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

ktoré sa konalo dňa 18. 11. 2015 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

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

Mgr. Maroš Havran    
                                        
Primátor mesta:    Mgr. Ján Havran  
 
Vedúci oddelení:  Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr. 

Iveta Lukáčová,  Jaroslav Svetík  
Hlavná kontrolórka:   Ing., Mgr. Eliška Vallová  
Právnička MsÚ:     JUDr. Jana Nemcová – ospravedlnená 
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  
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa   

Prizvaní:                                            Ing. Janka Šeclová, Daša Zigová a Lýdia Adamcová,    
                                   oddelenie VŽPaSM  na MsÚ Nová Baňa 
                                              
                                                                                             

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov (počtom 9) Mestského 
zastupiteľstva, Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. 

Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov 
zápisnice Ing. Viktóriu Valachovičovú, Phd. a Mgr. Adriana Zimu. Do návrhovej komisie 
Gregora Galetu, Maroša Marka a Ing. Karola Tužinského. Do pracovného predsedníctva  bol 
zvolený Juraj Búry. 
 
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve 
a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 1: 
prítomní - 7 
za - 7 (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 - 1 (Juraj Búry) 
 
 
 
 



Na rokovanie bol predložený nasledovný program: 
O t v o r e n i e  

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa  v roku 2015 
3. VZN mesta Nová Baňa o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 

trhových miestach 
4. VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok  
5. VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného 
času Nová Baňa 

6. VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani 
7. Majetkové veci 
8. Diskusia 

Z á v e r 
 
Hlasovanie o  programe MsZ: 
Hlasovanie č. 2: 
prítomní - 9 
za - 9 (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
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 30. 09. 2015  

 
U z n e s e n i e   č. 63/2015     U z n e s e n i e   č. 64/2015  
- splnené       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 65/2015     U z n e s e n i e   č. 66/2015  
- splnené       - v plnení   
U z n e s e n i e   č. 67/2015          U z n e s e n i e   č. 68/2015  
- splnené       - v plnení   
U z n e s e n i e   č. 69/2015     U z n e s e n i e   č. 70/2015  
- v plnení       - v plnení   
U z n e s e n i e   č. 71/2015     U z n e s e n i e   č. 72/2015 
- splnené       - v plnení   
U z n e s e n i e   č. 73/2015     U z n e s e n i e   č. 74/2015  
- splnené       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 75/2015     U z n e s e n i e   č. 76/2015  
- splnené       - splnené   
 



U z n e s e n i e   č. 77/2015     U z n e s e n i e   č. 78/2015  
- splnené       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 79/2015     U z n e s e n i e   č. 80/2015  
- splnené       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 81/2015     U z n e s e n i e   č. 82/2015  
- v plnení       - v plnení   
U z n e s e n i e   č. 83/2015     U z n e s e n i e   č. 84/2015  
- v plnení       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 85/2015     U z n e s e n i e   č. 86/2015  
- splnené       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 87/2015     U z n e s e n i e   č. 88/2015  
- splnené       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 89/2015     U z n e s e n i e   č. 90/2015  
- splnené       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 91/2015     U z n e s e n i e   č. 92/2015  
- v plnení       - v plnení   
U z n e s e n i e   č. 93/2015     U z n e s e n i e   č. 94/2015  
- splnené       - splnené   
U z n e s e n i e   č. 95/2015        
- v plnení 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 96/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 30. 09. 2015 
 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 
2.  4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2015 
 

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

 
 
 



4. 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 3. + 4. 3. + 4. 

Projekt           -     -   

                      
      Bežný rozpočet       
              
      Bežné príjmy       
  111   312001 Transfer na odchodné 2 143 4 348 6 491     
  111   312012 Transfer na prenesené kompetencie ZŠ 562 379 44 503 606 882     
      Spolu kód zdroja 111: 48 851       
              
  41   212003 Nájomné z budov, priestorov - NBJ 0 7 850 7 850     
  41   223001 Zo vstupného OKI 6 500 4 400 10 900     
  41   223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 200 1 300     
      Spolu kód zdroja 41:  12 450       
              
  72a   311 Grant na šport 200       
  72c   311 Grant na šport 0 150       
  72a   311 Grant na NBJ 0 2 000 2 000     
      Spolu kód zdroja 72: 2 350       
              
  41     Základná umelecká škola 28 682 1 800 30 482     
  41     Centrum voľného času 14 401 309 14 710     
  41     Materská škola Nábrežná  38 243 1 500 39 743     
      Vlastné príjmy školských zariadení: 3 609       
              

        Bežné príjmy spolu:   67 260         



      Bežné výdavky     

1.1. 41 01.1.1.   Správa mesta   423 617   532 424 149 

4.1. 41 04.7.3.   Propagácia a prezentácia mesta        9 582       0 9 582 

6.2. 41 05.1.0.   Nakladanie s odpadmi - odvoz KO na SITU     81 000 -500 80 500 

9.1. 41 08.1.0.   Rekreačné a športové služby - chata       3 350 -1 700 1 650 

9.2. 41 08.1.0.   Šport     49 699         0 49 699 

10.4. 41 08.2.0.   Kultúrne služby - ZPOZ        1 210         0 1 210 

10.2.1. 41 08.2.0.   Knižnica      33 712         0 33 712 

10.3. 41 08.2.0.   Kultúrne služby      94 022 4 400 98 422 

10.5. 41 08.2.0.   Novobanský jarmok        8 419 8 050 16 469 

12.2.1. 41 10.2.0.   Denné centrum seniorov LIPA      80 111        0 80 111 

      Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky MsÚ:   10 782   

      Technické služby mesta     

5.2.1. 41 04.5.1.   Údržba MK     103 991 10 000 113 991 

5.2.2. 41 04.5.1.   Zimná údržba MK       45 689 2 137 47 826 

6.1.1. 41 05.1.0.   Nakladanie s KO     131 565 -3 500 128 065 

8.9. 41 08.4.0.   Pohrebníctvo         9 222 1 440 10 662 

      Spolu kód zdroja 41 bežné výdavkyTS:   10 077   

9.2. 72a 08.1.0.   Šport               0 200       200 

9.2. 72c 08.1.0.   Šport               0 150       150 

10.5. 72a 08.2.0.   Novobanský jarmok               0 2 000     2 000 

      Spolu kód zdroja 72:   2 350   

      Školstvo     

11.1.1.     Základná škola   751 022 53 851 804 873 

11.1.2. 41     Základná umelecká škola   296 975   1 800 298 775 

11.1.3. 41     Centrum voľného času     85 778      309 86 087 

11.1.4. 41     Materská škola Nábrežná   482 465   1 500 483 965 



      Spolu školstvo:    57 460   

      Bežné výdavky spolu:   80 669   

        Rozdiel bežného rozpočtu:   -13 409         
 
 

      Kapitálový rozpočet         
      Kapitálové príjmy   0       
                
      Kapitálové výdavky         
1.1. 41 01.1.1.   Správa mesta - auto     16 000 1 168 17 168 

      Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 41:       1 168   
                

5.2.2. 41 04.5.1.   
Zimná údržba MK - nákup výkyvnej radlice a 
rozmetača     0 9 888 9 888 

8.9. 41 08.4.0.   Pohrebníctvo - chladiaca technológia       43   

5.2.3. 46 04.5.1.   Ostatné výdavky na dopravu - stojan na naftu     6 000 2 520 8 520 

8.9. 46 08.4.0.   Pohrebníctvo - chladiaca technológia     4 320 1 480 5 800 

8.9. 46 08.4.0.   Pohrebníctvo - oplotenie cintorína     4 000 -4 000 0 

      Kapitálové výdavky TS:       9 931   
      Kapitálové výdavky spolu:       11 099   
      Rozdiel kapitálového rozpočtu:       -11 099   
      Dopad na rozpočet mesta:   67 260     91 768   
                

        Schodok    -24 508         
 
V Novej Bani, 4.11.2015 
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová, v.r.        Schválil: Mgr. Ján Havran, v. r.  
 
            Prebytok po 3. zmene rozpočtu      76 636 eur 
     Celkový  prebytok po 4. zmene rozpočtu   52 128 eur 
 



Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta v roku 2015 
 

V 4. zmene rozpočtu mesta  je zapracované povolené prekročenie príjmov aj 
výdavkov, ale aj presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.    
 
Bežný rozpočet 
 
Bežné príjmy 
 
Transfer zo ŠR na odchodné – zvyšuje sa o  4 348 eur. V rozpočte je zahrnuté zvýšenie 
nenormatívnych príjmov na odchodné pre 3 zamestnancov ZŠ Jána Zemana vo výške 2 
funkčných platov. 
Transfer na prenesené kompetencie – zvýšenie rozpočtu transferu na prenesené 
kompetencie o 44 503 eur je na úrovni transferu v zmysle rozpisu normatívnych finančných 
prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy verzia V_1 na rok 2015 pre ZŠ Jána 
Zemana. 
Spolu príjmy kód zdroja 111 sú vo výške 48 851 eur. 
 
Nájomné z budov, priestorov – NBJ – rozpočet sa zvyšuje o 7 850 eur, čo predstavuje 
prostriedky získané za prenájom priestorov počas Novobanského jarmoku. 
Zo vstupného OKI – rozpočet sa zvyšuje o 4 400 eur z dôvodu vyšších príjmov z 
neplánovaných profesionálnych vystúpení v priebehu roka. 
Za predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet sa zvyšuje o 200 eur, čo predstavuje väčší počet 
predaných vstupeniek na NBJ. 
Spolu príjmy vlastné sa zvyšujú o 12 450 eur. 
 
Grant na šport – na Tajchovú osmičku bol na základe zmluvy poskytnutý grant vo výške 
200 eur. 
Grant na šport – na 12. Ročník Týždňa športu pre všetkých a na 4. Ročník Tajchovej 
osmičky boli poskytnuté granty spolu 150 eur. 
Grant na NBJ – do rozpočtu sa dopĺňa grant vo výške 2 000 eur, poskytnutý na kultúrne 
podujatia počas novobanského jarmoku. 
Spolu granty sa upravujú o 2 350 eur.  
 
Rozpočet právnych subjektov: 
 
Základná umelecká škola  + 1 800 eur 
Rozpočet príjmov ZUŠ zvýšený o 1 800 eur – zvýšené príjmy za školné. 
 
Centrum voľného času  +    309 eur 
Rozpočet príjmov CVČ sa upravuje o príjmy z prostriedkov za úhradu faktúr zo strany 
Okresného úradu odboru školstva za výdavky súvisiace s olympiádami realizovanými 
v 1.polroku 2015. 
 
Materská škola Nábrežná  + 1 500 eur 
Rozpočet príjmov MŠ Nábrežná sa upravuje o navyše zinkasované príjmy za réžiu. 
 
Bežné príjmy spolu sa zvyšujú o 67 260 eur. 
 
 



Bežné výdavky 
 
Kód zdroja 111 – prostriedky zo ŠR  
Podprogram 1.1. Správa mesta – výdavky sa zvyšujú o 532 eur a to: presun 950 eur 
z energií na: interiérové vybavenie nákup kancelárskych stoličiek 554 eur, na zakúpenie 
mobilného telefónu 225 eur,  na servis vozového parku v rámci zimnej údržby 532 eur a na 
opravu mobilného telefónu 171 eur. 
Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta – jedná sa o presun vo výške 418 eur 
medzi podpoložkami a to z cestovného 36 eur, interiérového vybavenia 82 eur a z prác na 
vyhotovení infotabule  300 eur na nákup propagačného materiálu vo výške 418 eur, ktorý 
bude v menšej miere zakúpený v roku 2016.  
Podprogram 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU – rozpočet sa znižuje o 500 
eur, ktoré sa posúvajú na podprogram 6.1.1. pre Technické služby. Jedná sa o výdavky na 
likvidáciu nebezpečného odpadu, ktoré do teraz zabezpečoval MsÚ. Platby SITE už budú  
realizovať TS. 
Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby – chata – zníženie rozpočtu o 1 700 eur je 
z dôvodu zistenia, že cenová ponuka plánovanej opravy fasády a terasy je vyššia ako bolo 
rozpočtované, z toho dôvodu sa v roku 2015 nebude robiť. Náklady na komplexnú opravu 
chaty Tajch sú v návrhu rozpočtu na rok 2016. Tieto prostriedky vo výške 1 700 eur budú 
použité na správu mesta bežné i kapitálové výdavky. 
Podprogram 9.2. Šport – navrhuje sa presun čiastky 1 660 eur z transferov občianskemu 
združeniu na transfer fyzickej osobe podnikateľovi, z dôvodu poskytovania dotácie 
podnikateľovi. 
Projekt 10.2.1. Knižnica – tiež sa jedná o presuny. Na bezpečnostnú signalizáciu objektu 
knižnice bolo plánovaných 300 eur. Nakoľko náklady boli vyčíslené na sumu 1 000 eur, práce 
sa realizovať nebudú a prostriedky sa presúvajú  na nákup kníh. Druhý presun 200 eur je zo 
všeobecných služieb na údržbu a to na opravu prehrdzaveného zberného žľabu na budove 
knižnice. 
Podprogram 10.3. Kultúrne služby – rozpočet sa zvyšuje o 4 400 eur na honoráre za 
profesionálne vstúpenia, ktoré sa konali v priebehu roka neplánovane. Výdavok je pokrytý 
zvýšenými príjmami. Okrem toho sa navrhujú aj presuny medzi podpoložkami a to 100 eur 
z príspevku na DDP na požičovné za filmy, 350 eur z cestovných náhrad a 50 z prepravného 
na poštové a telekomunikačné služby vo výške 400 eur z dôvodu vyšších pravidelných 
poplatkov, a presun 430 eur z posudkov na rozsiahlu opravu poruchy na vedení rozvodov 
vody v budove kina Vatra vo výške 430 eur.    
Podprogram 10.4. Kultúrne služby – ZPOZ – jedná sa o presun 500 eur z interiérového 
vybavenia – (plánované dokúpenie 2 ks drevených čalúnených stoličiek do obradnej siene sa 
realizovať nebude z dôvodu, že bolo zvážené komplexné riešenie vzhľadu obradnej siene 
v rozpočte v roku 2016)  na materiál – zakúpenie hrnčekov pre darcov krvi pri príležitosti 
jubilejného 20. odberu krvi. 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok – rozpočet sa zvyšuje o 8 050 eur, ktoré boli 
získané v príjmoch na zabezpečenie jarmoku. 
Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 18 967 eur. Z toho 16 436 eur na 
kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 9 850 a mesto 6 586 eur), suma 2 531 eur bola 
čerpaná z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou 
podujatia na zabezpečenie kvalitnej, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, úhradu 
energie, cestovného, odvodov, na zakúpenie všeobecného materiálu –, bannery, lepidlá, 
farebný papier, kramličky, pripinačky,  poháre, stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, 
cena do tomboly, sťahovacie pásky, papier, fixy, laminovacie fólie, ďalej na zabezpečenie 
občerstvenia, na prenájom suchých toaliet, odmien pre pracovníkov Msú, nakoľko sa tento  



rok priebehu jarmoku pracovne zúčastnila väčšina zamestnancov a na zakúpenie 20 kusov 
reflexných búnd .  
Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA – jedná sa o presun v rozpočte a to 930 eur 
z energií na zakúpenie a montáž vstavanej skrine do DSC LIPA vo výške 780 eur a na nákup 
kancelárskeho materiálu 150 eur. 
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 111 sa zvyšujú o 10 782 eur. 
 
 
Technické služby 
Projekt 5.2.1. Údržba MK - účelové prostriedky sa prideľujú vo výške 10 000 eur. 
Oprava MK (ul. Brezová, Bôrina, Viničná, Hrádza, Tajch, Kútovská) – oprava výtlkov MK 
v širšom okruhu. Asfaltovanie, frézovanie, penetrácia a vysprávky budú vykonané 
dodávateľsky. Opravy budú realizované infratechnológiou.  
 
Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK – účelové prostriedky sa prideľujú vo výške 2 137 eur. 
Násypka na posypový materiál – nákup novej násypky pre posypový materiál  vo výške 1 585 
eur z dôvodu zefektívnenia a urýchlenia času nakládky posypového materiálu a tým zníženie 
opotrebovanosti vozidiel využívaných na zimnú údržbu ciest.  
Oprava radlice – oprava havarijného stavu radlice slúžiacej na odhŕňanie snehu počas zimnej 
údržby vo výške 552 eur.   
 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO - účelové prostriedky sa znižujú o 3 550 eur.  
Likvidácia nebezpečného odpadu – z jarného a jesenného zberu zozbieraného na dvore TS, 
ktoré v minulosti uhrádzalo mesto sa TS presúva (z podprogramu 6.2.) čiastka 500 eur. 
Účelové prostriedky pridelené v 2. zmene rozpočtu vo výške 5 000 eur na likvidáciu čiernych 
skládok sa znižujú o 4 000 eur, ktoré už nebudú použité do konca roka. 
 
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – účelové prostriedky sa zvyšujú o 1 440 eur. 
Nerezový stojan na uloženie rakiev – v súčasnosti je zariadenie v drevenom prevedení, čo je 
v rozpore s novelizovaným zákonom o pohrebníctve.  
 
Bežný transfer pre TS kód zdroja 41 spolu bude vo výške 10 077 eur, čo sú účelové 
prostriedky pre TS v 4. zmene rozpočtu. 
 
Touto zmenou rozpočtu sa príspevok mesta zvyšuje na 685 079 eur. 
 
 
Podprogram 9.2. Šport – rozpočet sa upravuje o 200 eur na honoráre, súťaže a občerstvenie 
na Tajchovú osmičku - z darovaných prostriedkov na základe zmluvy. 
Podprogram 9.2. Šport – rozpočet sa upravuje o 150 eur na honoráre, súťaže a občerstvenie 
na Tajchovú osmičku  a na Týždeň športu pre všetkých - z darovaných prostriedkov. 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok – výdavky sa zvyšujú o 2 000 eur na úhradu časti 
nákladov na kultúrne vystúpenie počas novobanského jarmoku – použitie darovaných peňazí.  
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 72 sa zvyšujú o 2 350eur. 
 
Podprogram Školstvo 11.1.  
Podprogram Školstvo 11.1. 
 
