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

ktoré sa konalo dňa 15.12.2014 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v  Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč,  Gregor Galeta, Mgr. Maroš 
Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol 
Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima 
 
                                           
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 
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 Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa  
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa   

Prizvaní:                                            Ing. Janka Šeclová, Mgr. Petra Gejdošová  
- oddelenie VŽPaSM  na  MsÚ Nová Baňa,  Emília                                   
Štulerová – oddelenie finančné, MsÚ Nová Baňa 

                                                                                                         
Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva, 

Mestské zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Marta 
Müllerová, poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Gregora Galetu a Ing. Zdenka Krála. 
Do návrhovej komisie Juraja Búryho, Ing. Tomáša Palaja a  Ing. Karola Tužinského. Do 
pracovného predsedníctva  bola zvolená  Natália Pinková.  

 Primátor mesta Mgr. Ján Havran informoval prítomných, že poslanec Mgr. Maroš 
Havran sa ospravedlnil, že na dnešné zasadnutie MsZ bude meškať.  
 
Na rokovanie bol predložený nasledovný program: 
O t v o r e n i e  

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2015, 2016 a 2017 
3. Schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani  
4. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2013 
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o financovaní originálnych 

kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o dani z nehnuteľností 



8. Prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb do majetku mesta Nová Baňa 
9. Majetkové veci 
10. Diskusia 

Z á v e r 
 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcela by som navrhnúť presun bodu č. 2 „Návrh rozpočtu 
mesta Nová Baňa na roky 2015, 2016 a 2017“ ako bod č. 7 a ostatné body poposúvať, pretože 
mi to príde vhodnejšie z toho dôvodu, keď budeme schvaľovať VZN-mesta a budú tam nejaké 
pozmeňujúce návrhy, môže to ovplyvniť rozpočet.  
  
Mgr.J.Havran  – Bolo by vhodné, aby rozpočet bol vyrovnaný, to znamená, že keď sa bude 
niekde pridávať, musíme niekde odobrať. 
 
Ing.K.Tužinský  - Navrhujem, aby sme o komisiách rokovali v bode programu pod č. 10 a 
„Diskusia“ by  bola bod č. 11. 
 
Hlasovanie č. 1 o zmene programu MsZ a to bod č. 2 vymeniť s bodom č. 7 – návrh 
poslankyne Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD. : 
prítomní - 11 
za - 8  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, 
Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)  
proti - 0   
zdržal sa -  3 (Peter Forgáč, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský) 
nehlasoval - 0 – návrh bol prijatý 
 
 
Hlasovanie č. 2 o doplnení bodu do programu MsZ a to pod bod č. 10 „Schválenie 
komisií mestského zastupiteľstva a jej členov“ – návrh poslanca Ing. Karola 
Tužinského: 
prítomní – 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. 
Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)  
proti - 0   
zdržal sa -  0 
nehlasoval - 0 – návrh bol prijatý 
 
 
Hlasovanie č. 3 o programe MsZ s prijatím predchádzajúcich zmien:  
prítomní – 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. 
Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)  
proti - 0   
zdržal sa -  0 
nehlasoval - 0 – návrh bol prijatý 
 
 
 



Program rokovania MsZ je nasledovný: 
O t v o r e n i e  

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o dani z nehnuteľností 
3. Schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani  
4. Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2013 
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o financovaní originálnych 

kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
7. Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2015, 2016 a 2017 
8. Prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb do majetku mesta Nová 

Baňa 
9. Majetkové veci 
10. Schválenie komisií mestského zastupiteľstva a jej členov 
11. Diskusia 

Z á v e r 
 
 
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve 
a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 4:  
prítomní - 11 
za - 10  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 
Mgr. Adrian Zima)  
proti – 1 (Gregor Galeta)    
zdržal sa -  0 
nehlasoval - 0 – návrh bol prijatý 
 
 

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 22. 10. 2014  
 
 
U z n e s e n i e   č. 47/2014    U z n e s e n i e   č. 62/2014  
  
- splnené prijatím uznesenia     - splnené    
 
U z n e s e n i e   č. 48/2014    U z n e s e n i e   č. 63/2014   



- splnené prijatím uznesenia    - splnené 
     
U z n e s e n i e   č. 49/2014    U z n e s e n i e   č. 64/2014  
  
- splnené         - splnené 
       
U z n e s e n i e   č. 50/2014    U z n e s e n i e   č. 65/2014  
  
- splnené      - splnené  
 
U z n e s e n i e   č. 51/2014    U z n e s e n i e   č. 66/2014  
  
- splnené      - v plnení     
 
U z n e s e n i e   č. 52/2014    U z n e s e n i e   č. 67/2014  
  
- v plnení      - splnené prijatím uznesenia   
 
U z n e s e n i e   č. 53/2014    U z n e s e n i e   č. 68/2014  
  
- splnené      - splnené prijatím uznesenia    
       
U z n e s e n i e   č. 54/2014    U z n e s e n i e   č. 69/2014  
  
- v plnení       - splnené 
 
U z n e s e n i e   č. 55/2014    U z n e s e n i e   č. 70/2014  
  
- splnené      - splnené    
 
U z n e s e n i e   č. 56/2014     
- v plnení       
    
U z n e s e n i e   č. 57/2014        
- v plnení         
       
U z n e s e n i e   č. 58/2014        
- v plnení       
 
U z n e s e n i e   č. 59/2014        
- v plnení          
 
U z n e s e n i e   č. 60/2014        
- splnené         
 
U z n e s e n i e   č. 61/2014        
- splnené             
    
 
 
 



 
U z n e s e n i e   č. 78/2014 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie  
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 22. 10. 2014 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 11 
za - 10  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Ing. Zdenko Král, 
Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD.) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Mgr. Adrian Zima) 
nehlasoval - 1  (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o dani z nehnuteľností 
 

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.  

 
Dôvodová správa 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia predkladáme z dôvodu legislatívnych zmien 

zákona č. 582/2009 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. Novela citovaného zákona spresňuje vymedzenie niektorých 
druhov stavieb, a to pri chatách a stavbách na individuálnu rekreáciu a pri stavbách garáží. 
Novela zákona rozčlenila stavby samostatne stojacich garáží a stavby hromadných garáží a 
rozšírila predmet dane zo stavieb o nový druh stavby  - stavby hromadných garáží 
umiestnených pod zemou. Cieľom takejto úpravy zákona bolo umožniť správcom dane 
ustanoviť rôzne sadzby dane. Keďže zámerom predkladaného návrhu VZN nie je zvyšovanie 
sadzieb dane, navrhujeme pre nové druhy stavieb rovnakú sadzbu, aká bola doteraz 
ustanovená pre stavby druhu garáže. V predkladanom návrhu VZN je v článku VI 
zapracovaná aj zmena terminológie. Označenie „občan“ sa nahrádza v celom texte označením 
„fyzická osoba“. Tvorca zákona to odôvodňuje zosúladením s ostatnými platnými  právnymi 
predpismi. 

Schválenie tohto VZN nebude mať dopad na rozpočet mesta ani sa ním nezmení 
daňové zaťaženie obyvateľov mesta.  
 
 
Ing.K.Ditteová – Vážení poslanci, predkladáme Vám návrh VZN z dôvodu legislatívnych 
zmien z. č. 582/2009 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. My 
vlastne zosúlaďujeme VZN so zákonom. Novela citovaného zákona spresňuje vymedzenie 
niektorých druhov stavieb, rozčlenila stavby samostatne stojacich garáží, stavby hromadných 
garáží a rozšírila predmet dane zo stavieb  o nový druh stavieb a to stavby hromadných garáží 



umiestnených pod zemou. Zámerom tohto predloženého VZN-ka nie je zvyšovanie dane 
a preto pre nové druhy navrhujeme rovnakú sadzbu, aká bola doteraz ustanovená pre stavby 
druhu garáže. V článku VI je zapracovaná aj zmena terminológie a to označenie „občan“ sa 
nahrádza v celom texte označením „fyzická osoba“. Toto predložené VZN nebude mať dopad 
na rozpočet mesta a ani sa ním nemení daňové zaťaženie obyvateľom mesta. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 79/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2014 o dani z nehnuteľností  
 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, 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 – uznesenie bolo prijaté 

 
Znenie VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 
č. 4/2014 zo dňa 15.12.2014 

o dani z nehnuteľností 
 
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. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenie 
 

 (1)  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na 
§ 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 
1. januára 2015 daň z nehnuteľností.    
  

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania 
dane z nehnuteľností na území mesta Nová Baňa. 
 
 

Daň z pozemkov 
Článok II. 



Základ dane 
 

(1) Správca dane  ustanovuje na území mesta Nová Baňa hodnotu pozemku, ktorou sa 
pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za 
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy vo výške  0,0913 eura/m2 
b) stavebné pozemky vo výške 27 eur/m2 
 

Článok III. 
Sadzba dane 

 
(1) Správca dane na území mesta Nová Baňa určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov: 

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,79%, 
b) záhrady 0,48%,  
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,48% 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy  1,20%, 
e) stavebné pozemky  0,35%. 
 
 

Daň zo stavieb 
Článok IV. 

Sadzba dane 
 

 (1) Správca dane na území mesta Nová Baňa určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za 
každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 
a) 0,101 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 
b) 0,135 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu, 
c) 0,447 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,  
d) 0,399 eura  za samostatne stojace garáže,  
e) 0,399 eura za stavby hromadných garáží, 
f) 0,399 eura za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,  
g) 1,460 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
h)2,008 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,  
i) 0,268 eura  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
 
 (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb 
príplatok za podlažie vo výške 0,040 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia. 
 

Daň z bytov 
Článok V. 

Sadzba dane 
 



 (1) Správca dane na území mesta Nová Baňa  určuje ročnú sadzbu dane 
z bytov 0,101 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa  v bytovom dome. 
 

Článok VI. 
Zníženie dane 

 
 (1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50% 
z daňovej povinnosti za pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi,  ak 
tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.  
 
