v EUR 

3 579 332,- 3 488 979,- 3 490 655,- 

Hospodárenie obce 
prebytok –schodok 

v EUR 
350 051,- 320 531,- 318955,- 

 
KAPITÁLOVÝ ROZPO ČET 
 

Rozpočtové roky 2016 2017 2018 
Príjmy celkom 

v EUR 26 583,- 8 583,- 8 583,- 

Výdavky celkom 
v EUR 170 239,- 142 000,- 132 000,- 

Hospodárenie obce 
prebytok –schodok 

v EUR 
- 143 656,- - 133 417,- - 123 417,- 

 
 

FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

Rozpočtové roky 2016 2017 2018 
Príjmy celkom 

v EUR 
98 100,- 0,- 0,- 

Výdavky celkom 
v EUR 

173 828,- 171 828,- 142 328,- 

Hospodárenie obce 
prebytok –schodok 

v EUR 
- 75 728,- - 171 828,- - 142 328,- 

 
 Pri  zostavovaní  rozpočtu mesta sa vychádzalo z viacročného rozpočtu mesta podľa 
ust. § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viacročný rozpočet, 
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čiže rozpočet na roky 2017 a 2018 je zostavený v rovnakom členení ako rozpočet na rok 
2016. 
 
 Čo sa týka naplánovaného schodku kapitálového rozpočtu na rok 2016, ten vznikol 
z dôvodu plánovaných investičných akcií v roku 2016 – Nakladanie s komunálnym odpadom 
– kúpa ojazdeného vozidla Mercedes Benz Econic s nadstavbou na odvoz odpadu, WC – ul. 
Cintorínska, Vyhliadková veža Háj a iných menších kapitálových výdavkov. 
 
 Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a použitím 
prostriedkov z rezervného fondu.   
 
Programy obce 
 
 Na rok 2016 bol rozpočet zostavený aj ako programový v súlade s ustanoveniami 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Programová štruktúra obsahuje 12 programov, ktoré sú 
členené na podprogramy a ďalej na projekty.  
 
 Programový rozpočet na rok 2016 hodnotím ako zostavený v súlade s princípmi 
programového rozpočtovania (programy obsahujú zámery a ciele).  
 
E. ZHRNUTIE 
 
 Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2017, 2018 a návrh rozpočtu mesta na rok 
2016  je  spracovaný  v  súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  – zákonom 
č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Návrh  rozpočtu  zohľadňuje  aj  ustanovenia  zákona  č. 582/2004  o  miestnych  daniach a  
miestnom  poplatku  za  komunálny  odpad  a  drobné  stavebné  odpady  v  z.n.p.,  zákona  č. 
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy. 
 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami 
a internými predpismi obce.  
 
 Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam poslancom MsZ Novej Bane 
predložený návrh rozpočtu mesta na roky 2016, 2017 a 2018 schváliť. 
 
Pre MsZ, 07. decembra 2015  
       
   
 
 
 
 

Ing. Mgr. Eliška Vallová 
              hlavná kontrolórka 
               mesta Nová Baňa 
 