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana  + 53 851 eur  
Základná škola  - zvýšenie rozpočtu výdavkov kód 111 + 48 851 eur, z toho   



normatívne prostriedky +44 503 eur 
610 – mzdy  + 13 923 eur (primárne vzdelávanie) +13 416 eur (nižšie sekundárne 
vzdelávanie) 
620 – odvody + 4 899 eur (primárne vzdelávanie) + 4 283 eur (nižšie sekundárne 
vzdelávanie) 
630 – bežné výdavky + 3 519 eur (primárne vzdelávanie) + 4 289 eur (nižšie sekundárne 
vzdelávanie) 
640 – transfery   -168 eur (primárne vzdelávanie) + 342 eur (nižšie sekundárne vzdelávanie) 
- Úpravy sú v zmysle rozpisu normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený 
výkon pôsobnosti štátnej správy „verzia V_1“  na rok 2015.    
nenormatívne prostriedky - transfer    + 4 348 eur 
2 569 eur (primárne vzdelávanie), z toho +10 eur príspevok na učebnice a +2 559 eur 
odchodné pre 2 zamestnancov. 
1 779 eur (nižšie sekundárne vzdelávanie), z toho – 10 eur príspevok na učebnice a +1 789 
odchodné pre 1 zamestnanca. 
Centrum voľného času 0 eur kód 41 
mzdy + 40 eur  na tarifný plat, z kreditového príplatku -40 eur,   - 432 eur osobný príplatok na 
odmeny + 432 eur, + 33 eur z kreditového príplatku 
bežné výdavky  - presun z položiek zemný plyn -775 eur a  prevádzkové stroje  -200 eur na 
položky  cestovné +25 eur a všeobecný materiál +950 eur (nákup dresov na florball, materiál 
na kreatívne práce v krúžkoch)  
Školský klub detí  0 eur kód 41 
mzdy – tarifný plat - príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi -180 eur   
a uvádzajúcemu pedagogickému zamestnancovi +180 eur,  osobný príplatok -1 385 eur,  
odmeny +1 385 eur 
bežné výdavky - presun z položiek plyn -200 eur a stravovanie -300 eur na  položku 
všeobecný materiál +500 eur (nákup hračiek a drobného materiálu pre deti v ŠKD)   
Školská jedáleň + 5 000 eur kód 41 
mzdy - tarifný plat -1 754 eur, príplatok za nadčas -30 eur, osobný príplatok -1 183 eur, 
príplatok za riadenie -29 eur, odmeny +2 873 eur, spolu mzdy -123 eur. Úspora 123 eur je 
presunutá na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 
odvody - položky sú upravené podľa potreby 
bežné výdavky - stravovanie -626 eur na položku elektrická energia +376 eur, vodné, stočné 
+250 eur, údržba prevádzkových strojov -360 eur na položku  údržba budov +360 eur,  
+ 5 000 eur – navyšuje sa rozpočet na opravu havarijného stavu kanalizácie v školskej 
kuchyni, ďalej sa zvyšuje položka  interiérové vybavenie +662 eur  (nákup pracovných stolov 
do školskej kuchyne) z položky  povinný prídel do sociálneho fondu -70 eur,  stravovanie -
222 eur,  všeobecné služby -152 eur, školenia, semináre -50 eur, údržba výpočtovej techniky -
83 eur,  knihy, noviny, časopisy -85 eur, zvýšenie na položke pracovná zdravotná služba +15 
eur z položky – knihy, noviny, časopisy -15 eur 
Transfery + 123 eur na náhradu príjmu – presun z miezd  
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola +1 800 eur 
Rozpočet výdavkov sa zvyšuje o výdavky z vlastných príjmov a tiež sú realizované potrebné 
presuny v rámci rozpočtu výdavkov, a to mzdy +2 006 eur (tarifný plat + 4 839 eur, príplatok 
za riadenie -300 eur, osobný príplatok -800 eur, príplatok za triednictvo -1 000 eur, príplatok 
začínajúci pedagogický zamestnanec +119 eur, príplatok uvádzajúci pedagogický 
zamestnanec -145 eur, príplatok za prácu nadčas -1 507 eur, odmeny +800 eur), odvody -174 
eur. Zvýšenie na mzdách je z dôvodu, že sme od začiatku školského roka 2015/2016 4 
zamestnancov presunuli z dohôd o brigádnickej práci študentov a dohôd o pracovnej činnosti 



na pracovné zmluvy, nakoľko títo zamestnanci splnili potrebné kvalifikačné predpoklady (1 
zamestnanec plný úväzok, 3 zamestnanci skrátený úväzok), zároveň sme znížili stav o 2 
zamestnancov pracujúcich na dohody (ukončenie k 30.6.2015). Okrem miezd a odvodov sú 
navrhované zmeny aj pri bežných výdavkoch, a to -49 eur (plyn +3 073 eur, elektrická 
energia -400 eur, vodné, stočné -98 eur, údržba budov, objektov +1 800 eur – na tejto položke 
budú použité prostriedky z vlastných príjmov, a to  na potrebnú opravu vlhkých a plesnivých 
stien na dolnej chodbe a v učebni č. 5 – hudobná teória, pracovná zdravotná služba +396 eur, 
stravovanie -1 000 eur, prídel do sociálneho fondu -300 eur, dohody o vykonaní práce -3 520 
eur), transfery +17 (náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti). 
 
Projekt 11.1.3.  Centrum voľného času + 309 eur 
Rozpočet výdavkov sa zvyšuje o sumu 309 eur z prostriedkov za úhradu faktúr súvisiacich 
s realizovaním olympiád podľa skutočných výdavkov v 1.polroku 2015 – všeobecný materiál 
+19 eur, učebno-kompenzačné pomôcky (nákup cien) +272 eur, stravné pre účastníkov 
olympiád +18 eur. Ďalej realizované presuny v rámci bežných výdavkov podľa potreby 
prepravné -50 eur, údržba výpočtovej techniky -200 eur, školenia -250 eur, poistné budov -
130 eur, poplatok za komunálny odpad -100 eur, interiérové vybavenie +88 eur, výpočtová 
technika (tlačiareň) +216 eur, údržba prevádzkových strojov +26 eur, všeobecné služby 
(realizovaná revízia elektriky, plynového kotla, hasiacich prístrojov, prenos účtovného 
programu pri zakúpení nového počítača) +400 eur. 
 
Materská škola Nábrežná +1 500 eur 
Klas. 09.1.1.1. Materská škola Nábrežná 0 eur – v rozpočte realizované potrebné presuny 
medzi jednotlivými položkami, a to: 
Mzdy +629 eur, v tom MŠ Nábrežná -121 eur (tarifný plat +1079 eur, osobný príplatok -700 
eur, ostatné príplatky -1 200 eur,  odmeny +300 eur, doplnkové dôchodkové sporenie +400 
eur), EP MŠ Štúrova +0 eur (tarifný plat +400 eur, ostatné príplatky -400 eur), EP MŠ 
Kolibská +750 eur (tarifný plat +1250 eur, ostatné príplatky -500 eur), 
Odvody +400 eur (EP MŠ Štúrova starobné poistenie +200 eur, EP MŠ Kolibská ostatné 
zdravotné poistenie +200 eur), 
Bežné výdavky -1 812 eur, v tom MŠ Nábrežná 0 eur (cestovné náhrady +200 eur, plyn -6 
100 eur, elektrika +2 400 eur, prevádzkové stroje +500 eur (tepovač), čistiace prostriedky 
+300 eur, všeobecný materiál +700 eur, interiérové vybavenie +2 200 eur (koberce do tried, 3 
ks skriniek pre zamestnancov, stôl, stoličky a i.), stravovanie -2 000 eur, revízie +800 eur 
(revízia kotolne – kotle, expanzné nádrže), údržba MŠ +700 eur (oprava kotlov, čistenie 
potrubia, drobné opravy, oprava pieskoviska), učebné  pomôcky +500 eur,  prídel  do  SF  -
200  eur), EP MŠ Štúrova -862 eur (stravovanie -500 eur, údržba MŠ +500 eur (výmena 
radiátorov z dôvodu havarijného stavu), interiérové vybavenie -200 eur, všeobecný materiál -
662 eur), EP MŠ Kolibská -950 eur (pelety -400 eur, stravovanie -550 eur). 
Transfery +783 eur – nemocenské dávky MŠ Nábrežná +121 eur (presun z miezd MŠ 
Nábrežná), elokované pracovisko Štúrova odchodné +662 eur (odchodné do dôchodku pre 1 
nepedagogickú zamestnankyňu) 
Klas. 09.6.0.1. Školská jedáleň 1 500 eur – v rozpočte sú realizované potrebné presuny medzi 
jednotlivými položkami a zvýšenie rozpočtu výdavkov o zinkasované zvýšené príjmy z réžie 
+1500 eur, v tom: 
Mzdy -253 eur – v tom ŠJ Nábrežná -199 eur (tarifný plat), ŠJ Kolibská -54 eur (tarifný plat). 
Bežné výdavky +1500 eur – v tom ŠJ Nábrežná +1500 eur – zvýšenie rozpočtu o zinkasované 
rozpočty príjmov (všeobecný  materiál +1500 eur  – na zakúpenie potrebného vybavenia pre 
školskú jedáleň – nerezový drez, panvice, rajnice a iné, stravovanie -300 eur, všeobecné 
služby +300 eur), ŠJ Štúrova 0 eur (stravovanie -300 eur, prevádzkové stroje +300 eur). 



Transfery +253 eur – ŠJ Nábrežná +199 eur (nemocenské dávky), ŠJ Kolibská +54 eur 
(nemocenské dávky). 
Spolu školstvo  rozpočet výdavkov sa zvyšuje o 57 460 eur. 
          
      Výsledkom tejto 4. zmeny bežného rozpočtu je schodok 13 409 eur, keď bežné príjmy sú 
67 260 eur a bežné výdavky 80 669 eur.  
Bežný rozpočet po 4. zmene zostal prebytkový.  
 
Kapitálový rozpočet 
 
Kapitálové výdavky 
Podprogram 1.1. Správa mesta - osobný automobil Škoda Octavia – po odsúhlasení kúpy 
vozidla bola zadaná objednávka do elektronického verejného obstarávania. V určenom 
termíne sa nikto neprihlásil a tak bol urobený cenový prieskum a vozidlo v požadovanej 
výbave vedia do konca roka dodať v cene vyššej o 1 168  eur oproti schválenému rozpočtu. 
V tejto cene je zahrnutá metalíza, vyhrievané predné sedadlá a 3 ramenný kožený volant 
oproti pôvodnej základnej výbave.    
Kapitálové výdavky MsÚ sú   1 168 eur. 
 
Technické služby 
 
Projekt 5.2.2. Zimná údržba MK 
Nákup výkyvnej radlice a zimného rozmetača – v prípade poruchy Tatry nie je zabezpečený 
zdroj čistenia a posýpania MK. TS sa poskytne kapitálový príspevok vo výške 9 888 eur. 
 
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
Stojan na naftu – cena bola vysúťažená v elektronickom trhovníctve a je iná, ako bola 
plánovaná. TS žiadajú dofinancovať nákup certifikovaného stojana na naftu, ktorý sú ako 
spotrebiteľ pohonných látok poverený používať vo výške 2 520 eur. 
 
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo - chladiaca technológia – navýšenie schváleného rozpočtu 
je na vybavenie miestnosti chladiacou technológiou. Táto povinnosť vychádza zo zákona 
o pohrebníctve č. 131/2010, § 8 ods. 4 pís. h, v ktorom je uvedená povinnosť: „ukladať 
ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé 
udržanie teploty v rozmedzí od 0 C° do 5 C°“.  
TS žiadajú dofinancovať chladiacu technológiu vo výške 1 523 eur. Dofinancováva sa 
z dvoch zdrojov – zo zdrojov RF vo výške 1 480 eur a z vlastných zdrojov mesta vo výške 43 
eur. 
 
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – oplotenie cintorína – v roku 2015 sa už realizovať 
nebude, zdroje rezervného fondu vo výške 4 000 eur  sa presúvajú na stojan na naftu 2 520 
eur a na chladiacu technológiu 1 480 eur. 
 
Kapitálové výdavky pre technické služby sú spolu 9 931 eur. 
 
Kapitálové výdavky celkom sú vo výške 11 099 eur. 
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 67 260 eur,  rozpočet výdavkov 
sa zvyšuje 91 768 eur, rozdiel je schodok 24 508 eur. 
 



Celkový rozpočet po 3. zmene zostal prebytkový vo výške 76 636 eur, po tejto zmene bude 
prebytkový vo výške 52 128 eur.  
  
 
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám návrh 4.zmeny rozpočtu mesta v roku 
2015. Obsahuje povolené prekročenie rozpočtu, ale aj presuny rozpočtovaných prostriedkov 
v rámci schváleného rozpočtu. Zmenu rozpočtu robíme najmä preto, že je potrebné realizovať 
niektoré výdavky, ktoré nie sú v rozpočte na rok 2015 a sú na ne zdroje v príjmoch, alebo 
potrebujeme dorozpočtovať tie, na ktoré sme zdroje už aj použili. Mnohé veci najmä na 
školstve sa riešia presunmi vo výdavkoch.      

Pokiaľ sa týka príjmov, transfery vo výške 48 851 eur posúvame spolu s navýšenými 
bežnými príjmami školských zariadení vo výške 3 609 eur do výdavkov na školstvo. Výdavky 
pre školstvo sú 57 460 eur, sú vyššie o 5 000 eur, túto čiastku dávame základnej škole na 
opravu havarijného stavu kanalizácie v školskej kuchyni. 

Vlastné príjmy vo výške 12 450 eur posúvame do tých výdavkov, ktorých sa týkajú 
a to 4 040 eur zo vstupného do podprogramu 10.3. Kultúrne služby na honoráre a 8 050 eur 
príjmy z jarmoku do podprogramu 10.5. Novobanský jarmok na kultúrne vystúpenia. 

Dary vo výške 2 350 eur používame na podprogramoch 9.2. Šport 350 eur a 10.5. 
Novobanský jarmok 2 000 eur, pre ktoré boli účelovo určené. Príjmy spolu sa navyšujú 
o 67 260 eur. 

Pokiaľ sa týka bežných výdavkov, za MsÚ je to čiastka 10 782 eur, ktorá je pokrytá 
príjmami vo výške 12 450 eur. Zároveň sú tu realizované rozpočtované presuny, z ktorých 
zostatok 1 168 eur pokrýva zvýšené kapitálové výdavky na auto.  
  V sume 10 077 eur pre Technické služby je čiastka 10 000 eur určená na projekt 5.2.1. 
Údržba MK na opravu výtlkov MK v širšom okruhu, čiastka 2 137 eur na projekt 5.2.2. na 
Zimnú údržbu MK na násypku na posypový materiál a na opravu havarijného stavu radlice 
a 1 440 eur na podprogram 8.9. Pohrebníctvo na nerezový stojan na uloženie rakiev. 

Dary vo výške 2 350 eur majú svoje použitie  na podprograme 9.2. šport a na 
podprograme 10.5.Novobanský jarmok na kultúrne podujatia. 

Školstvo som už spomínala. Vo výdavkoch 57 460 eur sú prostriedky zo štátu vo 
výške 48 851 eur pre ZŠ, vlastné zdroje zariadení za školné, olympiády a režijné náklady 
školskej jedálne MŠ a zdroje mesta 5 000 eur na havarijný stav kanalizácie v školskej kuchyni 
ZŠ J. Zemana. 
          Bežné výdavky sú spolu vo výške 80 669 eur.  

Schodok bežného rozpočtu 13 409 eur bude pokrytý z nerozdeleného prebytku v 3. 
zmene rozpočtu mesta. 

Kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy  nie sú.  Kapitálové výdavky sa navrhujú vo 
výške 11 099 eur.  Z toho cez MsÚ - 1 168 eur doplatok na auto – pokrytý úsporou výdavkov 
na chate Tajch. Vozidlo v požadovanej výbave  vedia do konca roka dodať v cene vyššej 
o 1 168 eur. Jedná sa o doplnenie metalízy, vyhrievania predných sedadiel a 3 ramenného 
koženého volantu oproti pôvodnej základnej výbave. 

Ďalšie kapitálové výdavky 9 931 eur sú cez Technické služby mesta. Čiastka 9 888 eur 
je určená na nákup výkyvnej radlice a zimného rozmetača. Do konca roka sa nebude 
realizovať oplotenie cintorína, čiastka 4 000 eur z rezervného fondu bude prerozdelená na 
doplatok 2 520 eur na stojan na naftu a 1 480 eur na chladiacu technológiu v dome smútku.  
Dopad na rozpočet mesta – príjmy sa zvyšujú o 67 260 eur, výdavky o 91 768 eur, schodok je 
24 508 eur. (13 409 bežný rozpočet a 11 099 kapitálový rozpočet). 

Celkový rozpočet po 3. zmene bol prebytkový 76 636 eur, po tejto zmene bude 
prebytkový 52 128 eur. 
 
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa vyjadriť k môjmu prekvapeniu, že sa 
pokračuje v obstarávaní nového služobného auta a to z toho dôvodu, že minulý týždeň som sa 
zúčastnila dvoch stretnutí na mestskom úrade. Prvým stretnutím bola finančná komisia, 
druhým stretnutím bolo stretnutie k stavu budov tohto mesta. Na týchto stretnutiach som sa 
dozvedela, ako to vyzerá s rozpočtom pre rok 2016 a preto ma prekvapuje, že týchto 17 168 
eur sa v rozpočte pre rok 2015 nájde. Už nám prišiel aj predbežný  návrh rozpočtu pre rok 
2016 a neboli tam zahrnuté zvýšené sumy,  navrhnuté komisiou kultúry, vzdelávania, mládeže 
a športu na šport. Navrhli sme zvýšenie zo 40 tis. eur na 45 tis. eur pre rok 2016, ďalej sme 
navrhli zvýšiť dotácie pre oblasť kultúry z 3 800 eur na  5 tis. eur a pre oblasť vzdelávania 
sme navrhli výšku  2 tis. eur. V návrhu rozpočtu som takisto nenašla sumu 3 tis. eur, ktoré 
navrhla komisia dopravy, ktorej som členom a jednalo sa o vypracovanie projektovej 
dokumentácie na chodník na ul. Kollárova. Zatiaľ sme nedostali komentár k rozpočtu, tak ja 
neviem posúdiť, či tam bolo zahrnuté aj zábradlie na Tajchu, čo som tiež zasielala v rámci 
mojich návrhov. Suma bola predbežne kalkulovaná pánom riaditeľom technických služieb vo 
výške 2750 eur. Tiež sa jedná o bezpečnosť pri tomto zábradlí, pretože vstup na cyklochodník 
tu zatiaľ nie je zabezpečený zábradlím a môže sa stať, že malé dieťa nabehne na tú strmú 
plochu pri príjazdovej cestičke. Tiež ma prekvapilo, že sa nerieši budova pri CVČ, čo 
spomenul aj poslanec Mgr. Zima, ktorá nie je bezpečná a ktorej zbúranie je ako jediná 
súčasná možnosť. Ja nebudem dávať pozmeňovací návrh, nechám to na zvážení pána 
primátora.  
 