 (2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo 
výške: 
a) 50% z daňovej povinnosti za stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu 
rozsiahlej rekonštrukcie,  
b) 50% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 
c) 50% z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako 
garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,  
d) 50% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve fyzických osôb 
v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.  

 
Článok VII. 

Vyrubovanie dane  
 

 (1) Správca dane určuje, že daň do 3 eur nebude vyrubovať. 
 

Článok VIII. 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 (1)  Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2012 zo dňa 13.12.2012 o dani 
z nehnuteľností. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 28.11.2014 do 14.12.2014. 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 79/2014 dňa 15.12.2014 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 16.12.2014 do 
31.12.2014. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015. 
 
 
 
         Mgr. Ján Havran, v. r. 
              primátor mesta 



 
 
3.  Schválenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani 

 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade 
v Novej Bani.  K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 
Dôvodová správa 

 
Rokovací poriadok sa schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4, písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Vážení poslanci, máte predložený Rokovací poriadok MsZ v Novej 
Bani, ktorý je platný. V prípade, ak chcete predniesť nejaké pripomienky, nech sa páči. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Ja by som navrhla, aby sme nad rámec zákona zasadnutie MsZ 
zvolávali, nie raz za 3 mesiace, ale raz za 2 mesiace. Vzhľadom k tomu, že potom sa nám 
materiál „nakopí“ a bolo by to lepšie, potom by bolo aj materiálov menej a vedeli by sme sa 
na ne lepšie pripraviť. Schádzali by sme sa potom minimálne 6 x krát za rok, čo sa mi nezdá 
až tak veľa. Druhý návrh sa týka časti VI, kde je v odseku č. 2 napísané: „Na rokovanie 
mestského zastupiteľstva sa pozývajú poslanci, hlavný kontrolór, prednosta MsÚ, právnik 
MsÚ, vedúci oddelení MsÚ vrátane náčelníka MsP a  štatutárne orgány právnických osôb 
založených alebo zriadených   mestom.“ Chcela by som tu doplniť, že účasť právnika 
a hlavného kontrolóra je povinná a to z toho dôvodu, pretože predtým ako sa rozhodnem 
hlasovať, ako napríklad dnes pri VZN by som potrebovala mať istotu, že je to v súlade so 
zákonom. Ja, ako laik v právnickej oblasti by som to mala rada potvrdené.  
 
  
O 15.22 hod. príchod poslanca Mgr. Maroša Havrana. 
 
Mgr.J.Havran – Na toto zasadnutie MsZ sme si pripravili návrh zasadnutí MsZ na rok 2015 
a to 5 krát. V mesiaci január, apríl, jún, september a december 2015. Vychádzali sme 
z predchádzajúcich období a potrieb schvaľovania jednotlivých dokumentov, ktoré vyplývajú 
zo zákona. Súhlasím s tým, že aj pre Vás poslancov je dobré mať predstavu, kedy približne 
bude zasadnutie MsZ. Je na Vás,  kedy si stanovíte deň a hodinu, kedy bude MsZ zasadať tak, 
aby Vám to vyhovovalo. My sme zatiaľ považovali za dostatočné navrhnúť päť zasadnutí. 
Existuje možnosť, že zasadnutie bude zvolané zo strany primátora, to znamená, že pokiaľ 
budete dávať poslanci požiadavku, aby bolo zvolané, nemám s tým žiadny problém. Čo sa 
týka účasti právničky a hlavnej kontrolórky na MsZ, sú tu stále účastné, pokiaľ im to 
zdravotný stav dovoľuje, bez toho, aby sme to stanovili ako povinnosť. Ale ak to považujete 
za potrebné, môže sa o tom hlasovať. Čo sa týka právneho názoru, ani pani právnička nie je 
všeznalá, určité oblasti agendy spravujú na našom úrade viacerí ľudia, ktorí sa tomu 
profesionálne venujú. Môže sa stať, že ani pani právnička Vám nebude vedieť tu na mieste 
odpovedať. Chcel by som do budúcnosti navrhnúť, že pokiaľ sa bude robiť VZN alebo veci 
ohľadom rozpočtu, aby ste si ich prerokovali s kompetentnými. Poslanci majú právo podávať 
návrhy uznesení, len aby to bolo kompetentné.  
 



P.Forgáč - Chcel som túto vec len okomentovať tým, že pani právnička pokiaľ bola v práci, 
a nebola PN, tak vždy bola na zasadnutí MsZ. Čo sa týka dvojmesačného zasadnutia MsZ, to 
je tiež zbytočná vec, lebo pokiaľ bol nejaký problém, tak sme vždy aktívne zasadali. 
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Ja som počula, že to nie je povinnosť mesta mať právnika. Ja 
som veľmi vďačná za to, že u nás to takto funguje, že máme na mestskom úrade právnika. 
Tiež som chcela s ňou viackrát konzultovať, ale z toho dôvodu, čo spomínal pán Forgáč to 
nebolo možné. Keď som si pozerala účasť v tomto roku, bola len na jednom zasadnutí MsZ. 
Myslela som to len z toho dôvodu, že ja ako poslanec, nemám vymedzené finančné 
prostriedky na to, aby som s právnikmi komunikovala ešte pred konaním MsZ. Máte pravdu, 
že všetci sem chodia, aj riaditelia škôl, čo ale ja nepokladám  za potrebné z toho dôvodu, že 
pre nich sú prvoradé deti. Právnik je tu ale  potrebný, mne sa to zdalo nevyhnutné. Keď si 
ostatní vedia bez toho poradiť, tak to je v poriadku.  
 
Mgr.J.Havran  – Vzhľadom na tú skutočnosť, že pani právnička je už rok a pol 
práceneschopná, budeme uvažovať nad tým, či sa v budúcnosti nebudeme uberať tým 
smerom, že budeme externe objednávať právne služby. V súčasnosti sme bez právnika 
a skutočne sú tu otázky, ktoré potrebujeme právne vyriešiť a bol by potrebný právny názor. 
Boli tu prijaté aj nejaké uznesenia, ktoré pani právničku k niečomu zaviazali, to sa ale 
nesplnilo, nakoľko ten právnik tu nie je.  
 
Mgr.B.Bratko -  Mohli by sme to dať nejakým spôsobom záväzne, že by sme dostali od pána 
primátora informácie, ako sa v tejto situácii postupuje, keď je právnik dlhodobo PN. Budeš 
pán primátor hľadať nejaké riešenie a my poslanci by sme boli o tom teda záväzne 
informovaní do budúceho mestského zastupiteľstva.  
  
 
Návrh na uznesenie poslankyne Ing. Viktórie Valachovičovej PhD.: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje  
zmenu v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na strane 5  „účasť 
hlavného kontrolóra a právnika je povinná, v prípade PN v zastúpení“ 
 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní – 11 
za - 4  (Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD.)  
proti - 2  (Peter Forgáč, Natália Pinková) 
zdržal sa -  5  (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. 
Karol Tužinský) 
nehlasoval – 2  (Jozef Barniak, Mgr. Adrian Zima)  – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 
 
 
Návrh na uznesenie poslankyne Ing. Viktórie Valachovičovej PhD.: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
schvaľuje  
zmenu v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na strane 4  „zvolávať 
zasadnutie mestského zastupiteľstva najmenej raz za 2 mesiace“ 
 



Hlasovanie č. 8: 
prítomní – 13 
za - 6  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Gregor Galeta, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória 
Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima)  
proti - 3  (Peter Forgáč, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský) 
zdržal sa -  4 (Juraj Búry, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Natália Pinková) 
nehlasoval – 0  – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 80/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej Bani  
 
Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 13 
za - 11  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, 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 (Mgr. Branislav Bratko) 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
Znenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani: 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej Bani 
 
 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani na  základe  § 11 ods. 4 písm. k) a § 12 ods. 12  

zákona č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako 
„zákon o obecnom zriadení“)  schvaľuje  tento Rokovací poriadok Mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani . 

 
I. 

Úvodné ustanovenie 
 
1. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva upravuje prípravu, pravidlá a obsah rokovania     
   mestského zastupiteľstva, prípravu materiálov, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení  
   a všeobecne záväzných nariadení , spôsob kontroly plnenia uznesení a   zabezpečovania  
   úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy. 
2. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania 



o svojich vnútorných veciach rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa zákona o obecnom  
zriadení resp. podľa  rozhodnutia na zasadnutí mestského zastupiteľstva tak, že dáva o nich 
hlasovať. 

 
II. 

Základné úlohy mestského zastupiteľstva 
 

1. Mestskému zastupiteľstvu patrí pôsobnosť a funkcie podľa zákona  o obecnom zriadení  
zákona o majetku obcí  a všeobecne záväzných nariadení mesta, o  otázkach mestského 
alebo regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné predpisy. 

2.  Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré nepatria 
do jeho vyhradenej pôsobnosti, nesmie pritom zasiahnuť do výhradnej právomoci 
primátora mesta Nová Baňa 
 

III. 
Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 

 
1. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený  

v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania 
volieb. Ak primátor nezvolá ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, 
zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.  

2.  Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu  novozvoleného primátora úradujúci 
primátor, alebo predseda volebnej komisie.  

3.   Po otvorení zasadnutia informuje  predseda alebo poverený  člen mestskej volebnej 
komisie o výsledkoch volieb poslancov mestského zastupiteľstva a primátora.  

4. Novozvolený primátor zloží sľub zákonom predpísaným spôsobom do rúk úradujúceho 
primátora, alebo predsedu volebnej komisie.  V prípade, že bude úradujúci primátor 
znovuzvolený, zloží sľub do rúk predsedu volebnej komisie.  

5.  Po zložení sľubu novozvoleného primátora odovzdá  úradujúci primátor alebo predseda 
volebnej komisie vedenie ustanovujúceho zasadnutia  novozvolenému primátorovi.  
Novozvolený primátor sa ujme vedenia zasadnutia.  

6. Poslanci  zložia sľub zákonom predpísaným spôsobom do rúk novozvoleného primátora. 
Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, skladá sľub na prvom zasadnutí, ktorého sa zúčastní. 