Mgr.J.Havran  – Myslím si, že časť z toho príspevku, čo ste povedali, sa týka budúcoročného 
rozpočtu. To, čo sme vám predostreli je prototyp návrhu, taká počiatočná ambícia vyrovnať 
nejakým spôsobom prostriedky s ohľadom na náklady, ktoré vznikajú tomuto mestu. 
K rozpočtu bude ešte stretnutie a určite bude ešte zasadať finančná komisia, preto tam nie je 
reflektované na Vaše požiadavky, pretože to sú zatiaľ Vaše požiadavky, s ktorými sa 
nestotožňujú ani kolegovia, ani ja zatiaľ. Najskôr chceme do rozpočtu zapracovať nejaké 
investície alebo údržby. Čo sa týka auta, to auto bolo odsúhlasené v minulosti  a tá cena bola 
časovo obmedzená. My sme sa tam snažili dať čo najmenšiu cenu, aby sme čo najmenej 
zaťažili rozpočet mesta, bohužiaľ toto auto už momentálne nie je k dispozícií. 
Prostredníctvom elektronického trhovníctva sme urobili dopyt po aute a nikto sa nám tam 
neprihlásil. To znamená, že bude potrebné  doložiť minimálne tieto prostriedky, aby bolo 
možné automobil zakúpiť. Spomenuli ste kopu dôležitých vecí, finančná komisia bude mať 
určite kopu nápadov ako zlepšiť hospodárenie tohto mesta, to znamená, že verím tomu, že 
priestor na všetky vaše dopyty a požiadavky bude, aj keď nie na všetky. Čo ste vzniesli 
požiadavku na vešiaky, snažíme sa to vyriešiť vo vlastnej réžii a preto to tu nie je uvedené. 
Snažili sme sa nájsť riešenie, ktoré by bolo prijateľnejšie.  
 
Ing.T.Palaj – V predchádzajúcej verzii tohto dokumentu, bol zahrnutý transfer na údržbu 
resp. na rekonštrukciu verejného osvetlenia, na projekt, ktorý bol schválený. V tejto aktuálnej 
verzii ale nie je.  
 
Mgr.J.Havran - S ohľadom na vývoj celého projektu to tu nie je, lebo zatiaľ nie je zrejmé, 
aká bude miera spolufinancovania projektu. Predložili by sme to do decembrového MsZ, kde 
by malo byť jednoznačné, aká čiastka tam bude potrebná. Máme informáciu, že projekt bol 
pridelený hodnotiteľovi a do týždňa by malo byť zrejmé, či bude projekt podporený. 
 
Ing.T.Palaj - Takže informácia, že bol projekt schválený nie je celkom správna.   
 



Mgr.J.Havran  - Áno. Projekt sme podávali v septembri a  momentálne sme vo fáze 
hodnotenia. Niekedy na konci tohto týždňa, alebo začiatkom budúceho by malo byť zrejmé, 
ako s projektom dopadneme.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcela by som sa spýtať tiež k tomuto projektu, v tej prvej 
verzii zostalo 666 eur, ale Vy ste nám na finančnej komisii tiež povedali, že tá miera 
spolufinancovania mesta bude potencionálne vyššia, ako by sa to potom riešilo, keby to bolo 
nutné vyúčtovať do konca tohto kalendárneho roka, keby to už úplne presiahlo tých 666 eur?  
Bolo by potom možnosťou neísť do tohto projektu, alebo aká by bola iná možnosť? 
 
Mgr.J.Havran  – Povedali ste tri hypotetické otázky. Dnes neviem, či bude projekt úspešný, 
to je prvá. Druhá je, neviem, koľko ho bude treba spolufinancovať a tretia, kto sa tým bude 
zaoberať. Myslím si, že výsledok hospodárenia bude pozitívny, to znamená, že možno aj 
z týchto prostriedkov. Zatiaľ sa  tým nezaoberáme, keď to budeme vedieť, budeme to riešiť. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 97/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
4. zmenu rozpočtu  mesta Nová Baňa v roku 2015 
 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 9 
za - 8  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 
3.  VZN mesta Nová Baňa o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Lýdia Adamcová, referentka na OVŽPaSM  Mestského úradu Nová Baňa. K danému bodu 
bol materiál zaslaný vopred.  
 

Dôvodová správa 
 

V súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov mesto vydáva 
povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach na území mesta Nová Baňa. 

Vzhľadom na to, že v priebehu dvoch rokov bol zákon päťkrát novelizovaný, bolo 
potrebné nahradiť  v súčasnosti platné VZN č. 9/2009 zo dňa 26.03.2009 o trhových miestach  
novým všeobecne záväzným nariadením. 



Podstatou zmien je definovanie podmienok, kto a pri splnení akých povinností môže na 
trhových miestach predávať a poskytovať služby, aký tovar a pri dodržaní akých kritérií sa 
môže na trhových miestach predávať a aké služby sa môžu na trhových miestach na území 
mesta poskytovať.  Obzvlášť sprísnené sú kritéria na predaj potravín. Mesto môže vydať 
povolenie len na predaj potravín definovaných v predkladanom návrhu VZN, ku ktorému 
vydali súhlasné stanoviská  orgány úradnej kontroly potravín, t.j. Regionálna veterinárna 
a potravinová správa Žiar nad Hronom a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad 
Hronom.  V návrhu sú zapracované aj odborné stanoviská orgánov úradnej kontroly potravín, 
s ktorými sme pri tvorbe navrhovaného VZN spolupracovali. Nové navrhované VZN je 
rozšírené o trhové miesto v areáli Centra voľného času, Bernolákova 30 v Novej Bani a ruší  
trhové miesto na ulici Cintorínskej, parkovisko (KNC parc č. 4441/ - pod budovou KORD) 
v Novej Bani, ktoré sa dlhodobo nevyužíva a nespĺňa kritéria trhového miesta.  
 
L.Adamcová - Návrh VZN  o podmienkach predaja  výrobkov a poskytovaní služieb na 
trhových miestach  sme pripravili  z dôvodu  viacerých novelizácií zákona č. 178/1998 Z. z. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.  
V navrhovanom VZN sme zosúladili skutkový stav v oblasti trhových miest a poskytovaní 
služieb na trhových miestach  na území mesta  s právnym stavom, v súlade s uvedeným 
zákonom v spolupráci so správcami jednotlivých trhových miest. V navrhovanom VZN 
v článku III.  je určená povinnosť pre správcov trhových miest a mesto vydávať povolenia pre 
záujemcov o predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach. Predaj 
a poskytovať služby na trhových miestach môžu iba osoby, ktorým správca trhového miesta 
vydá povolenie, po splnení zákonom predpísaných náležitostí. O vydaní povolenia  informuje 
Finančnú správu  Slovenskej republiky. V článku IV. sú zadefinované  trhové miesta, kde 
oproti pôvodnému VZN  navrhované  VZN je rozšírené o trhové miesto v areáli CVČ 
Bernolákova 30, kde sa organizujú príležitostné trhy a vianočné a veľkonočné trhy a ruší 
trhové miesto na ulici Cintorínskej pod budovou KORD, ktoré sa na tento účel dlhodobo 
nevyužíva a nespĺňa kritéria trhového miesta. 

VZN upravuje práva a povinnosti správcu trhoviska, povinnosti predávajúcich na 
trhových miestach,  určuje osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na 
trhových miestach, uvádza zákaz predaja niektorých výrobkov.   

V článku VIII. sú stanovené druhy predávaných výrobkov a  zadefinované služby, 
ktoré sa na trhových miestach môžu poskytovať. Obzvlášť sprísnené sú kritéria na predaj 
potravín. Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré mesto ustanoví vo 
VZN po vydaní súhlasného stanoviska   orgánov úradnej kontroly potravín, t.j. Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy v  Žiar nad Hronom a Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Žiari nad Hronom. V návrhu sú zapracované aj  odborné stanoviská  
príslušných úradov, s ktorými sme pri tvorbe navrhovaného VZN spolupracovali.   

V článku VIII. odstavec 1 písmeno a) bod 11 poprosím vyčiarknuť zemiaky, nakoľko 
tieto sú určené v bode 2 ako samostatný sortiment, na žiadosť potravinovej správy.   

Navrhované VZN  po schválení nahradí v súčasnosti platné VZN.   
Pre schválenie tohto uznesenia je potrebná  3/5 väčšina prítomných poslancov. 

 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – K tomuto návrhu by som sa chcela vyjadriť za komisiu kultúry,  
vzdelávania, mládeže a športu. Pred týždňom sme mali zasadnutie komisie, na ktoré sme si 
prizvali aj pani Adamcovú, aby nám tieto 4 predkladané VZN-ká popísala. Na komisii sme už 
dlhodobejšie plánovali realizovať vianočné trhy v radničnom parku. V septembri som o tomto 
našom nápade komunikovala aj s p. Ditteovou, potom som išla aj za p. Adamcovou, žiaľ mala 
práve dovolenku. Čiže kvôli nedostatočnej komunikácii nie je v tomto návrhu možnosť 
organizovať v mesiaci december vianočné trhy v Radničnom parku. Nakoľko ale p. 



Adamcová bola na našej komisii, kde sme si to spoločne vydiskutovali a následne som bola za 
ňou aj osobne a zvažovali sme možnosť v čl. IV v bode 2 „Príležitostné trhy na verejnom 
priestranstve“, kde sú vypísané ulice, boli by sme radi za komisiu, keby tu bolo možné 
dopísať „Novobanský jarmok a vianočné trhy“. S tým, že p, Adamcová nám vysvetlila, že 
Radničný park môžeme považovať za priestor na ul. Bernolákovej. Následne by bolo nutné 
dopísať do vety: „každoročne počas dvoch dní v mesiaci september alebo október“ doplniť 
pre podujatie Novobanský jarmok a v mesiaci december pre vianočné trhy. Určite by toto 
bolo možné zmeniť aj o rok, pretože tento rok budú vianočné trhy v areáli Centra voľného 
času, ale vzhľadom k tomu, že vždy sú tie dokumenty na pripomienkovanie zasielané 
kontrolným orgánom, ktoré boli spomenuté, keby sme to spravili rovno dnes, považujem  za 
jednoduchšiu možnosť. Neviem, aký majú na to názor kolegovia, prípadne možno by im to p. 
Adamcová lepšie vysvetlila.  
 
L.Adamcová – Nie je to  možné v tomto návrhu vytvoriť ďalšie trhové miesto, pretože my tu  
máme 3 trhové miesta, ktoré išli aj na schválenie orgánom dozoru a zároveň máme schválené 
3 trhové poriadky. Jediná možnosť, ktorá by bola, čo ale musím prediskutovať s pani 
právničkou, že by sa k tomu príležitostnému trhu NBJ priradili aj  vianočné trhy ale s tým, že 
by sme toto VZN-ko schválili takto, aby sme zachytili aktuálny stav, ktorý je teraz na území 
mesta a ktorý sa realizuje.  
 
Mgr.J.Havran  – Pokiaľ sa k tomu dospeje v priebehu budúceho roka, že Radničný park je 
vhodným miestom pre konanie vianočných trhov, myslím si, že potom sa k tomuto VZN-ku 
vrátime a prerokujeme ho. Neviem, či je teraz nutné nejakým spôsobom meniť toto VZN-ko. 
Čo mám ja informáciu, v Centre voľného času sa vianočné trhy organizujú kvôli tomu, že tam 
je aj iná alternatíva – zlé počasie, blízkosť toaliet, možnosť napojenia na el. energiu, vodu 
a iné veci. 
 
Ing.V.Valachovičová, PhD. – Pokiaľ sme my komunikovali s p. Adamcovou a s p. 
právničkou, tak bolo povedané, že by nebol problém to tam doplniť. Videla som v tom tú 
výhodu, že by sme to nemuseli riešiť zase o rok, keď už dnes schvaľujeme nové znenie VZN-
ka, s pridaním tretieho bodu. Chcela som, aby to ušetrilo prácu aj zamestnancom mestského 
úradu, nakoľko sa budú musieť opäť dve VZN-ká pripomienkovať. 
 
N.Pinková -  Chcem sa opýtať, či mesto so 7500 obyvateľmi bude mať dva vianočné trhy, 
nestačí nám jeden?  
 
Ing.V.Valachovičová, PhD. – My nechceme robiť 2 trhy. Tento rok sme sa prispôsobili 
a prekonzultovali sme to aj s oddelením kultúry a informácií, že tento rok budú trhy v CVČ 
s predajcami, ktorí tradične chodia do CVČ, o týchto trhoch však mnohí občania ani nevedia. 
Predajcovia budú dotazovaní, či by boli ochotní na rok prísť do Radničného parku a uvidíme, 
ako tento náš prieskum dopadne. Snahou komisie určite bude tento rok sa prispôsobiť a na rok 
bude jej snahou priviesť jarmok do centra mesta, keďže ľudia pomaly chodia len „dole“ 
a treba ich nejakými akciami priviesť späť sem.  
 
N.Pinková – Komu sa komisia prispôsobila?  
 
Ing.V.Valachovičová, PhD. – Oddeleniu kultúry a informácií. 
 
N.Pinková - A čo je komisia? Komisia je zriadená mestským úradom, čiže komisia robí to, čo 
mu dovolí mesto. A nie, že komisia robí zvlášť a mesto druhé. To je jedna organizácia, stále 



to bude robiť mesto. Načo má mať mesto dvoje trhy. Môže sa to robiť tak, ako tohto roku, že 
vianočné trhy budú vnútri a aj vonku v areáli CVČ. Máme toľko peňazí, že si môžeme 
dovoliť dvoje vianočné trhy? Komisia je stále zriadenie mesta a pomocným orgánom 
mestského zastupiteľstva. Komisia si nemôže svojvoľne vybavovať, že bude mať trhy tam 
alebo tam.  
 
Ing.T.Palaj - Pani Pinková, my nechceme robiť dvoje vianočné trhy. My len uvažujeme 
usporiadať toto podujatie pre širokú verejnosť s kultúrnym programom. Veľkú prácu, čo sa 
týka trhov v CVČ aj tento rok urobila práve komisia, keďže zamestnanci mesta 
pravdepodobne všetko nestíhali, ale my im s tým radi pomôžeme. Na druhej strane si myslím, 
že pre vianočné trhy je priestor Radničného parku omnoho atraktívnejší, najmä, keď tam je 
vianočný stromček. Takže nechceme robiť dva vianočné trhy, len sme ich chceli spraviť 
v priestore, ktorý je na to atraktívnejší.  
 
Ing.K.Tužinský – Pokiaľ som to správne pochopil, tento rok budú vianočné trhy v CVČ, 
preto navrhujem, aby sme hlasovali o takto predložených podkladoch a následne budúci rok 
uvidíme, ako dopadne prieskum a môžeme sa k tomu vrátiť a doplniť vianočné trhy 
v Radničnom parku.  Hlasujme teda o týchto podkladoch tak, ako boli predložené. Ďakujem.  
 
Mgr.J.Havran – Zdieľam podobný názor. K tejto téme sa môžeme bez problémov vrátiť 
a bude prekonzultovaná s mestským úradom.  
 
Ing.V.Valachovičová, PhD. – Budem akceptovať názor niektorých poslancov a predložíme 
to inokedy, aj keď podľa mňa je zbytočná komplikácia práce, ale som otvorená názorom 
ostatných, preto nedám dva pozmeňujúce návrhy.  
 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 98/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2015 zo dňa 18.11.2015 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach  

 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 
č. 2/2015 zo dňa 18.11.2015 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 
 

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 178/1998 Z.z. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

(1) Toto VZN upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb 
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a 
oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania zákona č. 178/1998 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

 
Článok II. 

Základné pojmy 
(1) Pre účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) trhovým miestom trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo 
určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, 
b) trhoviskom nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb, 
c) tržnicou kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach, 
d) príležitostným trhom predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne 
určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj 
vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v 
primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou, 
e) ambulantným predajom predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných 
predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom 
priestranstve pred prevádzkarňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné 
zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné 
povolenie podľa osobitného predpisu, 
f) stánkom s trvalým stanovišťom stánok s celoročnou prevádzkou alebo so sezónnou 
prevádzkou, ktorý je stavbou umiestnenou na verejnom priestranstve a je vlastnený 
predávajúcim alebo prenajatý predávajúcemu. 
(2)  Za trhové miesto sa považuje aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, 
ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný 
trh. To neplatí, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo na výstave alebo ak ide 
o predajnú akciu. 
(3) Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na 
predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí 
k prevádzkarni. 
(4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať 
všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných 
predpisov. 

 



Článok III. 
Zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste 
(1) Trhové miesta na území Mesta Nová Baňa zriaďuje mesto. Trhové miesto môže zriadiť aj 
iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva mesto. Na 
zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, 
ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, predloží mestu súhlas vlastníka 
nehnuteľnosti. 
(2)  Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva mesto 
alebo správca trhového miesta na základe písomnej žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhovom mieste. 
(3) Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste mesto alebo 
správca trhového miesta vydá po splnení podmienok podľa § 10 zákona č. 178/1998 Z. z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
Splnenie týchto podmienok sa preukazuje predložením dokladov podľa § 3 ods. 4, 5, 6 
citovaného  zákona. 
(4) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ktorých predaj a poskytovanie mesto nepovolilo, 
je zakázaný. 
(5) Mesto alebo správca trhového miesta môže zrušiť povolenie na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje 
zákonom alebo osobitnými predpismi určené podmienky. 
 

Článok IV. 
Trhové miesta, druh, obdobie konania, rozsah a ich správa 

Na území Mesta Nová Baňa sú tieto trhové miesta: 
(1) Trhovisko – rozšírená dvorová plocha Obchodného centra ulica Námestie slobody – 
správca Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa. V období 
konania Novobanského jarmoku -  správca Mesto Nová Baňa,  Námestie slobody č.1, 968 26 
Nová Baňa, obdobie konania pondelok – sobota, prevádzkový čas je určený v príslušnom 
VZN o  trhovom poriadku.  
(2) Príležitostné trhy na verejnom priestranstve: 
Námestie slobody, ul. Bernolákova, ul. A. Kmeťa, ul. Osvety, parkovisko na ul. Kollárovej – 
Novobanský jarmok  - správca trhového miesta je Mesto Nová Baňa,  Námestie slobody č.1,   
968 26 Nová Baňa, obdobie konania každoročne počas dvoch dní v mesiaci september alebo 
október, prevádzkový čas je určený v príslušnom VZN o trhovom poriadku.  
 (3) Príležitostné trhy v nebytových priestoroch a k nim priľahlé priestranstvo: 
a) Areál Centra voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa – správca trhového miesta 
Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa, obdobie konania spravidla jeden 
až dvakrát do mesiaca, prevádzkový čas je určený v príslušnom VZN o trhovom poriadku. 
b) Areál Centra voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa – správca trhového miesta 
Mesto  Nová Baňa,  Námestie slobody č.1, Nová Baňa, počas veľkonočných a vianočných 
trhov raz do roka, prevádzkový čas je určený v príslušnom VZN o trhovom poriadku.  
 