7.  Primátor a poslanci predložia mandátovej komisii osvedčenie o svojom zvolení za 
primátora a poslanca vydané Mestskou volebnou komisiou v Novej Bani. Mandátová 
komisia overí, či primátor a poslanci odovzdali osvedčenie o zvolení, či zložili 
predpísaný sľub a či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou primátora alebo 
poslanca a to na základe vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení. Mandátová 
komisia potom predloží mestskému zastupiteľstvu správu o overení platnosti voľby 
primátora a poslancov. 

8. Poslanci mestského zastupiteľstva sa môžu združovať v poslaneckých kluboch a to    
spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám, či hnutiam alebo k volebným koalíciám, 
za ktoré boli zvolení do mestského zastupiteľstva. Poslanci môžu vytvoriť aj klub 
nezávislých poslancov. Poslanec môže byť len v jednom poslaneckom klube, pričom 
k vytvoreniu poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov mestského 
zastupiteľstva. Poslanecký klub spravidla zastupuje predseda, resp. podpredseda 
poslaneckého klubu, ktorý bezodkladne  písomne oznámi primátorovi  utvorenie 
poslaneckého klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu a podpredsedu klubu a mená 
a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Poslanecké kluby sa môžu konštituovať až po 



overení platnosti voľby poslancov. V prípade rozdelenia volebných koalícií alebo zlúčenia 
politických strán alebo hnutí, sa môžu zlúčiť alebo rozdeliť aj poslanecké kluby.  

9. Po schválení  programu zasadnutia primátor predloží návrh na voľbu trojčlennej volebnej 
komisie z radov poslancov. Volebná komisia zabezpečuje priebeh tajného hlasovania do 
orgánov mestského zastupiteľstva, sčítava hlasy, vyhotovuje a predkladá správu o 
výsledku volieb do orgánov mestského zastupiteľstva.  

10. Predsedovia poslaneckých klubov alebo poslanci predkladajú návrhy na  zriadenie    
orgánov mestského zastupiteľstva.  

11. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí 
zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, zástupcu 
primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. 
Primátor je povinný informovať mestské zastupiteľstvo o poverení zástupcu primátora na 
jeho najbližšom zasadnutí.  

12. Ak zanikne v mestskom zastupiteľstve mandát poslanca, nastupuje za poslanca  
mestského zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri 
voľbách do mestského zastupiteľstva  v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený 
za poslanca.  

13. Pre ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa primerane použijú ustanovenia    
tohto  rokovacieho poriadku.  

 
IV. 

Príprava rokovania mestského zastupiteľstva 
 
1. Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva organizuje primátor v  súčinnosti 

s mestským úradom, prednostom mestského úradu,   poslancami a zástupcom primátora  a 
ďalšími orgánmi zriadenými mestským zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými 
združeniami občanov. 

2. Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva začína primátor podľa plánu najmenej 2 
týždne pred vymedzeným termínom a určí: 
- miesto, čas a program rokovania, 
- spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie, prípadne vyžiadanie 

stanoviska alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu. 
3. Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo 

tak, aby umožnili prijať podľa povahy veci uznesenie mestského zastupiteľstva, resp. 
nariadenie mesta. Obsahujú najmä názov materiálu, návrh na uznesenie a dôvodovú 
správu. Ak je na programe rokovania  nariadenie mesta, predloží sa aj jeho úplné znenie.  

4. Za spracovanie písomného materiálu, ktorý je podkladom na rokovanie mestského 
zastupiteľstva   a za jeho  včasné predloženie zodpovedá spracovateľ a tiež,   že jeho 
obsah vrátane návrhu na uznesenia a znenie nariadenia mesta je v súlade s ústavou, 
zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. Komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov 
v súlade s kompetenciami vymedzenými mestským zastupiteľstvom. Primátor stanoví, 
v ktorých prípadoch je spracovanie materiálu podmienené stanoviskom resp. vyjadrením 
príslušnej komisie. 

6. Materiály resp. odborné podklady mestského zastupiteľstva zabezpečuje mestský úrad. 
Doručenie písomných materiálov, odborných podkladov a iných písomností na rokovanie 
mestského zastupiteľstva zabezpečuje prednosta mestského úradu najmenej 7 kalendárnych 
dní pred zasadnutím  mestského zastupiteľstva  alebo 3  dni  pred  zasadnutím   mestského  
zastupiteľstva konaného mimo   harmonogramu týmto účastníkom rokovania: 
a) primátor          1 



b) prednosta         1 
c) sekretariát           1 
d) poslanci         13 
e) hlavný kontrolór          1 
f) právnik            1 
g) vedúci oddelení vrátane náčelníka Máp           5 
h) Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.                    1 
i) Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa            1  
j) Technické služby mesta Nová Baňa       1 
k) školy a školské zariadenia zriadené mestom Nová Baňa    4 
Doručenie možno vykonať aj  elektronickou  poštou tomu, kto o to požiada. V prípade 
škôl a školských zariadení sa zasielajú len materiály, ktoré sa ich dotýkajú.  
Písomné materiály obsahujú najmä: 

       a) názov materiálu, 
a) meno a funkciu predkladateľa a spracovateľa materiálu,  
b) obsah materiálu,  
c) návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva alebo návrhy variantov na uznesenie 

mestského zastupiteľstva, ak to vyžaduje predkladaný materiál,  
d) dôvodovú správu, ak to vyžaduje predkladaný materiál.  

7. Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia sa postupuje ako pri príprave ostatných  
materiálov a v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Prílohou písomného materiálu  je  
aj  znenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia.  

8. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva sú 
oprávnení predkladať primátor mesta, zástupca primátora, poslanci mestského 
zastupiteľstva, hlavný kontrolór, prednosta MsÚ, vedúci oddelení mestského úradu, 
náčelník mestskej polície a štatutárne orgány právnických osôb založených alebo 
zriadených mestom resp. štatutárne orgány právnických osôb, kde má mesto majetkovú 
účasť a predkladatelia schválení mestským zastupiteľstvom alebo určení primátorom 
mesta.  Predkladateľ materiálu zodpovedá za jeho odbornú a obsahovú náplň. 

9. Materiál, ktorý nebol spracovaný a predložený v súlade s týmto článkom, môže byť 
predmetom rokovania mestského zastupiteľstva len na návrh primátora alebo poslanca, ak 
o jeho zaradení na rokovanie rozhodne mestské zastupiteľstvo v rámci schvaľovania 
programu zasadnutia osobitným hlasovaním.  
 

V. 
Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva a program mestského zastupiteľstva 

 
1. Mestské zastupiteľstvo zvoláva primátor v súlade s harmonogramom schváleným  
     mestským zastupiteľstvom, najmenej však raz za tri mesiace  a v prípade potreby aj mimo  
     schváleného  harmonogramu.  Primátor mesta môže  zvolať aj slávnostné zasadnutie  
     mestského zastupiteľstva. 
2. Ak požiada o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, 

primátor zvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od 
doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského 
zastupiteľstva podľa predchádzajúcej vety, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa 
uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. 

3. Zasadnutie zvoláva primátor písomnou pozvánkou minimálne 7 dní pred rokovaním. 
Zasadnutie mimo schváleného harmonogramu zvoláva primátor písomnou pozvánkou  
minimálne 3 dni pred rokovaním. V písomnej pozvánke musí byť uvedené miesto, deň 



a hodina zasadnutia a navrhovaný program rokovania. Doručenie možno vykonať aj 
elektronickou poštou tomu, kto o to požiada.  

4. Program rokovania mestského zastupiteľstva vychádza z potrieb mesta, úloh zaradených 
v pláne práce na príslušné obdobie, z prijatých uznesení, iniciatívnych návrhov orgánov 
mestského zastupiteľstva, poslancov a ďalších návrhov. Návrhy musia byť doručené na 
mestský úrad do 10 dní pred termínom konania mestského zastupiteľstva.  

5.  Navrhovaný program rokovania sa oznamuje na úradnej tabuli v meste obvyklým  
     spôsobom  a na internetovej adrese www.novabana.sk najmenej 3 dni pred zasadnutím  
     mestského   zastupiteľstva. 
6.  Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku  
     zasadnutia. Súčasne s návrhom na doplnenie programu musí byť návrhovej komisii 

a zapisovateľke doručený aj písomný návrh uznesenia a ak je to potrebné, primátorovi   aj 
písomné materiály k tomu bodu rokovania.  

 
VI. 

Rokovanie mestského zastupiteľstva 
 
1. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási 

rokovanie  za neverejné vždy,  ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci 
chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania mestského 
zastupiteľstva:  
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom 

funkcie orgánov mesta, členov orgánov mesta, zamestnancov mesta alebo osôb, ktoré 
vykonávajú za odplatu činnosť pre mesto, 

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä prevod vlastníctva k majetku vo 
vlastníctve mesta, nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta alebo prenechanie 
majetku mesta do užívania iným osobám. 

2. Na rokovanie mestského zastupiteľstva sa pozývajú poslanci, hlavný kontrolór, prednosta 
MsÚ, právnik MsÚ, vedúci oddelení MsÚ vrátane náčelníka MsP,  a  štatutárne orgány 
právnických osôb založených alebo zriadených   mestom (TS mesta Nová Baňa, MsBP 
Nová Baňa, s.r.o.,  a MsL spol.  s r.o.,  školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nová Baňa sa pozývajú v prípade, ak sa prejednávajú veci, ktoré sa ich 
dotýkajú). 

3. Okruh ďalších osobitne pozvaných na rokovanie mestského zastupiteľstva určí  primátor.  
Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak 

       je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Rokovanie vedie primátor, v jeho 
       neprítomnosti zástupca  primátora alebo  poverený  poslanec. Tento  rokovací  poriadok 
      sa vzťahuje na zástupcu primátora alebo iného povereného poslanca  v prípade,  ak vedú     
       rokovanie mestského zastupiteľstva.  
4. Rokovanie mestského zastupiteľstva vedie primátor (počas jeho neprítomnosti v rozsahu 

vymedzenom mestským zastupiteľstvom jeho zástupca, resp. poverený poslanec). 
5. Primátor otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie 

prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní mestského 
zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred primátorovi. 