Článok V. 
Práva a povinnosti správcu trhoviska a príležitostného trhu 

(1) Pre trhovisko a príležitostné trhy je správca povinný vypracovať trhové poriadky vo forme 
VZN.  
(2) Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných 
podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.  



(3) Trhovisko v prípade predaja potravín, nápojov a pokrmov rýchleho občerstvenia musí byť 
vybavené: 
a) oddelenými splachovacími záchodmi pre zamestnancov trhoviska, predávajúcich a pre 
kupujúcich, oddelenými osobitne pre mužov a osobitne pre ženy a vybavenými a dostupnými 
vo vzdialenosti do 100 m; záchody musia byť udržiavané v čistote a v stave schopnom 
prevádzky,  
b) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a 
oddelené dočasné skladovanie znehodnotených potravín,  
c) zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky a podobne a skladmi členenými podľa 
predávaných druhov výrobkov tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality a bezpečnosti 
potravín.  
 

Článok VI. 
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach 

(1) Na trhových miestach môžu na základe povolenia  správcov trhových miest predávať 
výrobky a poskytovať služby: 
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky  a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej   
alebo chovateľskej činnosti, ktoré sú registrované na RVPS, 
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 
rozmnoženinou. 
 

Článok VII. 
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach 

(1) Predávajúci na trhovom mieste je povinný: 
a) označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom mieste obchodným menom 
a sídlom,  menom a priezviskom osoby zodpovedajúcej za činnosť, fyzická osoba podnikateľ 
podľa živnostenského zákona, ostatní predajcovia menom, priezviskom, trvalým bydliskom,   
b) dodržiavať trhový poriadok trhoviska a príležitostného trhu, 
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, 
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 
kontrolu správnosti váženia, 
f) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať 
predajné miesto čisté a upratané, 
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska, správcovi 
trhového 
miesta s ambulantným predajom a orgánu dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia, 
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 
e) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve, 



f) doklad o registrácii, resp. schválení pri predaji vlastných potravinárskych výrobkov 
(registrované na RVPS). 
(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom 
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že 
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej činnosti. 
 

Článok VIII. 
Druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach 

(1) Na trhových miestach možno ambulantne predávať: 
a) potraviny: 
1. spotrebiteľsky balené potraviny pochádzajúceho od registrovaného producenta: mak, 
orechy, strukoviny, obilie, tekvičné jadierka, sušené ovocie, 
2. zemiaky pochádzajúce z vlastnej poľnohospodárskej prvovýroby od registrovaného 
prvovýrobcu alebo od registrovaného dovozcu/distribútora, 
3. pri predaji nasledovných výrobkov je potrebné zriadiť vyhradené miesto vybavené 
chladiacimi vitrínami a pultmi s prívodom tečúcej vody teplej zahriatej najmenej na 50 ºC a 
studenej vody, 

a)balené mäso: hovädzie, bravčové, hydina, králiky, zverina, 
b)mäsové výrobky  
pochádzajúce od schválených producentov – pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 
c)mliečne výrobky z tepelne ošetreného mlieka  
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 
d)mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka  
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 

4.balené pekárenské a cukrárenské výrobky, pri predaji nebalených pekárenských 
a cukrárenských výrobkov musí byť zabezpečené, aby boli chránené pred 
kontamináciou(vitrína), 
5. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu 
potraviny a výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta na RVPS,  
6.spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkárni, ktorá spĺňa 
požiadavky podľa osobitných predpisov, 
7. rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu, 
8. rastlinné oleje a sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov v obchodnom balení od 
registrovaného producenta,  
9. liečivé byliny, 
10. čerstvé slepačie vajcia od schváleného producenta, resp. registrovaného prvovýrobcu, 
ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, chránené pred nárazom a priamym 
slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 stupňov C 
a vyššia ako + 18 stupňov C. 
11. ovocie, zeleninu, zemiaky pochádzajúce: z vlastnej poľnohospodárskej prvovýroby od 
registrovaného prvovýrobcu alebo od registrovaného dovozcu/distrubútora, 
12. spotrebiteľsky balené cukrovinky. 
 
b) ostatný tovar : 
1. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audoiovizuálnych diel alebo iných 
diel, 
2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 



3. spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté, 
4. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
5. kvetiny, dreviny a priesady, 
6. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 
7. sladkovodné trhové ryby (na základe povolenia regionálneho úradného veterinárneho 
lekára) 
8. vianočné stromčeky, čačina a výrobky z nej. 
 
(2) Na trhovom mieste v meste možno poskytovať tieto služby : 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
c) opravu dáždnikov, 
d) opravu a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby, 
f) brašnárske služby, 
g) čistenie peria, 
h) maľovanie portrétov, fotografovanie, 
i) prevádzkovanie ľudovej zábavy (kolotočov). 
 
(3) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste s ambulantným 
predajom musí vyhovovať technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam 
stanoveným v osobitných právnych predpisoch ( najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane 
spotrebiteľa, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon 
v znení neskorších predpisov). 

 
Článok IX. 

Zákaz predaja niektorých výrobkov 
(1) Na trhových miestach v meste Nová Baňa sa zakazuje predávať : 
a) zbrane a strelivo, 
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky, 
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť, 
d) tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, 
e) liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje, zákaz sa nevzťahuje na 
predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch, 
f) jedy, omamné a psychotropné látky, 
g) lieky, 
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo 
i) chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy 
živočíchov, 
j) živé zvieratá, zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj 
domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a 
drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami 
chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy, 
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín, 
l) huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli 
spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov. 
 
 



Článok X. 
Úhrada za trhové miesta 

Na jednotlivých trhových miestach je úhrada za trhové miesto stanovená v príslušnom 
trhovom poriadku. 

Článok XI. 
Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

(1)  Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a 
poskytovaním 
služieb na trhových miestach v meste Nová Baňa  podľa tohto nariadenia vykonávajú : 
a) príslušníci mestskej polície, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci mesta  
kontrolou trhového miesta,  
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, 
c) SOI. 
(2) Kontrolný orgán sa musí predávajúcemu preukázať príslušným dokladom, ktorý ho 
oprávňuje vykonávať kontrolu, nevzťahuje sa to na príslušníkov mestskej polície v rovnošate.  
(3) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové 
miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo 
porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach.  
 
 

Článok XII. 
Sankcie 

(1)Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa 
zákona č. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej možno 
uložiť blokovú pokutu do výšky 33,00 eur. 
(2) Mesto Nová Baňa môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, 
ktorá poruší toto VZN uložiť pokutu podľa zákona  č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.    
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia § 12 a §13 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 
(4) Výnosy pokút uložených Mestom Nová Baňa sú príjmom mesta. 
 

Článok XIII. 
Spoločné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa 
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 9/2009 zo dňa 26.03.2009 o trhových 
miestach. 
 

Článok XIV. 
Záverečné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 03.11.2015 do 18.11.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 98/2015 dňa 18.11.2015 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 19.11.2015 do 
04.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 05.12.2015. 
 
 

Mgr. Ján Havran, v. r. 
     primátor mesta 



    
 
 
Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 16.11.2015 (10 dní) 
písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová 
Baňa alebo elektronicky na e- mail: adamcova@novabana.sk 
  
 
 
4.  VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok  
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a bod spracovala 
Lýdia Adamcová, referentka na OVŽPaSM Mestského úradu Nová Baňa. K danému bodu bol 
materiál zaslaný vopred.  
 

Dôvodová  správa 
 
V súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  je správca 
príležitostného trhu povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá 
všeobecne záväzným nariadením. 

Spracovaný trhový poriadok obsahuje informácie, ktoré musí trhový poriadok v súlade 
so zákonom obsahovať, a to základné údaje o trhovom mieste a o správcovi trhového miesta, 
o druhu predávaných výrobkov a poskytovaných službách, podmienky, za ktorých možno 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, údaje o trhových dňoch a prevádzkovom 
čase, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja  výrobkov a poskytovania služieb 
a po skončení prevádzky. 

Spracovaný trhový poriadok povoľuje okrem predaja iných výrobkov aj predaj potravín. 
K predaju potravín vydali súhlasné stanoviská  orgány úradnej kontroly potravín, t.j. 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Žiari nad Hronom.  V návrhu sú zapracované aj odborné stanoviská orgánov 
úradnej kontroly potravín, s ktorými sme pri tvorbe navrhovaného VZN spolupracovali. 
 
 
L.Adamcová - Správca príležitostného trhu je povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý 
mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným nariadením. 

Spracovaný trhový poriadok pre príležitostný trh Novobanský jarmok  obsahuje 
informácie, ktoré musí trhový poriadok v súlade so zákonom obsahovať, a to základné údaje 
o trhovom mieste, o správcovi trhového miesta, o druhu predávaných výrobkov 
a poskytovaných službách, podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb vykonávať, údaje o trhových dňoch a prevádzkovom čase, pravidlá dodržiavania 
čistoty a hygieny počas predaja  výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky. 

Spracovaný trhový poriadok povoľuje okrem predaja iných výrobkov aj predaj potravín. 
K predaju potravín vydali súhlasné stanoviská  orgány úradnej kontroly potravín, t.j. 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Žiari nad Hronom.  V návrhu sú zapracované aj odborné stanoviská orgánov 
úradnej kontroly potravín, s ktorými sme pri tvorbe navrhovaného VZN spolupracovali. 
Pre schválenie tohto uznesenia je potrebná  3/5 väčšina prítomných poslancov.  
 
 



Ing.T.Palaj – Mal by som otázku ohľadom časov predaja, ktoré sú stanovené vo VZN-ku. Sú 
tam rôzne časy pre predaj niektorých výrobkov, ostatných výrobkov a ľudových umelcov. Je 
to maximálne ohraničenie, prečo ľudoví umelci môžu predávať len do 17.00 hod. na jarmoku, 
keď ostatným je umožnený predaj do 20.00 hod. a zábavným atrakciám až do 22.00 hod.?   
 
L.Adamcová – Vychádzali sme z praxe a je to ich požiadavka, že prídu na NBJ, ale budú len 
do 17.00 hod., lebo sú umiestnení v centre jarmoku, kde je veľký hluk, program  a za celý deň 
sú už z toho veľmi unavení. Vychádzali sme teda z praxe, z toho, čo sa realizuje.  
 
Mgr.J.Havran  – To, čo je dnes uvedené v rámci VZN, to v súčasnosti v praxi platí. To 
znamená, že takto to bolo zaužívané a takto to fungovalo a zatiaľ s tým neboli žiadne 
komplikácie.  
 

U z n e s e n i e   č. 99/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom 
poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok 
 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 
č. 3/2015 zo dňa 18.11.2015 

o  trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok  
 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie o Trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok. 
   

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  na 
trhovom mieste, termín konania Novobanského jarmoku, predajný a prevádzkový čas, 
pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení podujatí. 
 
Správca: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa. 
Miesto konania Novobanského jarmoku: Námestie slobody, ul. Bernolákova, ul. A. Kmeťa, 
ul. Osvety, parkovisko na ul. Kollárovej. 



 
Článok II. 

Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb  
Na Novobanskom jarmoku je povolený ambulantný predaj týchto výrobkov:  
a) potraviny: 
1. spotrebiteľsky balené potraviny pochádzajúceho od registrovaného producenta: mak, 
orechy, strukoviny, obilie, tekvičné jadierka, sušené ovocie, 
2. zemiaky pochádzajúce z vlastnej poľnohospodárskej prvovýroby od registrovaného 
prvovýrobcu alebo od registrovaného dovozcu/distribútora, 
3. pri predaji nasledovných výrobkov je potrebné zriadiť vyhradené miesto vybavené 
chladiacimi vitrínami a pultmi s prívodom tečúcej vody teplej zahriatej najmenej na 50 ºC a 
studenej vody, 

a)balené mäso: hovädzie, bravčové, hydina, králiky, zverina, 
b)mäsové výrobky  
pochádzajúce od schválených producentov – pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 
c)mliečne výrobky z tepelne ošetreného mlieka  
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 
d)mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka  
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 

 
4.balené pekárenské a cukrárenské výrobky, pri predaji nebalených pekárenských 
a cukrárenských výrobkov musí byť zabezpečené, aby boli chránené pred kontamináciou, 
(vitrína) 
5. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu 
potraviny a výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta na RVPS,  
6.spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkárni, ktorá spĺňa 
požiadavky podľa osobitných predpisov, 
7. rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu, 
8. rastlinné oleje a sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov v obchodnom balení od 
registrovaného producenta,  
9. liečivé byliny, 
10. čerstvé slepačie vajcia od schváleného producenta resp. registrovaného prvovýrobcu, 
ktoré musia byť pri predaji držané v čistote a suchu, chránené pred nárazom a priamym 
slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 stupňov C 
a vyššia ako + 18 stupňov C,  
11. ovocie a zeleninu pochádzajúce z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného 
prvovýrobcu alebo od registrovaného dovozcu/distribútora, 
12. spotrebiteľsky balené cukrovinky. 
 
b) ostatný tovar: 
1. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audoiovizuálnych diel alebo iných 
diel, 
2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
3. spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté, 
4. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
5. kvetiny, dreviny a priesady, 
6. žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií, 



7. sladkovodné trhové ryby (na základe povolenia regionálneho úradného veterinárneho 
lekára), 
 
Na Novobanskom jarmoku v meste možno poskytovať tieto služby: 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov, 
c) opravu dáždnikov, 
d) opravu a čistenie obuvi, 
e) kľúčové služby, 
f) brašnárske služby, 
g) čistenie peria, 
h) maľovanie portrétov, fotografovanie, 
i) prevádzkovanie ľudovej zábavy (kolotočov). 
 
 

Článok III. 
Termín konania Novobanského jarmoku, predajný a prevádzkový čas  

Novobanský jarmok sa koná každoročne počas dvoch dní  a to v piatok a sobotu v mesiaci 
september alebo október. 
Pre Novobanský jarmok sú trhové dni, predajný a prevádzkový čas určené pre:  
a) predaj občerstvenia, stravovania a kultúrne podujatia:  
Piatok od 08.00 hod. do 22.30 hod.  
Sobota od 08.00 hod. do 22.30 hod. 
 
b) ostatný predaj a služby:  
Piatok od 08.00 hod. do 20.00 hod.  
Sobota od 08.00 hod. do 20.00 hod.  
 
c) pre  ľudových umelcov:  
Piatok od  08.00 hod. do 17.00 hod.  
Sobota od 08.00 hod. do 17.00 hod.  
 
d) pre zábavné atrakcie :  
Piatok od 08.00 hod. do 22.00 hod.  
Sobota od 08.00 hod. do 22.00 hod. 
 

 
Článok IV.  

Úhrada za predajné miesta 
Úhrada za zabratie predajného miesta je schválená uznesením MsZ č. 24/2015 zo dňa 
22.04.2015. 

 
Článok V. 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na jarmoku  
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky  a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej   
a chovateľskej činnosti, ktoré sú registrované na RVPS, 
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 
rozmnoženinou. 



 
Článok VI.  

Povinnosti predávajúcich a správcu trhového miesta 
(1) Predávajúci je povinný:  
a) označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom mieste obchodným menom 
a sídlom,  menom a priezviskom osoby zodpovedajúcej za činnosť, fyzická osoba podnikateľ 
podľa živnostenského zákona, ostatní predajcovia menom, priezviskom, trvalým bydliskom,   
b) dodržiavať trhový poriadok Novobanského jarmoku, 
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, 
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 
kontrolu správnosti váženia, 
f) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať 
predajné miesto čisté a upratané, 
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 
h) umiestniť predajné zariadenie a zahájiť následne predaj alebo poskytovať službu až po 
prevzatí povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, povolenie vystaviť na 
viditeľnom mieste, 
ch) zabezpečiť predajné zariadenie na vlastné náklady. 
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť orgánu dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
b) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
c) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve, 
e) doklad o registrácii, resp. schválení pri predaji vlastných potravinárskych výrobkov 
(registrované na RVPS). 
(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na Novobanskom jarmoku je povinná poskytnúť 
orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, 
že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej činnosti. 
(4) Trhovisko v prípade predaja potravín, nápojov a pokrmov rýchleho občerstvenia musí byť 
vybavené:  
a) oddelenými splachovacími záchodmi pre zamestnancov trhoviska, predávajúcich a pre 
kupujúcich, oddelenými osobitne pre mužov a osobitne pre ženy a vybavenými a dostupnými 
vo vzdialenosti do 100 m; záchody musia byť udržiavané v čistote a v stave schopnom 
prevádzky,  
b) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a 
oddelené dočasné skladovanie znehodnotených potravín,  
c) zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky a podobne a skladmi členenými podľa 
predávaných druhov výrobkov tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality a bezpečnosti 
potravín.  
 

Článok VII. 
Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

(1)  Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a 
poskytovaním 
služieb na trhových miestach v meste Nová Baňa  podľa tohto nariadenia vykonávajú : 



a) príslušníci mestskej polície, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci mesta  
kontrolou trhového miesta,  
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, 
c) SOI. 
(2) Kontrolný orgán sa musí predávajúcemu preukázať príslušným dokladom, ktorý ho 
oprávňuje vykonávať kontrolu, nevzťahuje sa to na príslušníkov mestskej polície v rovnošate.  
(3) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové 
miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo 
porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach.  
 
 

Článok VIII. 
Sankcie 

(1)Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej možno 
uložiť blokovú pokutu do výšky 33,00 eur. 
(2) Mesto Nová Baňa môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, 
ktorá poruší toto VZN uložiť pokutu podľa zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.    
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia § 12 a §1 3 zákona č. 178/1998 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 
(4) Výnosy pokút uložených Mestom Nová Baňa sú príjmom mesta. 

 
Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 03.11.2015 do 18.11.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 99/2015 dňa 18.11.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 19.11.2015 do 
04.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 05.12.2015. 
 
 

    Mgr. Ján Havran, v. r. 
        primátor mesta 

    
 
 
Pripomienky   k návrhu  VZN  môžu  fyzické  a  právnické osoby uplatniť do  16.11.2015  
(10 dní) písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 
26 Nová Baňa alebo elektronicky na e mail:  adamcova@novabana.sk 

  
 
5.  VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného 
času Nová Baňa 
 

Predkladateľom bodu sú Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca OKI na Mestskom úrade 
v Novej Bani a PaedDr. Tatiana Polcová, riadirteľka CVČ v  Novej Bani.  Predmetný bod 
spracovala Lýdia Adamcová, referentka na OVŽPaSM Mestského úradu Nová Baňa. 
K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 



 
 

      Dôvodová  správa 
 
V súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  je správca 
príležitostného trhu povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá 
všeobecne záväzným nariadením. Jedná sa o nové trhové miesto, kde dvaja správcovia 
organizujú príležitostné predajné trhy. 