6. V prípade, ak sa nezíde dostatočný počet poslancov do 30 minút po čase určenom na 
začiatok rokovania mestského zastupiteľstva, alebo ak klesne počet poslancov počas 
rokovania pod nadpolovičnú väčšinu nepretržite 30 minút, primátor rokovanie preruší 
a zvolá do 14 dní zasadnutie na prerokovanie celého zasadnutia alebo zostávajúceho 
programu.    



7. Na začiatku zasadnutia  oznámi primátor počet prítomných poslancov, predloží na 
schválenie návrh programu rokovania, návrh člena pracovného predsedníctva, návrh na 
voľbu návrhovej komisie prípadne volebnej komisie a dvoch overovateľov zápisnice 
z radov poslancov, určí zapisovateľa (zápisnice podpisuje primátor, overovatelia a 
prednosta mestského úradu). O návrhoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním. 
Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia mestského 
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie      mestského 
zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je 
prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný      
poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. 

8. Primátor vedie rokovania tak, aby splnili účel v súlade so schváleným programom. 
9. Pracovné predsedníctvo v prípade rozdielnych návrhov a odporúčaní, resp. v sporných 

otázkach, ktoré sa vyskytujú počas rokovania, po súhlasnom vyjadrení poslancov o týchto 
rozhoduje v zbore.  

10. Po tom ako predkladateľ alebo spracovateľ prednesie materiál, otvorí primátor rozpravu.  
11. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko komisie, vypočuje 

ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil. O 
odborné stanovisko vo veciach patriacich mestskému úradu požiada prednostu úradu. 

12. Do rozpravy sa poslanci hlásia pomocou hlasovacieho zariadenia stlačením    
      príslušného   tlačidla na hlasovacej jednotke. V prípade nefunkčnosti hlasovacieho  
      zariadenia  zdvihnutím ruky alebo písomne. Primátor udeľuje slovo najprv poslancom     
      v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom zasadnutia až do   
      ukončenia rozpravy.  O tom, komu sa slovo neudelí rozhodujú poslanci hlasovaním.      
      Časový rozsah vystúpenia poslanca a iného účastníka rokovania nemá presahovať 5 
       minút. Ak poslanec alebo iný účastník zasadnutia prekročí dĺžku vystúpenia, primátor  
       mu môže odňať slovo. Rozhodnutie primátora o odňatí slova je konečné. 
 13. Ak na zasadnutí mestského zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom  
       programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí.  Ak primátor neudelí slovo poslancovi, 
       stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca  
       primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie  
       mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. 
14. Ak je na programe prerokovávanie žiadostí, primátor udelí slovo osobe, ktorá predmetnú           
       žiadosť podala, ak o slovo požiada do ukončenia rozpravy. Limit vystúpenia je  
      maximálne 5 minút. Ak rečník prekročí dĺžku vystúpenia, primátor mu môže odňať slovo.  
      Rozhodnutie primátora o odňatí slova je konečné. 
15. Ak na  zasadnutí  mestského zastupiteľstva požiada o slovo poslanec Národnej rady  
      Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca  vlády alebo iného  
       štátneho orgánu, primátor mu udelí slovo. (nie je vyhradený čas)    
16. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec mestského zastupiteľstva  
      a primátor. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie. 
17. Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, pri štátoprávnych aktoch /napr.  
      uzavieranie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach pri príležitosti významných  
      osláv v meste, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto  
      a pod./ používa primátor mestské insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora  
      používať mestské insígnie zástupca primátora alebo  iný poslanec poverený mestským  
      zastupiteľstvom. 
18.  V časti programu: Rôzne, diskusia primátor udelí slovo každému obyvateľovi mesta  
       Nová Baňa  ako aj každému, kto má na území mesta Nová Baňa nehnuteľný majetok, v   
       meste platí miestnu daň, miestny poplatok alebo je v meste Nová Baňa prihlásený na  
       prechodný pobyt alebo má čestné občianstvo  mesta Nová Baňa  a to v poradí v akom sa  



       prihlásil do diskusie. Limit vystúpenia je maximálne 5 minút. Ak rečník prekročí dĺžku  
       vystúpenia, primátor mu môže odňať slovo. Rozhodnutie primátora o odňatí slova je  
       konečné. 
19. Poslanec môže do ukončenia rozpravy podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce  
      a doplňujúce návrhy. Návrhy musia byť vyhotovené písomne, riadne sformulované  
      a odovzdané návrhovej komisii a zapisovateľke.  
20. Účastníci nesmú rušiť primátora ani iného rečníka pri prejave, ak mu bolo udelené slovo.  
      Ak sa poslanec alebo iný účastník odchyľuje od prerokúvanej veci, primátor  ho vyzve,  
      aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu  
      slovo. Na pokyn predsedajúceho obsluha hlasovacieho zariadenia vypne poslancovi  
      alebo inému účastníkovi mikrofón. Proti odňatiu slova môže poslanec podať námietku,  
      o ktorej  rozhoduje mestské zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním. 
21. Účastníci sú povinní zachovávať poriadok, nesmú rušiť primátora ani iného rečníka pri   
      jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo. Kto nie je prítomný v zasadacej miestnosti vtedy,  
      keď sa mu udelí slovo, stráca svoje poradie. Ak niekto ruší rokovanie mestského  
      zastupiteľstva, najmä nevhodným správaním a porušovaním rokovacieho poriadku, môže  
       ho primátor vykázať zo zasadacej miestnosti po tom, čo ho na takúto možnosť upozorni 
      Proti vykázaniu kohokoľvek z miestnosti môže poslanec podať námietku, o ktorej  
      rozhoduje  mestské zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním. 
22. Každý poslanec má právo v rozprave reagovať na vystúpenie predrečníka jednou  
      faktickou poznámkou. Na prihlásenie sa s faktickou poznámkou použije poslanec  
      osobitné tlačidlo na hlasovacej jednotke. Faktickou poznámkou nemožno reagovať na  
      faktickú poznámku.  Faktická poznámka nesmie presiahnuť 1 minútu. V prípade, že  
      faktická poznámka presiahne  uvedený limit, primátor môže rečníkovi odňať slovo. Na  
      pokyn  predsedajúceho obsluha hlasovacieho zariadenia vypne poslancovi mikrofón.   
      Rozhodnutie      primátora o       odňatí slova je konečné.  
23. Faktickou poznámkou možno predložiť aj procedurálny návrh,  ktorý sa týka spôsobu  
       prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania mestského zastupiteľstva  
       s výnimkou hlasovania o veci samej (napr. žiadosť o ukončenie rozpravy, žiadosť o  
       prerušenie rokovania mestského zastupiteľstva, návrh na stiahnutie bodu z programu  
       rokovania). O procedurálnom návrhu rozhodujú poslanci bez rozpravy hlasovaním. 
24. Uznesenie o prerušení rokovania mestského zastupiteľstva musí obsahovať ustanovenie  o  
      tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.  
25. Ak v rozprave vystúpili všetci, ktorí sa do nej prihlásili, primátor rozpravu ukončí a  udelí  
      záverečné slovo predkladateľovi alebo spracovateľovi materiálu, ktorí sa môžu tohto  
      práva vzdať. Primátor alebo predkladateľ môžu materiál alebo návrh uznesenia stiahnuť  
        z rokovania do doby, kým mestské zastupiteľstvo nepristúpi k hlasovaniu o návrhu  
        uznesenia. 
26.   Po vyčerpaní programu rokovania mestského zastupiteľstva primátor zasadnutie ukončí. 
 

VII. 
Príprava uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta 

 
1. Návrhy uznesení mestského zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi 

predkladanými mestskému zastupiteľstvu. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ 
materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s materiálmi. 

2. Konečné znenie návrhu uznesenia mestskému zastupiteľstvu predkladá návrhová komisia. 
3. Uznesenia mestského zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov 

úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi ich splnenia. 



4. Uznesením mestského zastupiteľstva sa povinnosti spravidla ukladajú komisiám, 
hlavnému kontrolórovi, poslancom, prednostovi mestského úradu, náčelníkovi MsP 
a štatutárnym orgánom právnických osôb založených alebo zriadených mestom Nová 
Baňa, riaditeľom MŠ bez právnej subjektivity. 

5. Pri príprave nariadenia mesta sa postupuje obdobným spôsobom, ako pri príprave návrhov 
uznesení s tým, že zastupiteľstvo, resp. primátor  môže stanoviť v jednotlivých prípadoch 
odlišný postup. 

 
VIII. 

Postup hlasovania a prijímania uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta 
 

1. Návrhy na uznesenie mestskému zastupiteľstvu prekladá návrhová komisia. V prípade 
potreby pracovné  predsedníctvo  môže poslancom vyhradiť potrebný čas na posúdenie 
návrhu. Na hlasovanie vyzve primátor  bezprostredne po skončení rozpravy.  

2. Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupiteľstvo 
osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí primátor. 

3. V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje 
mestské zastupiteľstvo najprv o variante odporúčanom návrhovou komisiou. Schválením 
jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté. 

4. Ak boli k návrhu uznesenia písomne podané pozmeňujúce  alebo doplňujúce návrhy, 
hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňujúci alebo 
doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich 
nehlasuje. Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje 
o návrhu ako celku. V prípade, ak pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy neboli 
schválené, hlasuje sa o pôvodnom návrhu.  

5. Keď mestské zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo ani jeden 
z navrhovaných variantov, primátor resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý 
predloží schváliť mestskému zastupiteľstvu. 

6.   Hlasovanie   je  verejné  alebo  tajné.  Na  prijatie  uznesenia  mestského  zastupiteľstva  je  
      potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak osobitný zákon  neusta- 

novuje inak; na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas  trojpätinovej  
trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. O každom jednotlivom návrhu na uznesenie 
sa hlasuje samostatne, ak sa mestské zastupiteľstvo neuznesie na inom spôsobe    
hlasovania.  