 Spracovaný trhový poriadok obsahuje informácie, ktoré musí trhový poriadok v súlade 
so zákonom obsahovať, a to základné údaje o trhovom mieste a o správcovi trhového miesta, 
o druhu predávaných výrobkov a poskytovaných službách, podmienky, za ktorých možno 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, údaje o trhových dňoch a prevádzkovom 
čase, pravidlá úhrady za trhové miesto, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja  
výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky. 

Spracovaný trhový poriadok povoľuje okrem predaja iných výrobkov aj predaj potravín. 
K predaju potravín vydali súhlasné stanoviská  orgány úradnej kontroly potravín, t.j. 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Žiari nad Hronom.  V návrhu sú zapracované aj odborné stanoviská orgánov 
úradnej kontroly potravín, s ktorými sme pri tvorbe navrhovaného VZN spolupracovali. 
 
 

L.Adamcová - Správca príležitostných trhov v Centre voľného času je povinný 
vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá všeobecne záväzným 
nariadením. Jedná sa o nové trhové miesto, kde dvaja správcovia organizujú príležitostné 
trhy.  
Spracovaný trhový poriadok pre príležitostné trhy v CVČ  obsahuje informácie, ktoré musí 
trhový poriadok v súlade so zákonom obsahovať, a to základné údaje o trhovom mieste 
a o správcovi trhového miesta, o druhu predávaných výrobkov a poskytovaných službách, 
podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, údaje 
o trhových dňoch a prevádzkovom čase, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas 
predaja  výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky. V článku IV   odst. 2 sa 
predajcovia veľkonočných a vianočných trhov navrhujú oslobodiť od platenia poplatku za 
užívanie trhového miesta, z dôvodu prezentácie výrobkov miestnych, regionálnych produkcií 
vlastnej výroby, predaj je  spojený s tvorivými dielňami ľudových remesiel a viažucich sa 
k aktuálnemu sviatočnému obdobiu a zabezpečenia predajcov k vonkajšiemu predaju. 

Spracovaný trhový poriadok povoľuje okrem predaja iných výrobkov aj predaj potravín. 
K predaju potravín vydali súhlasné stanoviská  orgány úradnej kontroly potravín, t.j. 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Pre schválenie tohto uznesenia je potrebná  3/5 väčšina 
prítomných poslancov. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 100/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2015 zo dňa 18. 11. 2015 o trhovom 
poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa 

 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 
 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 
č. 4/2015 zo dňa 18.11.2015 

o  trhovom poriadku pre príležitostné trhy v  Centre voľného času Nová Baňa 
 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie o Trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného 
času Nová Baňa.  
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb  na 
trhovom mieste, termín konania príležitostných trhov v Centre voľného času, predajný 
a prevádzkový čas, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja. 
 
 
Správca: Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa 
Miesto konania príležitostných trhov: areál Centra voľného času, a k nemu priľahlé 
priestranstvo  Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa. 
 
Správca: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa 
Miesto konania veľkonočných a vianočných príležitostných trhov: areál Centra voľného času, 
a k nemu priľahlé priestranstvo  Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa. 
 

Článok II. 
Druhy predávaných výrobkov a poskytovanie služieb  

 Na predajných trhoch je povolený predaj týchto výrobkov a poskytovanie služieb:  
a) ostatný tovar: 
1. spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté. 
 
 
Na veľkonočných a vianočných trhoch  je povolený predaj týchto výrobkov:  
a) potraviny: 
1.spotrebiteľsky balené potraviny od registrovaného producenta: mak, orechy, strukoviny, 
tekvičné jadierka, sušené ovocie, 



2. pri predaji nasledovných výrobkov je potrebné zriadiť vyhradené miesto vybavené 
chladiacimi vitrínami a pultmi s prívodom tečúcej vody teplej zahriatej najmenej na 50 ºC a 
studenej vody, 

a)balené mäso: hovädzie, bravčové, hydina, králiky, zverina, 
b)mäsové výrobky  
pochádzajúce od schválených producentov – pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 
c)mliečne výrobky z tepelne ošetreného mlieka  
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 
d)mliečne výrobky z tepelne neošetreného mlieka  
pochádzajúce od schváleného producenta pri dodržaní podmienok skladovania 
a teplotného reťazca pri predaji, 

3.spotrebiteľsky balené pekárenské a cukrárenské výrobky, pri predaji nebalených 
pekárenských a cukrárenských výrobkov musí byť zabezpečené, aby boli chránené pred 
kontamináciou (vitrína), 
4. včelie produkty, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy z miesta pôvodu 
potraviny a výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta na RVPS,  
5.spotrebiteľsky balené sušené huby, ktoré boli spracované v prevádzkárni, ktorá spĺňa 
požiadavky podľa osobitných predpisov, 
6. rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu, 
7. rastlinné oleje a sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov v obchodnom balení od 
registrovaného producenta,  
8. liečivé byliny. 
 
b) ostatný tovar : 
1. knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audoiovizuálnych diel alebo iných 
diel, 
2. drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, 
3. spotrebné výrobky; ustanovenie § 7 ods. 2 tým nie je dotknuté, 
4. jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste, 
5. sladkovodné trhové ryby (na základe povolenia regionálneho úradného veterinárneho 
lekára), 
6. vianočné stromčeky, čačina a výrobky z nej. 
 
Na veľkonočných a vianočných trhoch  možno poskytovať tieto služby : 
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, 
h) maľovanie portrétov, fotografovanie. 
 

 
Článok III. 

Termín konania trhov, predajný a prevádzkový čas  
 
(1) Príležitostné trhy sa konajú spravidla dva razy do mesiaca. 
Pre predajné trhy sú trhové dni a prevádzkový čas určené pre:  
Pondelok - Sobota od 08.00 hod. do 20.00 hod.  
(2) Veľkonočné a vianočné trhy sa konajú spravidla raz do roka. 
Pre veľkonočné a vianočné trhy sú trhové dni a prevádzkový čas určené:  
Štvrtok od 08:00 hod do 21:00 hod 
Piatok od 08:00 hod. do 21.00 hod.  



 
Článok IV.  

Úhrada za predajné miesta 
(1) Úhrada za trhové miesto: 
a) sála CVČ v období vykurovania: 9,00 eur/1 hod. 
b) sála CVČ v období bez vykurovania: 7,00 eur/1 hod. 
(2) Predajcovia veľkonočných a vianočných trhov sú oslobodení od platenia  poplatku za 
užívanie trhového miesta. 

 
Článok V. 

Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na  príležitostných trhoch 
a veľkonočných a vianočných trhoch 

a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné výrobky  a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej   
a chovateľskej činnosti, ktoré sú registrované na RVPS, 
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou. 
d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho 
rozmnoženinou. 

 
 

Článok VI.  
Povinnosti predávajúcich a správcu trhového miesta  

(1) Predávajúci je povinný:  
a) označiť svoje predajné zariadenie na vhodnom a viditeľnom mieste obchodným menom 
a sídlom,  menom a priezviskom osoby zodpovedajúcej za činnosť, fyzická osoba podnikateľ 
podľa živnostenského zákona, ostatní predajcovia menom, priezviskom, trvalým bydliskom,   
b) dodržiavať trhový poriadok  príležitostného trhu v CVČ, 
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, 
d) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
e) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi 
kontrolu správnosti váženia, 
f) udržiavať miesto predaja a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať 
predajné miesto čisté a upratané, 
g) dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 
h) umiestniť predajné zariadenie a zahájiť následne predaj alebo poskytovať službu až po 
prevzatí povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, povolenie vystaviť na 
viditeľnom mieste. 
(2) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť orgánu dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb 
na trhovom mieste a preukaz totožnosti, 
b) povolenie na užívanie predajného miesta a poskytovanie služieb, doklad o úhrade za  
predajné miesto, 
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
d) pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 
e) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých 
výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve, 
f) doklad o registrácii, resp. schválení pri predaji vlastných potravinárskych výrobkov 
(registrované na RVPS). 



(3) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom 
dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že 
predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej činnosti. 
 
(4) Správca je povinný: 
Trhovisko v prípade predaja potravín, nápojov a pokrmov rýchleho občerstvenia musí byť 
vybavené:  
a) oddelenými splachovacími záchodmi pre zamestnancov trhoviska, predávajúcich a pre 
kupujúcich, oddelenými osobitne pre mužov a osobitne pre ženy a vybavenými a dostupnými 
vo vzdialenosti do 100 m; záchody musia byť udržiavané v čistote a v stave schopnom 
prevádzky,  
b) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie odpadkov a 
oddelené dočasné skladovanie znehodnotených potravín,  
c) zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky a podobne a skladmi členenými podľa 
predávaných druhov výrobkov tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality a bezpečnosti 
potravín.  
 

Článok VII. 
Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

(1)  Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a 
poskytovaním 
služieb na trhových miestach v meste Nová Baňa  podľa tohto nariadenia vykonávajú: 
a) príslušníci mestskej polície, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci mesta a CVČ 
kontrolou trhového miesta,  
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, 
c) SOI. 
(2) Kontrolný orgán sa musí predávajúcemu preukázať príslušným dokladom, ktorý ho 
oprávňuje vykonávať kontrolu, nevzťahuje sa to na príslušníkov mestskej polície v rovnošate.  
(3) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové 
miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo 
porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach.  
 

Článok VIII. 
Sankcie 

(1)Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa 
zákona  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý jej možno 
uložiť blokovú pokutu do výšky 33,00 eur. 
(2) Mesto Nová Baňa môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, 
ktorá poruší toto VZN uložiť pokutu podľa zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.    
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia § 12 a §1 3 zákona č. 178/1998 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 
(4) Výnosy pokút uložených Mestom Nová Baňa sú príjmom mesta. 
 
 

Článok IX. 
Spoločné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa 
a) Smernica č. 4/2012  na prenájom sály č. 5 zo dňa 30.03.2012. 



 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 03.11.2015 do 18.11.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 100/2015 dňa 18.11.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 19.11.2015 do 
04.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 05.12.2015. 
 
 
 

Mgr. Ján Havran, v. r. 
     primátor mesta 

    
 
 
Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 16.11.2015 (10 dní) 
písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová 
Baňa alebo elektronicky na e mail: tatiana.polcova@gmail.com  a lukacova@novabana.sk 
 
 
 
6.  VZN mesta Nová Baňa o trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani 
 

Predkladateľom a spracovateľom bodu je František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová 
Baňa, ktorý k bodu podal aj komentár. K danému bodu bol materiál zaslaný vopred.  
 

      Dôvodová  správa 
 
V súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  je správca 
príležitostného trhu povinný vypracovať trhový poriadok, ktorý mesto po jeho schválení vydá 
všeobecne záväzným nariadením. 

Spracovaný trhový poriadok obsahuje informácie, ktoré musí trhový poriadok v súlade 
so zákonom obsahovať, a to základné údaje o trhovom mieste a o správcovi trhového miesta, 
o druhu predávaných výrobkov a poskytovaných službách, podmienky, za ktorých možno 
predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať, údaje o trhových dňoch a prevádzkovom 
čase, pravidlá prenajímania prenosných zariadení, spôsob určenia nájomného za predajné 
zariadenie alebo za prenajatú plochu, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja  
výrobkov a poskytovania služieb a po skončení prevádzky. 

Spracovaný trhový poriadok povoľuje okrem predaja iných výrobkov aj predaj potravín. 
K predaju potravín vydali súhlasné stanoviská  orgány úradnej kontroly potravín, t.j. 
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom a Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Žiari nad Hronom.  V návrhu sú zapracované aj odborné stanoviská orgánov 
úradnej kontroly potravín, s ktorými sme pri tvorbe navrhovaného VZN spolupracovali. 
Schválením navrhované VZN sa zruší doteraz platné VZN č. 7/2009 zo dňa 26.02.2009 
o trhovom poriadku. 
 



 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 

č. 5/2015 zo dňa 18.11.2015 
o  trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani 

 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie o Trhovom poriadku pre Trhovisko na Námestí slobody 
v Novej Bani.  
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

Toto nariadenie upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb  na trhovom 
mieste Trhovisko, Námestie slobody Nová Baňa, (ďalej Trhovisko), predajný a prevádzkový 
čas, pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja a po skončení predaja. 
 
Správca: Technické služby mesta Nová Baňa, ul. Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa. 
Miesto konania: rozšírená dvorová plocha Obchodného centra ul. Námestie slobody, Nová 
Baňa. 

 
 

Článok II. 
Druhy predávaných produktov, výrobkov a poskytovanie služieb  

Na Trhovisku je povolený ambulantný predaj týchto produktov, výrobkov a služieb: 
a) potraviny: 
1.    Čerstvé: jadrové ovocie, kôstkové ovocie, bobuľové ovocie, škrupinové plody a sušené  
spotrebiteľsky balené jadrové ovocie, škrupinové plody, pochádzajúce od registrovaného 
prvovýrobcu resp. od registrovaného dovozcu/distribútora.  
2.    Včelí med a produkty z neho, pričom predávajúci musí mať doklad veterinárnej správy 
z miesta  pôvodu potraviny a výrobky musia pochádzať od registrovaného producenta na 
RVPS.  
3.    Liečivé byliny, čerstvé, sušené. 
4.  Čerstvé slepačie vajcia:  neznačené z vlastnej produkcie pochádzajúce od registrovaného 
producenta,  len v období od 15.9. do 15.4. v roku, ak prebytky pochádzajú z vlastného chovu 
predávajúceho, počet predávaných vajec nepresahuje 200 kusov  za deň,  vajcia nie sú staršie 
ako 14 dní od dňa znášky, ktoré musia byť pri predaji držané v čistote, suchu, chránené pred 
nárazom, priamym slnečným žiarením a uchovávané pri stálej teplote, ktorá nesmie byť nižšia 
ako + 5 °C a vyššia ako + 18  °C. 
5.Trhové konzumné ryby je potrebné povolenie od regionálneho úradného veterinárneho 
lekára. 
6.   Cukrárske výrobky – len medovníky spotrebiteľsky balené  pochádzajúce od 
registrovaného výrobcu. 
7.    Rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného 
prvovýrobcu. 
8.    Obilniny od  pochádzajúce od registrovaného prvovýrobcu. 
9.  Zelenina: koreňová, listová, lahôdková, lúpaná, plodová, cibuľová, hlúbová. 
 Pochádzajúca : -z vlastnej poľnohospodárskej výroby od registrovaného prvovýrobcu 
                          -od registrovaného dovozcu/distribútora. 



 
b) ostatný tovar: 
1. Drobné umelecké predmety, drobné remeselné výrobky. 
2.  Kvetiny, dreviny, sadbový materiál a priesady. 
3. Vlastné po domácky vyrábané alebo spracované drobné kuchynské potreby z dreva, 

košikárske  
     výrobky a ostatné domáce výrobky z prútia, peria a kože. 
4.  Okrasná keramika a umelé kvety. 
5.  Vianočné stromčeky, čačina a výrobky z nich. 
 
c) služby: 
1.  Rýchle občerstvenie. 
2.  Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov.  
3.  Oprava dáždnikov. 
4.  Oprava a čistenie obuvi. 
5.  Kľúčové služby.  

 
Článok III. 

Podmienky predaja a poskytovanie služieb,  
osoby oprávnené predávať tovar, výrobky a poskytovať služby. 

(1) Na Trhovisku môžu predávať tovar, výrobky a poskytovať služby: 
a) právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných 
predpisov,  
b)fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo  
chovateľskej činnosti, 
c) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou, 
d)fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo 
jeho rozmnoženinou. 
(2) Predávajúci na Trhovisku je povinný: 
a) označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,  
b) dodržiavať trhový poriadok Trhoviska,  
c) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,  
d) udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení 
predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané, dodržiavať osobnú hygienu a hygienu 
predaja,  
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 
f) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim kontrolu 
správnosti váženia.  
(3) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánu 
dozoru: 
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na zriadenie trhového miesta, na predaj 
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,  
b) doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo zabratú plochu na 
trhovisku, 
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje 
charakter predávaného tovaru a poskytovanie služieb,  
d) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných 
použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve.  
(4) Vstup na Trhovisko  motorovými vozidlami predávajúcich je možný len v čase od  
05.00 hod. do 06.30 hod.   

 



Článok IV. 
Trhové dni a predajný čas 

(1) Trhové dni na Trhovisku sú  pondelok až sobota, od 10.februára  do 22.decembra, 
okrem dní v ktorých sú organizované kultúrne a spoločenské podujatia  na Trhovisku pod 
záštitou mesta.  
(2) Predajný čas: 05.30 hod. – 16.00 hod.  
 

Článok V. 
Prenajímanie predajných zariadení a plôch 

Predajné zariadenie a plochy sa môžu prenajímať: 
a) zaplatením celoročnej rezervácie za predajné zariadenie (rezervácia stola), vrátane 
zabratej plochy, 
b) zaplatením denného nájmu za predajné zariadenie, vrátane zabratej plochy,  
c) zaplatením denného nájmu za voľnú zabratú plochu v m2.  
 

Článok VI. 
Nájomné za predajné zariadenie a nájomné za zabratú plochu 

Nájomné za predajné zariadenie a plochu: 
a) ročná rezervácia stola /vrátane zabratej plochy/ 50,00 eur/rok, 
b) denný prenájom rezervovaného stola počas predaja /vrátane zabratej plochy/                
2,00 eur/deň,  
c) denný prenájom zabratej voľnej predajnej plochy počas predaja  v m2 0,50 eur/1 m2. 
 

Článok VII. 
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov a poskytovania 

služieb a po skončení predaja 
Správca trhoviska je povinný: 
a) kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku, 
b) vykonávať dozor nad predajom, 
c) dbať aby trhové stoly a miesta boli označené menom osoby zodpovednej za predaj, 
d) prideľovať predávajúcim miesto k predaju za stanovené nájomné, s prihliadnutím na 
čas úhrady a periodicity prenájmu miesta, 
e) zabezpečiť čistenie trhoviska a podmienky hygieny predaja, vybaviť trhovisko 
stabilnými nádobami na odpadky pre predávajúcich a kupujúcich,  
f) po skončení stanoveného trhového času zabezpečí správca trhoviska pravidelný odvoz 
odpadkov a dôkladne vyčistí priestory trhoviska.  

 
       Trhovisko v prípade predaja potravín, nápojov a pokrmov rýchleho občerstvenia musí 

byť vybavené:  
       a) oddelenými splachovacími záchodmi pre zamestnancov trhoviska, predávajúcich a pre 

kupujúcich, oddelenými osobitne pre mužov a osobitne pre ženy a vybavenými a 
dostupnými vo vzdialenosti do 100 m; záchody musia byť udržiavané v čistote a v stave 
schopnom prevádzky,  

       b) vyhradeným priestorom s uzatvárateľnými nádobami na dočasné skladovanie 
odpadkov a oddelené dočasné skladovanie znehodnotených potravín,  

       c) zariadením na predaj, ako sú pulty, stánky a podobne a skladmi členenými podľa 
predávaných druhov výrobkov tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality a 
bezpečnosti potravín.  