7.    Verejne   sa   hlasuje   použitím  hlasovacieho  zariadenia, ak  sa  mestské  zastupiteľstvo  
  neuznesie na inom spôsobe verejného hlasovania. 

8.    Poslanci hlasujú elektronicky pomocou hlasovacej jednotky, v ktorej majú zasunutú svoju 
svoju  identifikačnú kartu, stlačením príslušného tlačidla. Poslanci hlasujú o všetkých 
stavoch   buď  „ZA“, „ZDRŽAL SA“, „PROTI“ sú časne. Za kvórum prítomných je urče- 

       ný počet  poslancov,   ktorí   stlačia   hlasovacie  tlačítko  „ZA“,   „ZDRŽAL SA“,  alebo       
       „PROTI“.   Nehlasujúci   poslanec nie   je  pripočítaný  do  kvóra. Ak   počet   stlačených                                                  
       hlasovacích  jednotiek  „ZA“,  „ZDRŽAL SA“,  „PROTI“   nedosiahne    nadpolovičnú   
       väčšinu všetkých poslancov (7),  primátor vyhlási prestávku  v trvaní 5 minút, po ktorej   
       sa hlasovanie o  tej  istej veci  zopakuje.  Ak  počet    stlačených   hlasovacích   jednotiek  
       „ZA“, „ZDRŽAL SA“, „PROTI“ nedosiahne nadpolovičnú väčšinu  všetkých poslancov                        
       (7) ani po zopakovaní  hlasovania,  primátor  vyhlási  zasadnutie  MsZ   za   neuznášania   
       schopné  a  za   skončené. Všetky  neprerokované   body    programu   sa   prerokujú   na   
        najbližšom zasadnutí MsZ.   
9.    Pred začatím MsZ bude identifikačná karta poslancovi     odovzdaná a po  skončení MsZ 
       je  povinný ju poslanec odovzdať  poverenému zamestnancovi.  Poslanec,  ktorý opúšťa   



       rokovaciu  miestnosť  je  plne  zodpovedný  za svoju identifikačnú kartu a je povinný ju    
       vybrať z hlasovacieho zariadenia. V prípade  poškodenia alebo straty bude poslancovi  
       vydaná nová identifikačná  karta.  Karta je majetkom mesta Nová Baňa.   
10. Každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní podať námietku   
      hlasovania z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia. O námietke rozhodne  

Mestské zastupiteľstvo bez rozpravy. Ak mestské zastupiteľstvo  námietke vyhovie , musí 
sa verejné hlasovanie prostredníctvom hlasovacieho zariadenia opakovať, ak mestské 
zastupiteľstvo nerozhodne o inom spôsobe hlasovania.  

11. Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že o určitej  záležitosti sa bude rozhodovať  
      tajným hlasovaním, pričom sa použijú hlasovacie lístky.  
12. O predloženom návrhu uznesenia poslanci hlasujú len jeden krát, ak sa poslanci   
       nedohodnú inak. Výsledky hlasovania vyhlási primátor tak, že oznámi prijatie alebo  
       neprijatie návrhu uznesenia podľa výsledkov hlasovania.  
13. Uznesenia mestského zastupiteľstva podpisuje primátor   najneskôr do 10 dní od ich  
       schválenia mestským zastupiteľstvom.  
14.  Nariadenie mesta podpisuje primátor. 
15. Uznesenie mestského zastupiteľstva a nariadenie mesta sú zverejnené na internetovej    
       stránke mesta, úradnej tabuli   a sú k nahliadnutiu na sekretariáte MsÚ. Primátor môže  
       pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje  
       zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní  
        s uvedením dôvodu.  
16.  Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva primátorom  pozastavený z dôvodu , že  
       je pre mesto zjavne nevýhodné alebo odporuje zákonu, mestské zastupiteľstvo môže toto  
       uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak mestské  
       zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie  
       stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia primátor nemôže pozastaviť. 
 

IX. 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta 

 
1. Hlavný kontrolór mesta predkladá na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva správu 

o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.  
 

X. 
Právo interpelácie  poslancov 

 
1. Poslanci majú právo dopytovať sa primátora, hlavného kontrolóra, prednostu mestského 

úradu, náčelníka  mestskej  polície, štatutárnych orgánov právnických osôb založených 
alebo zriadených mestom Nová Baňa vo veciach ich práce. 

2. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo 
je nutné vykonať iné opatrenia, alebo aj vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi 
odpoveď poskytnúť do 30 dní po rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 
XI. 

Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní mestských zastupiteľstiev 
 
1. Z rokovania mestského zastupiteľstva sa robí zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto  

viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, obsah rokovania a prijaté uznesenia. 
2. Všetky materiály z rokovaní mestského zastupiteľstva sa archivujú a sú verejne prístupné. 



3. Mestský úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie mestského zastupiteľstva, 
ako  aj archivovanie materiálov z nich. 

4. Počas rokovania mestského zastupiteľstva sa zakazuje osobám prítomným v  rokovacej 
miestnosti používať hlasitý režim mobilných telefónov. 

5. Technický postup hlasovania je uvedený v časti VIII. Postup hlasovania a prijímania 
uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta, v odsekoch 8. až 10. tohto 
rokovacieho poriadku. 

 
XII. 

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
 
1.  Mestské zastupiteľstvo v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o  ochrane  verejného 
záujmu pri výkone  funkcií  verejných  funkcionárov  (ďalej  len ústavný zákon) koná 
o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len 
konanie).  
2.  Rokovanie mestského zastupiteľstva v tejto časti zasadania bude vyhlásené za neverejné.  
3. Mestské zastupiteľstvo začne konanie: 

a) vždy, ak mu Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  
funkcionárov (ďalej len komisia) predloží návrh na začatie konania a ak sa jej návrh 
opiera o zistenia podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona. Konanie začne dňom 
prijatia uznesenia mestského zastupiteľstva o návrhu komisie na začatie konania. 
Súčasťou uznesenia je meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a funkcia 
dotknutého verejného funkcionára, označenie povinnosti alebo obmedzenia 
vyplývajúceho z ústavného zákona alebo zákona o obecnom zriadení, ktoré mali byť 
porušené, a prípadne aj návrh komisie na rozhodnutie vo veci samej.  

b) na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé kto ho podáva, ktorého 
verejného funkcionára sa týka a čo sa namieta. Za deň začatia konania sa považuje deň 
doručenia podnetu mestskému zastupiteľstvu. Vzhľadom na plynutie lehoty pre 
rozhodnutie   (60 dní odo dňa začatia konania) sa podnet bezodkladne musí doručiť 
komisii, ktorá preskúma či podnet obsahuje náležitosti v zmysle ústavného zákona. Ak 
podnet spĺňa náležitosti, komisia navrhne primátorovi  zvolanie mestského 
zastupiteľstva a predloží na rokovanie návrh na prijatie podnetu na ďalšie konanie. 
Predtým však požiada dotknutého funkcionára o vyjadrenie sa k podnetu  a vykoná 
ďalšie dokazovanie.  

4.       Priebeh konania  
a) Po prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva o začatí konania o návrhu komisie, 

resp. o prijatí podnetu na ďalšie konanie, mestské zastupiteľstvo umožní v rámci 
rozpravy dotknutému funkcionárovi, aby sa k návrhu (k podnetu) vyjadril, a prípadne 
navrhol (predložil) dôkazy. Po ukončení rozpravy mestské zastupiteľstvo buď 
bezprostredne pristúpi k hlasovaniu o konečnom návrhu komisie na rozhodnutie vo 
veci samej alebo môže rozhodnúť o prerušení rokovania o tomto bode programu 
a uloží komisii vykonať ďalšie dokazovanie, ak je potrebné alebo pripraviť 
a v primeranej lehote predložiť mestskému zastupiteľstvu návrh na konečné 
rozhodnutie o návrhu. 

b) Po vykonaní dokazovania a po tom, ako komisia predloží návrh na konečné 
rozhodnutie vo veci samej, mestské zastupiteľstvo pokračuje v rokovaní o návrhu. 
(podnete). Po ukončení rozpravy pristúpi k hlasovaniu o návrhu komisie na 
rozhodnutie vo veci samej. Poslanci môžu predložiť na hlasovanie aj alternatívne 
návrhy na rozhodnutie vo veci samej (napr. návrh na zastavenie konania).  

5. Spôsob a podmienky rozhodovania vo veci samej  



      Na konečné hlasovanie možno predložiť:  
a) Návrh na zastavenie konania, ak sa v konaní nepreukázalo porušenie príslušných 

ustanovení ústavného zákona; takýto návrh je prijatý, ak ho schváli najmenej 
trojpätinová väčšina prítomných poslancov zastupiteľstva. Prijatím tohto návrhu sa 
konanie zastavuje. Ak sa návrh neprijme požadovanou väčšinou, v konaní sa 
pokračuje. Návrh na zastavenie konania musí obsahovať:  

1.výrokovú časť, ktorá obsahuje meno, priezvisko, a funkciu dotknutého   
              verejného funkcionára a označenie príslušného ustanovenia ústavného zákona  
             alebo   zákona o obecnom zriadení, ktoré malo byť porušené,  
            2.odôvodnenie, v ktorom sa stručne opíše priebeh konania a výsledky 
              dokazovania, ktoré nasvedčujú, že nedošlo k porušeniu ústavného zákona  
            3.poučenie o tom, že rozhodnutie o zastavení konania je konečné, t.j. nemožno 
               proti nemu podať opravný prostriedok.  

b) Návrh uznesenia, ktorým sa vysloví porušenie príslušných ustanovení ústavného 
zákona. Uznesenie musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou poslancov mestského 
zastupiteľstva. Ak sa rozhodnutie požadovanou väčšinou neprijme, znamená to 
zastavenie konania. Návrh musí obsahovať:  
1.výrokovú časť, ktorá obsahuje meno, po meno, priezvisko, a funkciu dotknutého 
verejného funkcionára; označenie príslušného ustanovenia ústavného zákona alebo 
zákona o obecnom zriadení, ktoré bolo porušené dotknutým verejným funkcionárom 
a sankciu, ktorá sa mu za porušenie ukladá (pokuta, strata funkcie alebo mandátu, 
prípadne povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je rozporná 
s ústavným zákonom alebo so zákonom o obecnom zriadení)  
2.odôvodnenie, v ktorom sa stručne opíše priebeh konania a výsledky dokazovania, 
ktoré nasvedčujú, že došlo k porušeniu ústavného zákona  
3.poučenie o opravnom prostriedku 

6.  Konečné rozhodnutie vo veci samej musí mestské zastupiteľstvo prijať najneskôr do  
     60 dní odo dňa začatia konania.  
7. Konanie sa zastaví, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí podľa čl.  