 
 



Článok VIII. 
Orgány dozoru a kontrolná činnosť 

(1)  Dozor a kontrolnú činnosť nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov 
a poskytovaním služieb na Trhovisku  podľa tohto nariadenia vykonávajú : 
a) príslušníci mestskej polície, hlavný kontrolór mesta a poverení zamestnanci správcu 
trhoviska,   
b) orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, 
c) SOI. 
(2) Kontrolný orgán sa musí predávajúcemu preukázať príslušným dokladom, ktorý ho 
oprávňuje vykonávať kontrolu, nevzťahuje sa to na príslušníkov mestskej polície v 
rovnošate.  
(3) Orgán dozoru opatrením na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila 
trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom 
mieste alebo porušuje povinnosti  predávajúcich na trhových miestach.  

 
Článok IX. 

Sankcie 
(1)Fyzická osoba, ktorá poruší prevádzkový poriadok Trhoviska schválený VZN sa 
dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov, za ktorý jej možno uložiť blokovú pokutu do výšky 33,00 
eur. 
(2) Mesto Nová Baňa môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na 
podnikanie, ktorá poruší toto VZN uložiť pokutu podľa zákona č.  369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.    
(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia § 12 a §13 zákona č. 178/1998 Z.z. 
v znení neskorších predpisov. 
(4) Výnosy pokút uložených Mestom Nová Baňa sú príjmom mesta. 

 
Článok X. 

Spoločné ustanovenie 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje prevádzkový poriadok Trhoviska 
VZN schválené uznesením MsZ č. 17/2009 zo dňa 26.2.2009, vyvesené na úradnej tabuli 
od 27.2.2009 do 13.3.2009, účinné od 13.3.2009. 

 
Článok XI.  

   Záverečné ustanovenia 
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 03.11.2015 do 18.11.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 101/2015 dňa 18.11.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 19.11.2015 do 
04.12.2015. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 05.12.2015. 

 
 
 
 
 

Mgr. Ján Havran, v. r. 
     primátor mesta 

    



 
 
 

Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 16.11.2015 (10 
dní) písomne, elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 
26 Nová Baňa alebo elektronicky na e mail:  tsnb.riaditel@gmail.com 
 
 

U z n e s e n i e   č. 101/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom 
poriadku pre Trhovisko v Novej Bani 
 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 

 
  

 
7.  Majetkové veci  
 

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

 
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  
 

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. 1413/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, vedený 
Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa, 
v lokalite ul. Čierny lúh, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 
 
v prospech: 



Branislav Červenák, rod. Červenák, trvalé bydlisko Čierny lúh 1258/24,                        
968 01 Nová Baňa; 

 
z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom je právnymi 

predchodcami žiadateľa postavená garáž vo vlastníctve žiadateľa Branislava Červenáka. 
  
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 7,57 eur/m2, čo za výmeru  

13 m2, predstavuje čiastku 98,41 eur, zaokrúhlene 98,00 eur (slovom: deväťdesiatosem eur), 
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých 
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 100,00 eur. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 90/2015 dňa 

30.9.2015 spôsob predaja mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom              
č. 196/2015 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia po prerokovaní odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného 
znaleckého posudku v prospech žiadateľa.  
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 102/2015 

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. 1413/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, vedený 

Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa, 
v lokalite ul. Čierny lúh, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 
 
v prospech: 
Branislav Červenák, rod. Červenák, trvalé bydlisko Čierny lúh 1258/24,                        

968 01 Nová Baňa; 
 
z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom je právnymi 

predchodcami žiadateľa postavená garáž vo vlastníctve žiadateľa Branislava Červenáka.  
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 7,57 eur/m2, čo za výmeru  

13 m2, predstavuje čiastku 98,41 eur, zaokrúhlene 98,00 eur (slovom: deväťdesiatosem eur), 
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých 
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 100,00 eur. 
 



Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 

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: 
 
pozemky vytvorené z E KN parc. č. 5350/6 – vodná plocha o výmere 357 m2 

• C KN parc. č. 6052/2 – vodná plocha o výmere 31 m2 vytvorený dielom „1“ o výmere 
31 m2,  

• C KN parc. č. 6052/3 – vodná plocha o výmere 32 m2 vytvorený dielom „2“ o výmere 
32 m2, 

• C KN parc. č. 6052/2 – vodná plocha o výmere 114 m2 vytvorený dielom „3“ 
o výmere 114 m2 , 

• C KN parc. č. 6052/5 – vodná plocha o výmere 2 m2 vytvorený dielom „4“ o výmere  
2 m2, 

• C KN parc. č. 6052/6 – vodná plocha o výmere 26 m2 vytvorený dielom „5“ o výmere  
26 m2, 

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

pozemky vytvorené z E KN parc. č. 4753/1 – lesný pozemok o výmere 2.708.406 m2 

• C KN parc. č. 6052/6 – lesný pozemok o výmere 48 m2 vytvorený dielom „6“ 
o výmere 48 m2,  

• C KN parc. č. 6052/5 – lesný pozemok o výmere 48 m2 vytvorený dielom „7“ 
o výmere 48 m2, 

• C KN parc. č. 6052/2 – lesný pozemok o výmere 410 m2 vytvorený dielom „8“ 
o výmere 410 m2, 

• C KN parc. č. 6052/4 – lesný pozemok o výmere 29 m2 vytvorený dielom „9“ 
o výmere  29 m2, geometrickým plánom č. 10935479-136/15 vypracovaným dňa 29.8.2015, 
geodetom Viliamom Struhárom, overeným dňa 16.9.2015,  pod číslom 268/15, 
vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym, na LV č. 3853,                          
v  k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

v prospech: 
Helena Paulová, rod. Raffajová, trvalé bydlisko Starohutská 1233/146,                              

968 01  Nová Baňa v podieli 1/3,  
Vladimír Raffaj, rod. Raffaj, Starohutská 1597/107, 968 01  Nová Baňa v podieli 1/3,  
Peter Raffaj, rod. Raffaj, Starohutská 1832/105, 968 01  Nová Baňa v podieli 1/3; 



 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania častí pozemkov, ktoré už právni 

predchodcovia – rodičia žiadateľov užívali v domnienke, že sú vlastníkmi. Po dedičskom 
konaní právni nástupcovia zistili, že právny stav vlastníctva je rozdielny v porovnaní so 
skutkovým stavom užívania; 

 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov (výmeru 205 m2)                    

po 3,86 eur/m2 a (výmeru 535 m2) po 4,41 eur/m2 
čo za  celkovú výmeru  740 m2, predstavuje 

čiastku 3150,65 eur, zaokrúhlene 3150,00 eur (slovom: tritisícstopäťdesiat 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. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 31/2015 dňa 
22.4.2015 spôsob predaja časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola časť pozemku 
geometricky zameraná a znaleckým posudkom č. 202/2015 určená všeobecná hodnota 
pozemku. Komisia po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod časti 
pozemku oodľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške 
všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech 
žiadateľov.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 103/2015 

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: 

 
pozemky vytvorené z E KN parc. č. 5350/6 – vodná plocha o výmere 357 m2 

• C KN parc. č. 6052/2 – vodná plocha o výmere 31 m2 vytvorený dielom „1“ o výmere 
31 m2,  

• C KN parc. č. 6052/3 – vodná plocha o výmere 32 m2 vytvorený dielom „2“ o výmere 
32 m2, 

• C KN parc. č. 6052/2 – vodná plocha o výmere 114 m2 vytvorený dielom „3“ 
o výmere 114 m2 , 

• C KN parc. č. 6052/5 – vodná plocha o výmere 2 m2 vytvorený dielom „4“ o výmere  
2 m2, 

• C KN parc. č. 6052/6 – vodná plocha o výmere 26 m2 vytvorený dielom „5“ o výmere  
26 m2, 

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

pozemky vytvorené z E KN parc. č. 4753/1 – lesný pozemok o výmere 2.708.406 m2 



• C KN parc. č. 6052/6 – lesný pozemok o výmere 48 m2 vytvorený dielom „6“ 
o výmere 48 m2,  

• C KN parc. č. 6052/5 – lesný pozemok o výmere 48 m2 vytvorený dielom „7“ 
o výmere 48 m2, 

• C KN parc. č. 6052/2 – lesný pozemok o výmere 410 m2 vytvorený dielom „8“ 
o výmere 410 m2, 

• C KN parc. č. 6052/4 – lesný pozemok o výmere 29 m2 vytvorený dielom „9“ 
o výmere  29 m2, geometrickým plánom č. 10935479-136/15 vypracovaným dňa 29.8.2015, 
geodetom Viliamom Struhárom, overeným dňa 16.9.2015,  pod číslom 268/15, 
vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym, na LV č. 3853,                          
v  k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

v prospech: 
Helena Paulová, rod. Raffajová, trvalé bydlisko Starohutská 1233/146,                              

968 01  Nová Baňa v podieli 1/3,  
Vladimír Raffaj, rod. Raffaj, Starohutská 1597/107, 968 01  Nová Baňa v podieli 1/3, 
Peter Raffaj, rod. Raffaj, Starohutská 1832/105, 968 01  Nová Baňa v podieli 1/3; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania častí pozemkov, ktoré už právni 

predchodcovia – rodičia žiadateľov užívali v domnienke, že sú vlastníkmi. Po dedičskom 
konaní právni nástupcovia zistili, že právny stav vlastníctva je rozdielny v porovnaní so 
skutkovým stavom užívania; 
 

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov (výmeru 205 m2)                    
po 3,86 eur/m2 a (výmeru 535 m2) po 4,41 eur/m2 

čo za  celkovú výmeru  740 m2, predstavuje 
čiastku 3150,65 eur, zaokrúhlene 3150,00 eur (slovom: tritisícstopäťdesiat 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. 10: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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  
 

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. 4901/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, 

pozemky vytvorené z  C KN parc. č. 6245/2 – ostatné plochy o výmere 2048 m2,  
• C KN 6245/2 – ostatná plocha o výmere 1109 m2, 
• C KN 6245/4 – ostatná plocha o výmere 836 m2, 



• C KN 6245/5 – zastavaná plocha o výmere 103 m2,  
geometrickým plánom č. 10935479-194/14, vypracovaným dňa 25.11.2014, geodetom 
Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 8.12.2014,                   
pod číslom 403/2014, vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym,                          
na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,  

• pozemok C KN parc. č. 6245/3 – ostatné plochy o výmere 22 m2,  
vedená Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym, na LV č. 3853,                                 
v  k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo Mesta Nová Baňa,  

v prospech:  
Hokejový klub HC Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01  Nová Baňa, IČO: 35 651 393; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých je postavená 

stavba – „Športový areál“ vo vlastníctve občianskeho združenia Hokejový klub HC            
Nová Baňa. Vybudovaním stavby boli tieto pozemky zhodnotené, nakoľko predmetná plocha 
bola násypom bývalej skládky odpadu. Stavba bola postavená so zámerom podporovania 
rozvoja športu umožnením prístupu pre verejnosť v meste Nová Baňa.    

 
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 2,52 eur/m2, čo za celkovú 

výmeru pozemkov 2190 m2, predstavuje čiastku 5.518,80 eur, zaokrúhlene 5.500 eur           
(slovom päťtisícpäťsto eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
50,00 eur. 

 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Občianske združenie - Hokejový klub HC Nová Baňa požiadalo mesto Nová Baňa 
o odkúpenia pozemkov, na ktorých je postavená stavba – „Športový areál“ vo vlastníctve 
občianskeho združenia. Na užívanie stavby bolo dňa 26.1.2015 vydané kolaudačné 
rozhodnutie, právoplatné dňa 29.1.2015. Predmetné pozemky občianske združenie užíva na 
základe nájomnej zmluvy č. 2/2011 zo dňa 15. 7. 2011 a dodatku č. 1 k nájomnej zmluve zo 
dňa 20.2.2012. Stavba bola vybudovaná so zámerom podporovania rozvoja športu 
umožnením prístupu pre verejnosť v meste Nová Baňa. Cieľom občianskeho združenia je 
areál ešte dobudovať, najmä upraviť okolie, preto žiada o majetkovoprávne vysporiadanie 
týchto pozemkov. Areál by aj po odpredaji pozemkov zostal naďalej dostupný, tak ako 
doteraz, pre obyvateľov mesta ako aj na organizovanie rôznych športových podujatí. 
MsZ mesta Nová Baňa na svojom zasadnutí dňa 30.9.2015 schválilo spôsob prevodu 
predmetných pozemkov mesta 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 - uznesením 
číslo 75/2015. S ohľadom na skutočnosť, že vybudovaním stavby boli tieto pozemky 
zhodnotené, nakoľko predmetná plocha bola pôvodne násypom bývalej skládky odpadu, 
komisia územného plánu, životného prostredia a majetku po prerokovaní žiadosti odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod predmetných pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške podľa vypracovaného znaleckého posudku.  

 
 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 104/2015 
 

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. 4901/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, 
pozemky vytvorené z  C KN parc. č. 6245/2 – ostatné plochy o výmere 2048 m2,  

• C KN 6245/2 – ostatná plocha o výmere 1109 m2, 
• C KN 6245/4 – ostatná plocha o výmere 836 m2, 
• C KN 6245/5 – zastavaná plocha o výmere 103 m2,  

geometrickým plánom č. 10935479-194/14, vypracovaným dňa 25.11.2014, geodetom 
Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 8.12.2014,                   
pod číslom 403/2014, vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym,                          
na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,  

• pozemok C KN parc. č. 6245/3 – ostatné plochy o výmere 22 m2,  
vedená Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym, na LV č. 3853,                             
v  k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo Mesta Nová Baňa,  

v prospech:  
Hokejový klub HC Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01  Nová Baňa, IČO: 35 651 393; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých je postavená 

stavba – „Športový areál“ vo vlastníctve občianskeho združenia Hokejový klub HC            
Nová Baňa. Vybudovaním stavby boli tieto pozemky zhodnotené, nakoľko predmetná plocha 
bola násypom bývalej skládky odpadu. Stavba bola postavená so zámerom podporovania 
rozvoja športu umožnením prístupu pre verejnosť v meste Nová Baňa.   

v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 2,52 eur/m2, čo za celkovú 
výmeru pozemkov 2190 m2, predstavuje čiastku 5.518,80 eur, zaokrúhlene 5.500 eur           
(slovom päťtisícpäťsto eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 
50,00 eur. 

 
 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 
• časť pozemku C KN parc. č. 176 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12.170 m2, 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. 
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Štúrovej, vo výmere        
cca 55 m2,  
 
v prospech:  

Ing. Štefan Truban, rod. Truban a manželka Miroslava Trubanová, rod. Angletová, 
trvalé bydlisko Sadovnícka 773, 968 01 Nová Baňa, 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva susedného pozemku za 

účelom dorovnania a scelenia pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadateľ predložil mestu Nová Baňa žiadosť o odkúpenie časti v návrhu citovaného 
pozemku mesta v rozsahu cca 55 m2 za účelom dorovnania a scelenia pozemku. Komisia po 
obdržaní stanoviska od Technických služieb mesta Nová Baňa k odpredaju časti pozemku,  
ktoré bolo bez námietok žiadosť opätovne prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť spôsob prevodu predmetnej časti pozemku C KN parc. č. 176 – zastavané plochy a 
nádvoria  podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva 
v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníctva pozemku v ucelení a dorovnaní pozemkov 
žiadateľa v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku. Parcela C KN č. 
176 bude najskôr geodeticky zameraná s tým, že mesto Nová Baňa si ponechá vo vlastníctve 
1 m zo šírky od hranice pozemku (chodníka) po celej dĺžke pozemku. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 105/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 
schvaľuje 
 

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

• časť pozemku C KN parc. č. 176 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12.170 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. 
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Štúrovej, vo výmere        
cca 55 m2,  
 
v prospech:  



Ing. Štefan Truban, rod. Truban a manželka Miroslava Trubanová, rod. Angletová, 
trvalé bydlisko Sadovnícka 773, 968 01 Nová Baňa, 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva susedného pozemku za 
účelom dorovnania a scelenia pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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

 
• časť pozemku E KN parc. č. 3410/12 – lesné pozemky o výmere 65.136 m2, vedeného 

Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú.              
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 1000 m2, so zameraním 
od hranice pozemku C KN parc. č. 5780/2 po účelovú komunikáciu, ktorá vedie cez 
pozemok E KN parc. č. 3410/12 v lokalite Drozdovo, 
 
v prospech:  

Ing. Štefan Bielik, rod. Bielik a manželka Ing. Anna Bieliková, rod. Bratová,                        
trvalé bydlisko Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky, 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti užívaného pozemku, 

ktorý sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu a tvorí prechod pre lyžiarov k lyžiarskemu 
vleku a na sánkovanie.  
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadatelia predložili mestu Nová Baňa žiadosť o odkúpenie časti v návrhu citovaného 
pozemku mesta v rozsahu cca 1000 m2. Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníctva časti užívaného 
pozemku E KN parc. č. 3410/12 – lesné pozemky o výmere 65.136 m2 v rozsahu so 
zameraním od hranice pozemku C KN parc. č. 5780/2 po účelovú komunikáciu, ktorá vedie 
cez pozemok E KN parc. č. 3410/12 s rešpektovaním vecného bremena zapísaného na               
LV č. 3853 spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov E KN parc. č. 3410/1, 3410/12 



strpieť uložené vodovodné potrubie v trase vyznačenej GP č. 10935479-77/11. V kúpnej cene 
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 106/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

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

• časť pozemku E KN parc. č. 3410/12 – lesné pozemky o výmere 65.136 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú.              
Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 1000 m2, so zameraním 
od hranice pozemku C KN parc. č. 5780/2 po účelovú komunikáciu, ktorá vedie cez 
pozemok E KN parc. č. 3410/12 v lokalite Drozdovo, 
 
v prospech:  

Ing. Štefan Bielik, rod. Bielik a manželka Ing. Anna Bieliková, rod. Bratová,                        
trvalé bydlisko Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky, 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti užívaného pozemku, 
ktorý sa nachádza v blízkosti tenisového kurtu a tvorí prechod pre lyžiarov k lyžiarskemu 
vleku a na sánkovanie.  
 