9 odsek 6 ústavného zákona vzdá svojej funkcie.   
 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 
2. Ruší sa rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva schválený uznesením MsZ č. 10/2003 

zo dňa 27.2.2003 a doplnok č. 1 k rokovaciemu poriadku zo dňa 26.4.2007 schválený 
uznesením č. 48/2007.   

3. Tento rokovací poriadok je prijatý uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 
81/2010 zo dňa 26.8.2010 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

4. Zmena č. 1 je  schválená  uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 90/2011 
zo dňa 25.8.2011 a nadobúda účinnosť dňom jej  schválenia.  

 
 
 
 

Mgr. Ján Havran, v. r. 
              primátor  mesta 
                 
 



4.  Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2013 
 

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

 

Dôvodová správa 

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

 

Mgr.H.Orgonášová – Predkladám Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2013. Bol 
spracovaný podľa metodík písania mestských kroník. Teraz som dostala ešte jeden návrh, tak 
predkladám na doplnenie do bodu „Šport“ zaradenie do zápisu meno Miroslav Škadra, ktorý 
v roku 2013 získal nasledovné umiestnenia v kulturistike: 3. miesto Majster Slovenska; 1. 
miesto Majster Európy; 12. miesto na Majstrovstvách sveta; 3. miesto Tatranský Pohár a je 
členom Reprezentácie Slovenska.  

 A.Tabernaus - Poviem k tomu len to, že si skutočne myslím, že tento pretekár  „športovec“ 
si to zaslúži. Je to Majster Európy a minimálne člen Reprezentácie Slovenska. On, ako 
športovec sa nepotrebuje niekde vnucovať. Miroslav Škadra je skutočne vrcholový športovec 
a za neho hovoria jeho výsledky. Mňa skutočne mrzí, že bol vyhodnotený najlepší športovec 
za rok 2013 a na neho sa zabudlo, on nebol vyhodnotený ako najlepší športovec, alebo 
pozvaný ako čestný hosť. Je trošku divné, aby Majster Európy a dvanásty z Majstrovstiev 
sveta sa nedostal do hodnotenia najlepších športovcov mesta.  To sa mi zdá minimálne nie fér 
voči nemu, že sa tam nedostal. Ešte by som chcel povedať, že kulturistický oddiel by si 
zaslúžil väčšiu pozornosť a od mesta sme nedostali ani cent a sme v reprezentácii Slovenska. 
Pre rok 2014 som poslal pánovi primátorovi e-mail s požiadavkou, či by takýto človek 
nemohol byť zapísaný do Kroniky mesta. Bolo mi odpísané, že bude vyhodnotený v kategórii 
ako Športovec roka 2014. Neviem, či to stačí. Ale myslím si, že keď to takto ohodnotí MsZ, 
tak to stačí. Je zaujímavé, že bol prijatý u premiéra vlády atď.. a za takéto výsledky nebol ani 
prijatý u primátora mesta Nová Baňa. Myslím si, že je to pre toho človeka minimálne 
dehonestujúce. Preto som sa dostavil na MsZ, aby ste skutočne zvážili, či si takýto človek 
„športovec“ nezaslúži trošku väčšiu pozornosť.  

Mgr.J.Havran  – Pán Tabernaus, minulý rok bol pán Škadra pozvaný ako čestný hosť na 
vyhodnotení Najlepších športovcov mesta, čo je osobitná pocta, pretože Najlepšieho 
športovca roka vyberajú čitatelia Novobanských novín, toho nevyberám ani ja, ani komisia. 
Chcem sa spýtať, keď ste hovorili, že ste nedostali ani cent, či ste žiadali o finančný príspevok 
toto mesto? 

A.Tabernaus - Môžem povedať, nie. Nežiadal som nič ani písomne, lebo ako som predtým 
povedal, my sme športovci. Myslím si, že športovec má byť ohodnotený podľa svojich 
výsledkov. Vám osobne som pán primátor po Majstrovstvách Európy doniesol fotky 
a výsledky a dodnes som na to nedostal žiadnu odpoveď. Je to už rok a pol. Máme znovu 
písomne žiadať, máme sa doprosovať? Myslím si, že každý zodpovedný funkcionár vie, čo sa 
patrí. Tri krát by ste ani Vy nežiadali. Ďakujem.  

 



Mgr.J.Havran  – Pán Tabernaus, môžem Vás ubezpečiť, že pokiaľ o dotáciu nepožiadate, 
nikto Vám dotáciu dať nemôže, pretože to nie je možné. To znamená, že pokiaľ sa Váš 
oddiel, ktorý riadite bude chcieť uchádzať o prostriedky verejné môžete tak spraviť na 
základe žiadosti. Všetky úspechy a náklady tam  budú zohľadnené a od toho záleží, koľko 
finančných prostriedkov športový oddiel dostane. Pokiaľ viem, Vy ste mi nepísali, aby sme ho 
zaradili do Zápisu do kroniky za rok 2013. Dnes som to videl v otázke, ktorá je zverejnená na 
internete, ktorú ste tam napísali, ale Vy ste mi nedali vedieť, akým spôsobom bol úspešný v 
roku 2014 a že by bolo vhodné, si toho človeka uctiť. Ja som dal pokyn pracovníkom úradu, 
aby zvážili formu, akým spôsobom ho prijmeme a oceníme za to, čo tento rok ako 
reprezentant tohto mesta a Slovenskej republiky urobil. To, že bol minulý rok úspešný a 
ľudia, ktorí boli za to zodpovední si ho ako športovca nevšimli a nedostal sa medzi ocenených 
športovcov roka 2013, to považujem za chybu, pretože tam jednoznačne mal byť. Ocenenie za 
rok 2014 môže byť na základe Vášho podnetu prichystané a môžem Vám osobne povedať, že 
nesledujem všetky športy a ani nemám o nich prehľad. Väčšinou ma o nich informujú a robia 
to ľudia aktívne a robia to s úmyslom, aby to bolo zverejnené a aby tí ľudia sa o tom 
dozvedeli a  mohli sa uchádzať z rozpočtu o verejné prostriedky. Dnes to tak funguje. To, že 
mi pán Šály pošle fotografie s odfotenými víťazmi s medailami, to mu nezaručuje, že získa 
finančné prostriedky, pretože o tom rozhoduje komisia, ktorá je pri mestskom zastupiteľstve. 
Ja by som odporučil, aby tá žiadosť bola doručená aj keď je už po termíne, verím tomu, že sa 
jej vyhovie, pretože je tam nejaká výnimka, ktorá to umožňuje. Myslím si, že iná forma získať 
finančné prostriedky z nášho rozpočtu neexistuje.  

K.Štrbová – Ja už iba na doplnenie. Ako povedal pán primátor, finančné prostriedky možno 
získať podľa VZN a to zaslaním žiadosti do 30. novembra. Komisia kultúry a športu vyzýva 
všetky športové kluby a organizácie v meste, aby si oni sami nominovali športovcov podľa 
toho, ako sami zvážia na vyhlásenie najlepších športovcov. Túto povinnosť majú splniť kluby.  
V tom prípade, by sa teda to nemalo stať, keby si kluby sami nominovali športovca.  

Ing.V.Valachovičová PhD. – Chcem sa poďakovať za spracovanie tohto materiálu a ja som 
si ho aj  prečítala a v časti „Voľby“ je omylom uvedený pán Ivan Pokrívka, má tam by 
uvedený Mgr. art. Marcel Šály a v časti „Šport“ je uvedený preklep a to rozlúčka 
s prázdninami nebola dňa 31. júna, ale 31. augusta. 

 
 

Podklady do kroniky mesta za rok 2013 
Samospráva 

Mestské zastupiteľstvo pracovalo v nezmenenom zložení. Počas roka prišlo k zmene 
na mieste zástupcu primátora. Ing. Karola Tužinského nahradila  poslankyňa Katarína 
Štrbová. 
      Komisii cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani sa podarilo  
zabezpečiť prvé informačné stĺpy v počte trinásť kusov označujúce smer na ulice, pamiatky, 
turistické či prírodné oblasti v našom meste. Na zrealizovanie celej akcie bolo z rozpočtu 
mesta vyčlenených 8 773 eur. 
 
Hospodárenie 
      Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2013 bol schválený na  mestskom zastupiteľstve 
dňa 13.12.2012 ako vyrovnaný vo výške 4 124 157 eur. Rozpočet bol zostavený v súlade so 
zákonom o rozpočtových pravidlách a rozpočtovou klasifikáciou v členení bežný rozpočet, 
kapitálový rozpočet a finančné operácie.  Výdavková časť rozpočtu bola zostavená podľa 
programov, podprogramov a projektov.  



      Bežné príjmy boli vo výške 3 487 548 eur,  po úpravách 3 594 981 eur a dosiahnutá 
skutočnosť bola  3 574 096 eur, čo bolo plnenie na 99,42 %. Bežné výdavky  boli schválené 
vo výške 3 262 853 eur, po úpravách 3 295 500 eur a skutočné výdavky boli vo výške 3 203 
686, čo bolo čerpanie na 97,21 %. Bežný rozpočet bol v skutočnosti prebytkový vo výške 370 
410 eur. 

Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 379 660 eur, po úpravách  387 980 eur, 
dosiahnutá skutočnosť 303 972 eur, čo bolo plnenie na 78,35 %, kapitálové výdavky  boli 
schválené vo výške 590 066 eur, po úpravách 555 760 eur, skutočnosť bola 415 643 eur, čo 
bolo čerpanie na 74,79 %. Kapitálový rozpočet bol v skutočnosti schodkový vo výške 111 
671 eur. 
      Výsledok rozpočtového hospodárenia bol schválený prebytkový  vo výške 14 289 eur, 
po úpravách prebytkový vo výške 131 701 eur, v skutočnosti bol prebytok rozpočtového 
hospodárenia vo výške 258 739 eur. 
      Finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, ale sú súčasťou 
rozpočtu, boli schválené vo výške  príjmy 256 949 eur, po úpravách 281 849 eur, skutočnosť 
207 144 eur. Výdavky rozpočet 271 238 eur, po úpravách 271 238 eur, skutočnosť 270 108 
eur.  

Výsledok finančných operácií bol schválený schodok 14 289 eur, po úpravách 
prebytok 10 611 eur, v skutočnosti bol schodok  62 964 eur.  
Pôvodný rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, po úpravách bol schválený prebytkový 142 
312 eur. V skutočnosti mesto skončilo rok 2013 s prebytkom vo výške 195 775 eur.   
      Rok 2013 bol náročným rokom. Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve 
(najväčšia príjmová položka) nebola zo strany štátu naplnená. Výnos dane  bol až o 118 581 
eur nižší ako v roku 2012. Na výpadok daní sme boli pripravení a v tomto duchu sa niesli aj 
zmeny rozpočtu v roku 2013. V priebehu roka bolo urobených osem zmien rozpočtu, z toho 
štyri boli schválené na mestskom zastupiteľstve, dve rozpočtové opatrenia boli v rámci 
kompetencií primátora mesta a dve v rámci kompetencií riaditeliek školských zariadení. V 
šiestej zmene rozpočtu bol vytvorený prebytkový rozpočet s prebytkom 142 312 eur, čo sa 
ukázalo správne, v rozpočte roku 2013 chýbal výnos dane vo výške 130 681 eur.     
      Štát vo forme transferov aj naďalej poskytoval finančné prostriedky na prenesené 
kompetencie, t.j. na: matričnú činnosť, stavebný úrad, miestne komunikácie, životné 
prostredie, pobyt občanov a register obyvateľov, prenesené kompetencie ZŠ, ale aj transfery  
na stravu detí v hmotnej núdzi, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravu žiakov do 
školy, transfer na výchovu a vzdelávanie pre materské školy a transfer na výchovu a 
vzdelávanie žiakov základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia.   
      Okrem toho štát financoval aj iné veci a to: poskytol transfer na organizáciu volieb do 
orgánov samosprávnych krajov na dve kolá, poskytol transfer na dofinancovanie miezd pre 
zamestnancov regionálneho  školstva vo výške 5 % tarifných platov a na základe uznesenia 
vlády SR mesto obdržalo transfer na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej 
prevádzke na základe zohľadnenia dĺžky miestnych komunikácií.  
      Na základe vypracovaných projektov a žiadostí o grant mesto dostalo účelové 
transfery  z Ministerstva kultúry SR na tri projekty a to na „Doplnenie knižničného fondu“, 
„Ochranu knižničného fondu“, a „Reštaurovanie súsošia sv. trojice“. 
       Podobne na základe žiadosti a podaného projektu mesto obdržalo transfer aj 
z Banskobystrického samosprávneho kraja na „Týždeň športu“.  
Novým transferom bol transfer od obcí  pre  Základnú školu Jána Zemana a Centrum voľného 
času na záujmové vzdelávanie detí z jednotlivých obcí.   
      Na základe zmluvy a predložených žiadostí o úhradu platby Ústredie práce a 
sociálnych vecí poskytlo transfer na úhradu osobných ochranných pomôcok pre uchádzačov o 
zamestnanie  vykonávajúcich aktivačné práce v meste. 



      Mesto bolo úspešné v rámci výzvy vyhlásenej Radou vlády SR pre prevenciu 
kriminality a z Ministerstva vnútra SR obdržalo z programu Ochrana verejného poriadku, 
bezpečnosti osôb a majetku transfer na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality 
„Pomaly ďalej zájdeš“ a to na osadenie troch statických meračov rýchlosti vozidiel na Ulici 
Školská v oboch smeroch a na Ulici Starohutská v smere do mesta.  
      Kapitálové transfery, ktoré mesto v roku 2013 obdržalo, predstavovali doplatky z 
Európskych fondov regionálneho rozvoja na základe uplatnených záverečných žiadostí o 
platbu za ukončené akcie v roku 2011 Nákup čistiacej techniky a v roku 2012 Rekonštrukcia 
chodníkov v meste. 
    V rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol mestu 
poskytnutý transfer na Modernizáciu verejného osvetlenia. 
    Okrem toho mesto obdržalo dary vo výške 9 340 eur na rôzne účely – jarmok, Mestská 
polícia,  šport a aj bez určenia účelu. 
    Na celkových výdavkoch bežného rozpočtu sa najvyšším percentom podieľali  výdavky na 
školstvo 46,41 %. Objem prostriedkov pre školstvo predstavoval  1 486 850 eur.   
Z toho 571 105 eur boli transfery z Krajského školského úradu (ZŠ 543 904 eur normatívne 
prostriedky na prenesené kompetencie, 2 735 eur odchodné, 195 eur normatívne prostriedky z 
roku 2012,  842 eur na dopravné žiakom, 3 267 eur na výchovu a vzdelávanie žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, 8 417 eur vzdelávacie poukazy pre Základnú školu Jána 
Zemana  a Centrum voľného času, 11 745 eur prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre 
materské školy), 784 207 eur prostriedky z rozpočtu mesta z podielových daní, 102 462 eur 
vlastné príjmy školských zariadení, 25 755 prostriedky zo ŠR na mzdy pre regionálne 
školstvo a 3 321 eur od obcí na záujmové vzdelávanie v ZŠ  a CVČ.        Biskupskému úradu 
ako zriaďovateľovi cirkevných školských zariadení pri Základnej škole sv. Alžbety bolo 
poskytnutých 25 577 eur z podielových daní a zo ŠR na mzdy.  
     Z celkového rozpočtu bežných výdavkov objem prostriedkov pre príspevkovú organizáciu 
Technické služby mesta zabezpečujúcu verejnoprospešné služby predstavoval 676 200 eur. 
Podiel bežných výdavkov Technických služieb na bežnom rozpočte mesta bol 21,10 %.    
     Z rozpočtu mesta boli poskytnuté dotácie neziskovým organizáciám v súlade s VZN vo 
výške 44 397 eur, z toho na šport 39 554 eur, na kultúru 2 800 eur a na sociálny úsek a rodinu 
2 043 eur.   
      V kapitálovom rozpočte bolo preinvestované 415 643 eur. Z toho najväčšou akciou 
bola Modernizácia verejného osvetlenia za 245 542  eur. Na akcii Rekonštrukcia chodníkov 
boli ukončené obklady schodiska v oddychovej zóne, osadené boli tri statické merače 
rýchlosti na Uliciach Školskej a Starohutskej.  
Technické služby mesta vybudovali cyklochodník na Tajchu, detské ihriská na Uliciach 
Nábrežnej a Školskej, zmodernizovali detské ihriská na Ulici Štúrovej a Pod sekvojou a 
zakúpili prepravný vozík.  

Zakúpené bolo auto pre mestskú políciu Škoda Roomster. 
V rámci ochrany knižničného fondu boli zo zdrojov Ministerstva kultúry zakúpené 
elektronická brána a magnetické prúžky, ktoré zabraňujú odcudzeniu kníh. 
Do školskej kuchyne Základnej školy Jána Zemana bola zakúpená škrabka zemiakov.  
         Mesto malo v priebehu roka tri úverové vzťahy. Dvanásty  rok splácalo  podporu vo 
forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na 39 b. j. na Hrádzi, bytovka A4 (vo výške 
14 676 000 Sk = 487 154 eur). Osmy rok splácalo podporu vo forme úveru na 52 b.j. na 
Hrádzi, bytovka A3 (vo výške 50 387 000 Sk = 1 672 542 eur). Splátky oboch úverov sú 
rozložené na 30 rokov a splácané sú prostredníctvom nájomníkov cez Mestský bytový podnik 
Nová Baňa formou zvýšeného nájomného.  
       Tretím bol bankový úver krátkodobý na 6 mesiacov na Modernizáciu verejného 
osvetlenia vo výške 206 949 eur. Akcia bola realizovaná z Európskeho fondu regionálneho 



rozvoja spôsobom predfinancovania. Úhrada faktúr dodávateľovi bola zaplatená z vlastných 
zdrojov v mesiaci januári, následne po uplatnení si refundácie prostriedkov na riadiacom 
orgáne a ich obdržaní  v mesiaci júli bol úver v plnej výške z týchto prostriedkov jednorázovo 
splatený. 
       Jedenásty rok mesto zabezpečovalo výkon stavebného úradu nielen pre občanov Novej 
Bane, ale aj pre  8 obcí v regióne na základe zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu.  
       Sedemnásty rok pracovalo Informačné centrum mesta ako súčasť oddelenia kultúry 
mestského úradu, ktoré vykonávalo podnikateľskú činnosť na základe vydaných 
živnostenských oprávnení, poskytovalo platené i neplatené služby. Hospodárenie skončilo so 
stratou  219 eur. 
       Mesto bolo zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií – Základná škola Jána 
Zemana,  Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Materská škola Nábrežná vrátane 
elokovaných pracovísk na ul. Štúrovej a Kolibskej, jednej príspevkovej organizácie 
Technické služby mesta a dvoch spoločností s ručením obmedzeným a to Mestské lesy spol. 
s.r.o. a Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. . Mesto je  akcionárom Prima banky a 
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..      