Hlasovanie č. 13: 
prítomní - 9 
za - 8  (Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Natália Pinková)  
nehlasoval – 0 – bolo prijaté 
 
 

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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

 
• E KN parc. č. 2272/1 – záhrady o výmere 358 m2,  
• E KN parc. č. 2272/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2,  
• E KN parc. č. 5187/3 – ostatné plochy o výmere 150 m2              



• E KN parc. č. 5184/1 – ostatné plochy o výmere 12.748 m2, v celkovej výmere 
pozemkov cca 441 m2 vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym,  k. ú. Nová Baňa na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
v prospech:  

Mária Oslanecová, rod. Debnárová, Orovnica 154, 96652, 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom je postavený 

rodinný dom súp. číslo 753 vo vlastníctve žiadateľky a priľahlé pozemky. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Žiadateľka predložila mestu Nová Baňa žiadosť o odkúpenie časti v návrhu 

citovaných pozemkov mesta v rozsahu cca 441 m2 zastavaných rodinným domom súp. číslo 
753 vo vlastníctve žiadateľky vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok s rodinným domom, tento nadobudla žiadateľka Osvedčením 
o dedičstve. Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
spôsob prevodu časti pozemkov vo vlastníctve mesta podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníctva pozemkov. V kúpnej 
cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 107/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

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

• E KN parc. č. 2272/1 – záhrady o výmere 358 m2,  
• E KN parc. č. 2272/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2,  
• E KN parc. č. 5187/3 – ostatné plochy o výmere 150 m2              
• E KN parc. č. 5184/1 – ostatné plochy o výmere 12.748 m2, v celkovej výmere 

pozemkov cca 441 m2 vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym,  k. ú. Nová Baňa na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 
 
v prospech:  
Mária Oslanecová, rod. Debnárová, Orovnica 154, 96652, 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, na ktorom je postavený 
rodinný dom súp. číslo 753 vo vlastníctve žiadateľky a priľahlé pozemky. 
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 

 



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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 

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

• E KN parc.č. 4912/1 – trvalé trávne porasty o výmere 207 m2, vedených Okresným 
úradom, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad. Zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v umiestnení úpravy VN rozvodov a jej ochranného pásma, v práve 
umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, 
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, 
údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií VN rozvodov, ktoré sú v správe 
oprávneného z vecného bremena podľa zamerania geometrickým plánom                      
č. 31628826-75/2014 vypracovaným dňa 12.3.2015, Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 
974 01  Banská Bystrica, overeným dňa 1.4.2015 pod číslom 90/15, 
 
v prospech:  
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09  Bratislava, IČO: 

35 919 001, ako oprávneného z vecného bremena; 
 
na dobu neurčitú a odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom 

č. 37/2015 vyhotoveným znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom, Sládkovičova 74, 974 05  
Banská Bystrica, vo výške 382,66 eur (slovom: tristoosemdesiatdva eur a 66 centov);  

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého stavebným objektom 

„SO 12 – úprava VN rozvodov“, realizovaným v rámci  stavby „Rýchlostná cesta R1, 
Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Nová Baňa“. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
NDS a.s., Bratislava je vlastníkom pozemkov v lokalite ul. Železničný rad, na ktorých 

realizuje stavbu „Rýchlostná cesta R1, Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty                   
Nová Baňa“, okrem iných v rozsahu stavebného objektu „SO 12 – úprava VN rozvodov“. 
Úprava VN rozvodov a ich ochranné pásmo sú z časti umiestnené na pozemkoch mesta 
identifikovaných v návrhu na uznesenie. Komisia žiadosť NDS a.s. o zriadenie vecného 
bremena prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu zriadenie vecného bremena na 
predmetný pozemok schváliť. 
 

 
U z n e s e n i e   č. 108/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

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



• E KN parc.č. 4912/1 – trvalé trávne porasty o výmere 207 m2, vedených Okresným 
úradom, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad. Zriadenie vecného bremena 
spočívajúceho v umiestnení úpravy VN rozvodov a jej ochranného pásma, v práve 
umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažený pozemok automobilmi, 
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených so zabezpečením prevádzky, 
údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií VN rozvodov, ktoré sú v správe 
oprávneného z vecného bremena podľa zamerania geometrickým plánom                      
č. 31628826-75/2014 vypracovaným dňa 12.3.2015, Geopoz s.r.o., Komenského 10C, 
974 01  Banská Bystrica, overeným dňa 1.4.2015 pod číslom 90/15, 
 
v prospech:  
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09  Bratislava, IČO: 

35 919 001, ako oprávneného z vecného bremena; 
 
na dobu neurčitú a odplatne za jednorazovú náhradu stanovenú znaleckým posudkom 

č. 37/2015 vyhotoveným znalcom Ing. arch. Pavlom Bugárom, Sládkovičova 74, 974 05  
Banská Bystrica, vo výške 382,66 eur (slovom: tristoosemdesiatdva eur a 66 centov);  

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého stavebným objektom 

„SO 12 – úprava VN rozvodov“, realizovaným v rámci  stavby „Rýchlostná cesta R1, 
Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Nová Baňa“. 
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� n e s c h v a ľ u j e 
 
 predaj časti pozemku C KN parc. č. 249/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
2.534 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 2 parkovacích miest, 
 v prospech: Bc. Zdenko Šuška dipl. d. h., Starohutská 112, 968 01 Nová Baňa 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať 
iný zámer. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

 Pán Bc. Zdenko Šuška dipl. d. h. požiadal mesto Nová Baňa o predaj časti 
pozemku, C KN parc. č. 249/1 v okolí ihriska za účelom vybudovania 2 parkovacích miest 
pre pacientov zubnej ambulancie. Žiadosť žiadateľ odôvodnil nedostatkom parkovacích 



miest, ktorý vznikol presťahovaním pošty. Komisia územného plánu, životného prostredia 
a majetku žiadosť prerokovala a neodporúča mestskému zastupiteľstvu predať predmetnú časť 
pozemku z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie.            

 
 
 

U z n e s e n i e   č. 109/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

neschvaľuje  

predaj časti pozemku C KN parc. č. 249/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.534 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 2 parkovacích miest, 
 v prospech: Bc. Zdenko Šuška dipl. d. h., Starohutská 112, 968 01 Nová Baňa 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať 
iný zámer. 
 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� n e s c h v a ľ u j e 
 
 predaj časti pozemku E KN parc. č. 4536/1 – trvalé trávne porasty o výmere 3.610 
m2, a to časť 12x8 m v lokalite Záhrb vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,  
 v prospech: Marian Štrba, Jilemnického 7/26, 965 01 Žiar nad Hronom 
z dôvodu, že požadovaný pozemok sa nachádza bezprostredne vedľa miestnej komunikácie. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Pán Marian Štrba požiadal mesto Nová Baňa o predaj časti pozemku E KN parc.č. 
4536/1. Na predmetnej časti pozemku si chce žiadateľ zabezpečiť parkovanie aut pri chalupe, 
nakoľko vidí hroziace nebezpečenstvo poškodenia áut parkovaných pri jeho chalupe 
z dôvodu, že v poslednom období sa zvýšila premávka na Záhrbskej ulici (nákladné autá, 
zvoz sena, dreva, atď.) Parkovanie žiadateľa na jeho pozemku nie je možné kvôli povahe 
terénu. Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku po prerokovaní žiadosti 
odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj uvedenej časti nehnuteľnosti 
z dôvodu, že požadovaný pozemok sa nachádza bezprostredne vedľa miestnej komunikácie. 
V prípade rozširovania miestnej komunikácie má mesto Nová Baňa záujem ponechať si 
pozemky v okolí cesty v osobnom vlastníctve. 



 
 

Ing.T.Palaj – Chcel by som poprosiť do budúcnosti, aby aj k bodom, kde neschvaľujeme 
predaj pozemkov boli doložené mapy aj fotky. Ďakujem.  
 
Ing.K.Tužinský  – Chcem prisľúbiť kolegovi, že v budúcnosti to bude doložené.  

 
 

U z n e s e n i e   č. 110/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

neschvaľuje  

predaj časti pozemku E KN parc. č. 4536/1 – trvalé trávne porasty o výmere 3.610 m2, a to 
časť 12x8 m v lokalite Záhrb vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,  
 v prospech: Marian Štrba, Jilemnického 7/26, 965 01 Žiar nad Hronom 
z dôvodu, že požadovaný pozemok sa nachádza bezprostredne vedľa miestnej komunikácie. 
 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� n e s c h v a ľ u j e 
 
 predaj časti pozemku C KN parc. č. 4685/1 - záhrady o výmere 2.576 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca. 1.100 m2,  
 v prospech: Alena Levická, Školská 46/16, 968 01 Nová Baňa 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať 
iný zámer. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Pani Alena Levická požiadala mesto Nová Baňa o predaj časti susedného pozemku                               
E KN parc. č. 4685/1 za účelom rozšírenia vedľajšej záhrady. Komisia územného plánu, 
životného prostredia a majetku po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu 
neschváliť odpredaj uvedenej časti nehnuteľnosti z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová 
Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať iný zámer. 

 



 
 

U z n e s e n i e   č. 111/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

neschvaľuje  
 
predaj časti pozemku C KN parc. č. 4685/1 - záhrady o výmere 2.576 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, o výmere cca. 1.100 m2,  
 v prospech: Alena Levická, Školská 46/16, 968 01 Nová Baňa 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať 
iný zámer. 
 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� n e s c h v a ľ u j e 
 
predaj časti pozemku C KN parc. č. 469/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.077 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na                           
LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, ul. Švermova, o výmere                       
cca 90 m2, 
 v prospech: Zdeno Šarközy , Štúrova 42, 968 01 Nová Baňa 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať 
iný zámer. 
 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Pán Zdeno Šarközy požiadal mesto Nová Baňa o predaj časti susedného pozemku.  
Mestské zastupiteľstvo už v roku 2011 rozhodlo uznesením č 31/2011/D2 neodpredať 
predmetnú časť pozemku. Komisia po opätovnom prehodnotení žiadosti o odpredaj pozemku 
vo vlastníctve mesta Nová Baňa odporúča trvať na rozhodnutí mestského zastupiteľstva a 
odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj uvedenej časti nehnuteľnosti. 

                               
 



U z n e s e n i e   č. 112/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

neschvaľuje  

predaj časti pozemku C KN parc. č. 469/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  1.077 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na                                                 
LV č. 3853, v  k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, ul. Švermova, o výmere                       
cca 90 m2, 
 v prospech: Zdeno Šarközy , Štúrova 42, 968 01 Nová Baňa 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať 
iný zámer. 
 
Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 

 
 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� n e s c h v a ľ u j e 
 
 dlhodobý nájom pozemku E KN parc. č. 3129/18 – trvalé trávne porasty o výmere 
60.075 m2, vedenú Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa a parcelu E KN  parc. č. 3129/17 – trvalé 
trávne porasty o výmere  12.693 m2, vedenú Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa. 
 v prospech: Tomáš Majer, Struková 18, 821 05  Bratislava 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať 
iný zámer. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Pán Tomáš Majer požiadal mesto Nová Baňa o dlhodobý nájom uvedených pozemkov 
mesta na 15 až 20 rokov. Celková výmera pozemkov, o ktoré má žiadateľ záujem o dlhodobý 
nájom je 72.768 m2. Žiadateľ má s manželkou v tesnej blízkosti pozemkov postavený rodinný 
dom a uvedené pozemky si chce prenajať za účelom ich využitia pre pestovanie ovocných 
drevín. Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť 
nájom uvedených častí nehnuteľností.  

 
 
 
 



U z n e s e n i e   č. 113/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
neschvaľuje  
 
dlhodobý nájom pozemku E KN parc. č. 3129/18 – trvalé trávne porasty o výmere 60.075 m2, 
vedenú Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová 
Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa a parcelu E KN  parc. č. 3129/17 – trvalé trávne 
porasty o výmere  12.693 m2, vedenú Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym 
na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa. 
 v prospech: Tomáš Majer, Struková 18, 821 05  Bratislava 
z dôvodu, že do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať a realizovať 
iný zámer. 
 
Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� n e s c h v a ľ u j e 
 

odkúpenie a následnú správu plážového ihriska v rekreačnej oblasti Tajch za odstupné 
a to vo výške 3.000 eur, 

od: Jozef Kráľ, Komenského 12/D, 974 01 Banská Bystrica 
z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem o odkúpenie a následnú správu 

plážového ihriska. 
 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Navrhovateľ Jozef Kráľ je vlastníkom plážového ihriska v rekreačnej oblasti Tajch. 

Pozemky (časť C KN parc. č. 1807/1, pozemok C KN parc. č. 1807/3 a C KN parc. č. 1807/4) 
na ktorých sa plážové ihrisko nachádza sú vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Pán Kráľ má 
s mestom Nová Baňa na uvedené pozemky uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 9/2009 zo dňa 
30.6.2009. Listom zo dňa 13.8.2015 navrhuje mestu Nová Baňa odkúpenie plážového ihriska 
a jeho následnú správu v kúpnej cene vo výške 3.000 eur. Navrhnutá kúpna cena tvorí 25 % 
z nadobúdacej ceny a podľa vyjadrenia navrhovateľa je táto s ohľadom na opotrebovanie 
ihriska a jeho využitie viac než primeraná. Komisia po prerokovaní návrhu odporúča 
mestskému zastupiteľstvu neschváliť odkúpenie a následnú správu plážového ihriska 
v rekreačnej oblasti Tajch. 
 



 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa vyjadriť k tomuto návrhu, keďže ihrisko je 
postavené na mestskom pozemku a zrejme v minulosti došlo k tomu, že mesto dalo súhlasné 
stanovisko. Jedná sa o rekreačnú zónu, v ktorej sa snažíme budovať pre turistov aj 
Novobančanov rôzne zaujímavé atraktivity a akcie, akou je aj cyklochodník. Chcela by som 
sa spýtať, prečo tam nezahrnúť aj toto plážové ihrisko. Teraz máme verejné WC a tá osoba by 
nezvládla správu a vyberanie poplatku za toto plážové ihrisko?  
 
 
Ing.T.Palaj – Chcel by som sa spýtať, aký bude ďalší postup? Mesto to teda neodkúpi 
a ihrisko teda zostane chátrať, kým mu bude platiť nájomná zmluva, alebo máme nejaký iný 
návrh?  
 
J.Búry – Tiež som sa chcel spýtať, aký je s ihriskom ďalší zámer? Poznám osobne p. Kráľa, 
keď to realizoval, býval na Novej Bani a teraz sa odsťahoval do Banskej Bystrice a nemá na 
to čas. Čo s ihriskom teda bude ďalej, akceptujeme inú cenu alebo to bude musieť dať do 
pôvodného stavu?  
 
Ing.K.Tužinský – Odpovedal by som, aké bolo stanovisko komisie. Toto plážové ihrisko 
vybudoval  p. Kráľ a momentálne navrhoval cenu 3 tis. eur. Vieme, ako je s financiami mesto 
a stále tu hovoríme, že financií je nedostatok, tak názor komisie je, že za navrhnutú čiastku 
toto ihrisko neodkúpiť. Samozrejme, poki 
aľ poslanci odhlasujú, že tie financie nájdu, tak dôležité je rozhodnutie MsZ ako celku. 
Predpokladám, že zmluva je postavená tak, že mesto môže p. Kráľovi nariadiť, aby dal 
pozemok do pôvodného stavu.  
 
Mgr.J.Havran  - Pánovi Kráľovi sme schválili výpoveď, ktorú si ale potom vzal späť 
s prisľúbením starostlivosti o to ihrisko. Nemyslím si, že otázka stojí na tom, či máme alebo 
nemáme 3 tis. eur, lebo to tak nie je. Ja osobne si myslím, že problém je v tom, že to ihrisko 
nie je dobre postavené – spodné vrstvy, pletivo... Nejde len o to, či to zaplatíme, ale či to aj 
sprevádzkujeme do spôsobilého stavu a budeme to ďalej prevádzkovať. To znamená, že to 
nestojí na tom, či zaplatíme 3 tis. eur terajšiemu prevádzkovateľovi alebo nie, pretože nás to 
bude stáť ďaleko viacej peňazí. Potom je tam samotná prevádzka ihriska, či to bude  
prevádzkovať pani, ktorá prevádzkuje WC? Predtým tam bol úmysel iný a s tým aj mesto 
poskytovalo tento pozemok. Dnes je problém, aby to tam niekto z okolitých vlastníkov 
bufetov vôbec prevádzkoval. Keby sme to chceli dať do prevádzkového stavu, musel by sa 
vymurovať minimálne jeden múr zo spodu, všetko, čo je na ihrisku dať von. Musel by sa dať 
nový piesok, nové siete, prípadne dotiahnuť sprchu, nové čiary a bude to stáť dosť peňazí. Je 
teda na zvážení, čo s tým ďalej a či máme teraz my za to niekomu platiť, alebo ho požiadať, 
aby to odstránil z pozemku.  Bola nejaká ambícia prevziať to z vedľajšieho bufetu, ale viazalo 
sa to na to, aby to bolo zadarmo. Pokiaľ to bude odmietnuté, zrejme bude musieť byť ďalšie 
rokovanie, kde mu budeme tlmočiť stanovisko MsZ a budeme hľadať nejaké iné riešenie, aby 
to bolo prípadne prevádzkované na nejaké návrhy MsZ. Bude sa musieť určiť, kto to bude 
prevádzkovať a koľko to bude stáť. Najvhodnejšie bude asi spraviť z toho verejné 
športovisko, ktoré by nemalo nejakého správcu a fungovalo by na nejakej báze.  

 
 
 
 



 
U z n e s e n i e   č. 114/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
neschvaľuje  
 

odkúpenie a následnú správu plážového ihriska v rekreačnej oblasti Tajch za odstupné 
a to vo výške 3.000 eur, 

od:  Jozef Kráľ, Komenského 12/D, 974 01 Banská Bystrica 
z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem o odkúpenie a následnú správu 

plážového ihriska. 
 

Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 9 
za - 7  (Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, 
Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
zdržal sa - 1  (Juraj Búry)  
nehlasoval – 0 – bolo prijaté 
 

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
zámer mesta Nová Baňa využiť časť pozemku E KN parc. č. 3941/106 – lesné pozemky 
o celkovej výmere 2635290 m2, ktorý je vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym, pre k.ú. Nová Baňa na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta, (časť Sedlo) o výmere 
cca 20.000 m2 za účelom funkčného využitia pozemku na zriadenie lomu – ťažba andezitu. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 

Mesto Nová Baňa obdržalo žiadosť o nájom časti citovaného pozemku na zriadenie 
lomu v lokalite Sedlo, za účelom ťažby andezitu. Komisia žiadosť prerokovala na základe 
obhliadky na tvare miesta a po zohľadnení všetkých aspektov, zaťaženia prostredia, 
miestnych komunikácií a obyvateľstva v oblasti možnej ťažby odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť uvedenú lokalitu na zriadenie lomu.  
 
 
 
J.Búry - Chcem sa spýtať, či bola vypracovaná nejaká štúdia dopadu na životné prostredie? 
Nie som proti lomu, len či je v prípade realizovania stavby ešte myslené na to, ako dlho sa to 
bude realizovať, ako sa bude realizovať ukončenie a aký to bude mať dopad na prostredie? 
 
Mgr.J.Havran  - Štúdia nebola ešte spracovaná, pretože v tomto prípade nie je potrebná. 
Jedná sa o povrchovú ťažbu andezitu, ktorá by bola vykonávaná ručne, tak ako to bolo 
v prípade lomu na Číčerke. Zásah by mal byť len obmedzený a bude to vyznačené v GP, ktorý 
bude musieť byť vyhotovený, lebo zatiaľ to je určené len všeobecne. Potom budú posúdené aj 



iné aspekty vplyvu na to. Nie je to chránené územie. Predmetom geometrického zamerania 
bude jednoznačné vymedzenie priestoru. Jedná sa o priestor, ktorý je v lesnom poraste, to 
znamená že je v konkurencii s lesným hospodárením, ktoré vykonávajú mestské lesy. Jedná 
sa o zriadenie lomu, ktorý sa bude zameriavať na štiepaný andezit s ťažbou ručne, takže ten 
zásah by nemal byť zásadný. Dnes je na Číčerke urobená biologická rekultivácia, to znamená, 
že ťažbová činnosť bola ukončená a následne bude spravené zalesňovanie. Samozrejme po 
geologickom zameraní budeme skúmať aj tie aspekty, ktoré sú tam potrebné.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tiež mi nebol celkom zrejmý tento zámer, preto som si 
pozerala zápisnice z komisie a našla som tam dve podobné žiadosti. Vy ste vybrali 
pravdepodobne túto lokalitu, o ktorú žiadal p. Chuťka. Chcela by som sa spýtať, prečo ste 
zvolili túto?  V prípade, že by sa to v budúcnosti stalo reálne, bude na to pravdepodobne 
nejaká súťaž, alebo ako by to prebiehalo ďalej, až by to bolo možné?  
 
Ing.K.Tužinský  – Ja len doplním za komisiu. Čo sa týka súťaže, to už veľmi predbiehame, 
tomu ešte veľa predchádza. Boli tam dve žiadosti. Žiadosť, ktorú sme zamietli, bola 
zamietnutá  z dôvodu toho, že lokalita sa nachádzala niekde medzi Bukovinou a Starou Hutou 
a bola zamietnutá z dôvodu osídlenia. Presne ako povedal pán primátor, tam tá parcela je 
vyznačená len zhruba. Týmto návrhom sa bude ešte jednoznačne zaoberať komisia, avšak až 
po vyhotovení geometrického plánu. Pôvodná parcela je veľmi veľká, musí sa najskôr  presne 
zamerať. Komisia sa bude zaoberať aj možným dopadom  na lesné hospodárstvo, k tomu sa 
vyjadrí pán konateľ mestských lesov a samozrejme aj na náučný chodník, ktorý sa nachádza 
v tej lokalite. Komisia teda potrebuje vidieť presný GP.  
 
Ing.T.Palaj – O akých podmienkach ťažby sa bavíme? Zaujíma ma to práve z hľadiska 
vplyvu na okolitých ľudí, ktorí  tam budú bývať + vývoz odpadu z ťažby a aj vplyv na stav 
ciest, ktorý už teraz nie je veľmi ideálny.  
 
Mgr.J.Havran  - Z doterajšej skúsenosti môžem povedať, že sa jedná o sporadický vývoz, 
ktorý nebude mať ťažký dopad na životné prostredie. To znamená, že kameň sa bude ťažiť 
ručne, porozbíja sa na kusy, ručne sa ukladá na vetriesku a odváža sa preč. Či to bude jedna 
alebo dve vetriesky za deň, to ja neviem. Nejedná sa teda o klasický lom. Jedná sa klasický 
kameň, ktorý sa používa na obklady, dlažbu a musí sa s ním nakladať ručne. Z doterajšej 
skúsenosti môžem povedať, že je to sporadické a je to sezónna záležitosť, to znamená, že 
v určitých mesiacoch sa ťažba nekoná.  
 
Ing.T.Palaj - Takže sa bavíme o jednotkách áut, napríklad za týždeň a nie o desiatkach áut za 
deň. 
 
Mgr.J.Havran  - Áno. Samotné podmienky prenájmu, alebo spôsobu určenia nájomcu budú 
predmetom samostatného jednania.  
 
V.Chrappa - K stavu ciest by som uviedol - lokalita Číčerka, ktorú mal v prenájme p. 
Chuťka, vždy korektne reagoval na našu výzvu, cestu vždy upravil a nebol tam absolútne 
nijaký problém. Okresný úrad Žiar nad Hronom nariadil rekultiváciu, s ktorou sa za našej 
účasti postupovalo veľmi dobre, čiže prebehlo zalesňovanie a dalo sa to do poriadku. Keď si 
pozrieme cestu na Číčerku, ktorá je smerom hore do lomu, tá je absolútne v poriadku.  
 
 
 



 
 
 

U z n e s e n i e   č. 115/2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
zámer mesta Nová Baňa využiť časť pozemku E KN parc. č. 3941/106 – lesné pozemky 
o celkovej výmere 2635290 m2, ktorý je vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom 
katastrálnym, pre k.ú. Nová Baňa na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta, (časť Sedlo) o výmere 
cca 20.000 m2 za účelom funkčného využitia pozemku na zriadenie lomu – ťažba andezitu 
 
Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 9 
za - 9  (Juraj Búry, Gregor Galeta, 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 
 
 
8.  Diskusia 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa spýtať, z akého dôvodu som nedostala svoju 
poštu, tak isto, ako aj ostatných 12 poslancov od firmy Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť, ktorá nám na začiatku októbra napísala vo veci aglomerácie Nová Baňa, Brehy – 
kanalizácia a ČOV.  List začína: „Vážení poslanci MsZ ...“, preto mi zle padlo, keď nám bol 
tento list doručený 10.11.2015, teda viac ako po mesiaci.  Keď som si ho prečítala, tak som 
zistila, že od nás požadovali vyjadrenie s konečným dátumom 30.10.2015. Najprv som si to 
ani nevšimla, potom som to našla vo vašej odpovedi. Prekvapuje ma to, lebo keď mi nepríde 
niečo do schránky, ale na mestský úrad, tak predpokladám, že mi to bude maximálne do 
týždňa doručené a budú nám k tomu vysvetlené veci. To je moja prvá otázka, prečo takýto 
postup? Chcem sa konkrétne spýtať aj k tomu obsahu.  
 
Mgr.J.Havran  – Čo sa týka toho dátumu, samozrejme pošta, ktorá je určená pre Vás, by vám 
mala byť doručená čo najskôr. Myslím si, že táto záležitosť bola prerokovaná na komisii 
a bolo k nej zaujaté stanovisko, ktoré som Vám tlmočil, ako som Vám tlmočil aj svoj vlastný 
názor na samotnú záležitosť. Jedná sa o kanalizáciu, ktorá by mala byť zriadená v obci Brehy, 
vrátane ČOV. Mesto Nová Baňa je vlastníkom pozemkov, ktoré máme na LV, z dôvodu 
neukončenia rozdelenia pozemkov na základe delimitácie, kedy sa mesto Nová Baňa delilo 
s obcou Brehy. Vodárenská a kanalizačná spoločnosť nám poslala žiadosť o uzavretie zmluvy 
o spolupráci, ktorej predmetom by malo byť schválenie vecného bremena na pozemky, ktoré 
vlastníme v katastrálnom území obce Brehy. Žiadajú nás o to, aby sme im odsúhlasili vecné 
bremeno na pozemky, ktoré by fakticky mali byť ich vlastníctvom, pokiaľ by súhlasili 
s dokončením delenia, na základe dohody, ktorú odsúhlasíme. Predtým som už absolvoval 
stretnutia s touto spoločnosťou, robili nátlak v tomto smere  na Mesto Nová Baňa, aby 
ustúpilo a umožnilo budovanie kanalizácie na území obce Brehy. V minulosti k tomu zaujalo 
MsZ stanovisko a na základe tých vecí sme im aj odpovedali. Myslím si, že touto vecou by 
sme sa nemali zaoberať. Zaoberať by sa ňou malo Obecné zastupiteľstvo na Brehoch, aby 



mohli svojvoľne nakladať s pozemkami, ktoré sú na ich území a nie sú ich vlastníctvom. To 
znamená, že momentálne nie je na ťahu MsZ Nová Baňa, ale Obecné zastupiteľstvo Brehy, 
aby prijali rozhodnutia, ktoré im umožnia nakladať s ich majetkom a aby si mohli podať 
žiadosť a budovať kanalizáciu.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Tam je spomenutá aj konkrétna projektová žiadosť, čiže Vy ste 
oboznámený s jej obsahom a ste si istý, že by to bola výhoda len pre obec Brehy? 
 
Mgr.J.Havran  – Spoločnosť vodárenská a kanalizačná žiadala jednotlivé samosprávy, aby 
predostreli projektové dokumentácie na kanalizácie, na ktoré by chceli ako investor podať 
žiadosť. Prišli na Novú Baňu, kde sme im dali kanalizáciu na ul. Kamenárska, ktorú máme 
spracovanú a zdokumentovanú. Potom navštívili obec Brehy a zistili, že kanalizáciu majú 
nakreslenú „prstom“ na papieri a to je všetko, čo majú. Nemajú stavebné povolenie, nemajú 
vykúpené pozemky, nemajú urobené prieskumy. To znamená, všetko toto za nich urobili 
preto, aby bolo možné podať projekt. Potom dospeli do štádia, že to ideme stavebne 
povoľovať a bolo treba preukázať oprávnenie na stavbu k pozemku. Uzavrite dohodu 
o spolupráci, na základe, ktorej  nebudete žiadať peniaze za vecné bremeno, nebudete žiadať 
nič iné, iba zaasfaltovať ryhu, ktorú budete mať na ceste a ďalšie iné podmienky, ktoré boli 
napísané v tej zmluve. Okrem iného, aby mesto Nová Baňa súhlasilo s vecným bremenom na 
pozemku, ktorý je v katastrálnom území obce Brehy. To je teda o aglomerácii  Nová Baňa, 
Brehy, pretože k tomuto smerovala tá ich výzva.  Odpísal som im, že nerešpektujeme ich 
autoritatívne rozhodnutie kohokoľvek, kto nás začlenil do aglomerácie Nová Baňa, Brehy 
a chceme byť posudzovaný samostatne. Spravte rozdelenie a spravte samostatný objekt – 
kanalizácia Kamenárska a kanalizácia Brehy – to oni nemôžu spraviť, pretože celá výzva je 
určená pre aglomerácie a chceli by, aby celá aglomerácia bola spravená tak, aby zodpovedala 
požiadavkám, aké sú  stanovené európskou úniou. V súčasnej dobe je Nová Baňa 
odkanalizovaná  na úrovni 84 %, to znamená, že zásadný problém je na strane obce Brehy. Ja 
odmietam niesť zodpovednosť za iný právny subjekt, to znamená za obec Brehy. My sa 
budeme zodpovedať, ako samostatný subjekt samosprávy za to, či sme splnili podmienky, 
ktoré najprv stanovila európska únia. Slovenská republika ich akceptovala a preto sme dostali 
peniaze v rámci operačných programov pre životné prostredie. Tvrdíme teda, že obec Brehy si 
má niesť zodpovednosť za seba, aj keď to právne nie sú ich pozemky, keď podpíšu 
delimitáciu a dokončia celý proces delenia, nech si potom robia zo svojimi pozemkami čo 
chcú. Nová Baňa síce vlastní tieto pozemky, ale nemá morálne právo s nimi nakladať. Spor sa 
vedie dlhé roky, my ho síce nevedieme, sme jeho pasívnou stranou a oni sa ho snažia 
„natiahnuť“ už neviem koľko rokov.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som sa ešte vrátiť naspäť na Novú Baňa a bola by 
som nerada, keby sme sa vyhovárali na tento spor pri tom, že chceme riešiť veci u nás. Ja som 
tiež komunikovala s paňou, ktorá mi odpísala: „Inštitút aglomerácie bol vytvorený na vyššej 
štátnej úrovni a spolu so zverejnenými výstupmi došlo aj k zverejneniu zoznamu aglomerácii, 
kde sa mesto Nová Baňa začleňuje do aglomerácii s obcou Brehy. Žiaľ, tento fakt my 
nevieme ovplyvniť.“ Nevedela mi ani odpovedať, či to bude platiť pre celé programovacie 
obdobie. Mrzelo by ma, keby sme na to aj my doplatili v tom spore, napr. nerealizovaním 
kanalizácie na ul. Kamenárska.  
 
Mgr.J.Havran - Čo by ste navrhli v tom prípade? 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ja by som určite chcela dostať viac informácií, lebo teraz sa 
mám za 5 minút k tomu vyjadriť, lebo tieto informácie z Vašej strany mi chýbali. Neviem, 



ako by ďalej prebiehali rokovania s obcou Brehy, či by mohli prebiehať, alebo len chcete 
čakať. My ako MsZ, ja by som bola za, aby sme vstúpili do tej aglomerácie.  
 
Mgr.J.Havran  – My nie sme v administratívnom rozhodnutí, tak ako Vám napísala tá pani. 
To znamená, že my sme nemali možnosť toto ovplyvniť. Mňa administratívne rozhodnutie 
nezaujíma, pretože nemôže odo mňa žiadať nejakú povinnosť s tým, že ma s niekým začlení 
do skupiny. Toto neobstojí na súde, ani nikde. Presne si to uvedomujú, že mesto Nová Baňa 
nemôže byť finančne zaťažené a niesť zodpovednosť, pretože výsledkom by mohla byť aj 
pokuta, lebo Mesto Nová Baňa nemôže platiť pokutu za to, že si neplní svoju povinnosť iná 
obec. Tento záväzok odkanalizovania prevzala vláda SR, nie Nová Baňa a tá sa ho snaží 
preniesť na ostatných a my nemusíme byť pasívny. Ja by som navrhoval predajme pozemok 
pod ich školou alebo ihriskom,  verejne ich ponúknime a možnože sa veľmi rýchlo skončí 
tento spor. To je forma aktívneho nátlaku, aby spor ukončili. Nás to zatiaľ nezaťažuje, ale ich 
to zaťažuje, pretože tam nemôžu realizovať výstavbu, lebo my tam vlastníme pozemky. 
V tomto prípade by som povedal, že my nie sme až tak na ťahu.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Na to som nadviazala, že nejde len o splnenie záväzku, ale o to, 
čo sa za najbližšie roky bude realizovať. Dúfam, že tá kanalizácia u nás sa bude rozširovať.  
 
Mgr.J.Havran  - Môžeme k tomu pristúpiť aktívne, aby sme vyvinuli nátlak, aby to ukončili. 
Potom verím tomu, že tá kanalizácia potom bude.  
 
Ing.T.Palaj -  Ďakujem za informácie, ale tieto informácie  by som očakával na stretnutí 
niekedy po šiestom októbri. Táto otázka bola adresovaná MsZ, preto by som bol veľmi rád, 
keby sa takéto požiadavky k MsZ aj dostali. Nepovažujem za korektné, že viac ako mesiac 
nám bola táto požiadavka zatajovaná a Vy ste na ňu odpovedali. Preto požadujem, aby sa 
takéto požiadavky dostávali k adresátovi a nekončili u Vás. Ďakujem.  
 
Mgr.J.Havran  - Ja osobne som bol presvedčený o tom, že stanovisko tohto mesta bolo 
viacnásobne deklarované a odsúhlasované MsZ a nie je dôvod na to, prečo by sa malo 
zmeniť.  
 
Ing.T.Palaj - Bolo to odsúhlasované MsZ, ale j a som na tom MsZ určite nebol. 
 
Mgr.J.Havran  - V tomto smere mám dosť jasno. 
 
Ing.T.Palaj - Ja nehovorím o obsahu, ja hovorím o princípe.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela som sa spýtať na inú tému, pretože za tento prvý rok, 
ako fungujeme my v tomto zložení, keď som si to počítala zhruba 9 zamestnancov na 
mestskom úrade alebo v organizáciách, v mestských firmách bolo vymenených. Mne osobne 
sa viackrát stalo, že sa ma ľudia viackrát opýtali, aj teraz posledne, že pani riaditeľka z MsBP 
odchádza a mala som dotaz od občana,  ako by sa mohol uchádzať o túto pozíciu. Preto sa 
chcem spýtať na informáciu, ako je u nás splnený § 6 zákona o výkone práce vo verejnom  
záujme „Zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach a výkone 
práce vo verejnom záujme na  mieste zamestnávateľa, ktorý je zamestnancom prístupné 
a umožniť zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto voľné pracovné 
miesta.“ Aby som teda mohla občanov informovať, kde si to majú posielať a ja by som 
odporučila, že by sa to vždy zverejňovalo aj na web stránke. Ďakujem.  
 



Mgr.J.Havran  – V prípade pani konateľky mestského bytového podniku, to miesto ešte 
zatiaľ nie je voľné. O tom, kto tam bude rozhodnem ja a vy. To znamená, že ktokoľvek, kto 
tam bude navrhnutý, nech navštívi primátora mesta Nová Baňa so svojou žiadosťou, prípadne 
životopisom. To je verejná výzva, pretože na návrh primátora rozhodne mestské  
zastupiteľstvo. Môžu to zaslať aj e-mailom na adresu: primator@novabana.sk alebo 
msu@novabana.sk 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Do budúcna by sa to teda malo zverejňovať na stránke. 
 
Mgr.J.Havran  -  Výberové konanie je predpísané len pre vedúcich oddelení, pri radových 
zamestnancoch sa snažíme reagovať promptne a ide tam o čas, musíme ich zaučiť.  
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Ja by som len doplnila, že v priebehu roka 2015 sme zverejňovali voľné 
pracovné miesta na stránke mesta, ďalej pokiaľ bol na to časový priestor v Novobanských 
novinách, ďalej na portáli ISTP a tento rok na pozíciu projektového manažéra sme informáciu 
zverejňovali aj v novinách MY ŽIARA. Mám aj doklady o zverejnení zo všetkých portálov.  
 
Mgr.J.Havran -  Samozrejme v tom budeme aj pokračovať. Mladí ľudia jednoducho 
odchádzajú za lepšími príležitosťami, za lepšie finančne ohodnotenými pozíciami, pretože 
systém, ktorý je nastavený vo verejnej správe jednoznačne znevýhodňuje mladých ľudí,  
pretože zarábajú 450 – 500 eur. 
 
J.Búry – Kedy bude termín ďalšieho MsZ? 
 
Mgr.J.Havran  - Termín ďalšieho MsZ bude 16. 12. 2015. Ešte by som Vás chcel pozvať na 
zajtra, pozývali sme Vás na stretnutie so zástupcami budúceho partnerského mesta Nin, ktorý 
zajtra navštívia naše mesto.  
 

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján 
Havran  poďakoval  za  účasť a  o 17.02 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.  

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z  rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Novej  Bani.  

 
 
 
 
Mgr. Ján Havran, v. r.  
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