Mestské lesy, s.r.o. rok 2013 skončili so ziskom 48 494 eur, Mestský bytový podnik so 
ziskom 25 842 eur.  Výsledkom hospodárenia Technických služieb mesta je strata z hlavnej 
činnosti 5 320 eur a zisk z vedľajšej činnosti 1 536 eur, spolu strata 3 784 eur. Prima banka a 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť  dividendy akcionárom nerozdeľovali, 
Prima banka skončila so stratou a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť s 
malým ziskom. 
 
Život obyvateľstva 
      Podľa evidencie obyvateľov mesta  k 31. decembru žilo v Novej Bani  7321 občanov. 
V priebehu roka sa prisťahovalo spolu 92, mužov 31 a žien 61. Odsťahovalo sa 84, mužov 43 
a žien 41. Zomrelo 62 obyvateľov, 32 mužov a 30 žien. Narodených bolo 73 detí, 42 chlapcov 
a 31 dievčat, všetko mimo matričného úradu, pretože gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 
bolo stále uzatvorené z dôvodu konkurzu Nemocnice s poliklinikou v Novej Bani. Pôrod 
v domácom prostredí nebol zaznamenaní ani v tomto roku. 

Uzavretých bolo 43 sobášov /o 2 viac ako v predchádzajúcom roku/, z toho cirkevným 
spôsobom 30, civilným spôsobom 13, s povolením iného úradu bolo 5 sobášov, s cudzincom 
1 sobáš. Maloletí manželstvo neuzavreli. Tri sobáše boli uzavreté mimo obradnej siene. 
 
Jubilanti 
     Novobanská hasičská rodina si dňa 28. júna pripomenula krásne životné jubileum – 80 
rokov najaktívnejšieho člena Dobrovoľného hasičského zboru v Novej Bani  Františka 
Martinca. Členom hasičského zboru bol od roku 1950. Človek – hasič telom i dušou. Za 
celoživotnú prácu v hasičstve bol ocenený všetkými zväzovými vyznamenaniami, ale tá 
najcennejšia bola – Zaslúžilý člen DPO SR so zápisom do Pamätnej knihy hasičov Slovenska. 
      V peknom jesennom mesiaci  - v októbri sa krásneho životného  jubilea  80 rokov 
dožila dlhoročná členka a zakladateľka a inšpektorka Zboru pre občianske záležitosti Človek - 
človeku v Novej Bani Terézia Búryová. V obradnej sieni  s profesionalitou jej vlastnou prijala 
množstvo významných hostí, nových občanov, školákov, maturantov, brancov, snúbencov, 
jubilantov.  Jej dlhoročná práca priniesla pre mesto  množstvo nezabudnuteľných zážitkov. 
 
Školstvo 
       Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v obradnej sieni Mestského úradu v Novej Bani dňa 26. 
marca stretli pozvaní učitelia a pedagogickí zamestnanci na slávnostnom ocenení ich práce 
primátorom mesta. Z jeho rúk si prítomní prevzali ďakovné listy a podpísali sa do Pamätnej 



knihy mesta. Ocenených bolo jedenásť pozvaných: Ing. Ingrid Barancová – Stredná odborná 
škola obchodu a služieb, Oľga Benčová a Soňa Brodzianska – Materská škola Nábrežná ulica, 
Martina Beťková – Základná umelecká škola Mgr. Zdenka Jaššová – Základná škola Jána 
Zemana, Tatiana Lachká – Centrum voľného času, Mgr. Katarína Rumanková – Gymnázium 
Františka Švantnera, PaedDr. Monika Solčanová – Základná škola sv. Alžbety, Bronislava 
Šályová – Materská škola Štúrova ulica, Anna Vozárová – Spojená škola Hrabiny. 
      V  závere školského roka 2012/2013 mesto Nová Baňa ocenilo najlepších žiakov, 
 študentov a pedagógov novobanských škôl za dôstojnú reprezentáciu školy a mesta.. Dňa 25. 
júna  v zasadačke  Podnikateľského centra z rúk Kataríny Štrbovej, poslankyne mestského 
zastupiteľstva a Mgr. Ľudmily Rajnohovej, vedúcej správneho oddelenia mestského úradu, 
prevzali  ocenenie a podpisom ozdobili Pamätnú knihu mesta.  
Materská škola : Ulica Nábrežná: Jakub Jánošov - výtvarná tvorivosť, Ulica Štúrova, 
elokované pracovisko Damián Štefanka  – výtvarná tvorivosť, Kolibská cesta, elokované 
pracovisko Sára Laktišová – spev, Žaneta Gajdošová – šport. 
Základná škola Jána Zemana : Maroš Kollár – geografická, fyzikálna a technická olympiáda, 
Soňa Mihaličková – biologická olympiáda, Lucia Majerská – šport, Michal Ďurovič - , šport, 
biologická, fyzikálna , geografická olympiáda. 
Základná škola sv. Alžbety : Adam Štuller – dejepisná, geografická, fyzikálna, chemická 
olympiáda a olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Martina Luscoňová – spev , 
biologická olympiáda, Ema Štullerová – prednes vlastnej tvorby a prednes prózy. 
Základná umelecká škola: Zuzana Majsniarová – hra na priečnu flautu, Diana a Ramona 
Valkové – klavírna hra. 
Spojená škola : Zuzana Oravcová - spev, Miroslava Slováková – prednes poézie a prózy, 
Samuel Nemček – prednes poézie. 
Stredná odborná škola obchodu a služieb : Dalibor Palaj – barmanská súťaž, Nikola Hossová 
– olympiáda v anglickom jazyku a projekt rozvojového vzdelávania, Magdaléna Ličková – 
olympiáda v anglickom jazyku, šport. 
Gymnázium Františka Švantnera : Max Máčaj – olympiáda v anglickom jazyku, Karin 
Tužinská – umelecký prednes, Dávid Barbora – olympiáda v informatike. 
 
Zdravotníctvo 

„ Podstatou lásky nie sú drahé dary, ale drahí ľudia“. Pod týmto mottom mesto Nová 
Baňa zorganizovalo  v priebehu roka odber krvi. Darcovia sú tí, ktorí môžu zmeniť osud 
druhého človeka. 18. marca sa títo vzácni ľudia v počte 77, z toho 5 prvodarcov – darcovia 
krvi stretli na „Jarnej kvapke krvi“. Dňa 17. júna sa v priestoroch Základnej umeleckej školy  
uskutočnil jubilejný 15. odber krvi pod názvom „Športová kvapka krvi“. Prišlo 77 darcov, 
z nich 7 prvodarcov. Slávnostnú atmosféru dotvárala dychová hudba Seniori a chutná torta so 
znakom Novej Bane, symbolickou kvapkou krvi a výraznou 15-kou. Dňa 2. decembra bola 
zorganizovaná „Vianočná kvapka krvi“, krv darovalo 78 darcov. Sviatočnú náladu navodila 
hudba pod taktovkou Mgr. Art. Adriany Kráľovej. Zastúpená bola aj obec Orovnica 
starostkou Bc. Katarínou Forgáčovou s posilou mladých dievčat. Sponzori, ktorí  svoju 
pomoc mestu pri organizovaní kvapky krvi považovali po celý rok za samozrejmosť, boli 
MUDr. Ľubomír Snopek, Jaroslav Rafaj, Mgr. Peter Hudec. 
 
Kultúra 
     Rok 2013 priniesol pre obyvateľov mesta zaujímavé kultúrne zážitky rôzneho druhu.                    
Dňa 11. januára sa v kine Vatra uskutočnil jazzový koncert pod názvom „Jakub Tököly 
TRIO“. Rodák z Novej Bane a jeho kolegovia Peter Stolárik a Peter Korman pripravili pre 
návštevníkov jedinečný hudobný zážitok a večer plný pohody a dobrej nálady.  



      Už  po  tretíkrát sa Novobančania stretli dňa 25. januára v Centre voľného času na 
Novobanskom plese. Tradične ho otvoril primátor mesta Mgr. Ján Havran tromi údermi na 
banícku klopačku. Účasť  a vystúpenie exkluzívneho hosťa Campana Batukada  bolo 
zážitkom pre prítomných. Bola to bubnová show, s ktorou skupina vystúpila v mnohých 
krajinách Európy a Ázie. Druhým exkluzívnym hosťom bol herec, mím Dušan Musil, žiak 
svetoznámeho míma profesora Milana Sládka. Výbornú večeru pripravil Ivan Lachký, 
o zábavu sa postarala hudobná skupina Kašuba band.  Aj tento rok sa na plese stretla skvelá 
partia a zábava trvala až do skorého rána. 
     Tradičná prehliadka heligonkárov sa uskutočnila 26. januára v kine Vatra. V dvoch 
predstaveniach vystúpili nielen Novobančania, ale aj hostia zo všetkých kútov Slovenska. 
Tohtoročné podujatie sa nieslo v znamení  mlynárskej tematiky. 
     Dňa 1. marca sa v kine Vatra v divadelnej hre „Lordi“ predstavili herci Slovenského 
národného divadla z Bratiskavy Maroš Kramár, Jozef Vajda a Peter Šimun. Hviezdne 
obsadenie prinieslo smiech, humor a dobrú atmosféru do vypredaného hľadiska. 
     Dňa 15. marca sa vo Zvolene konal  13. ročník „Dňa knihovníkov Banskobystrického 
kraja“. Pri tejto príležitosti bola ocenená aj vedúca Mestskej knižnice v Novej Bani Alena 
Jobbová, ktorá ocenenie prevzala z rúk predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 
Ing. Vladimíra Maňku. Súčasne jej bolo odovzdané ocenenie primátora mesta Mgr. Jána 
Havrana za rozvoj knihovníctva v Novej Bani. Mestská knižnica v priebehu roka pripravila 
besedy so zaujímavými ľuďmi: s cestovateľom Ľubomírom Motyčkom, s meteorológom 
RNDr, Petrom Jurčovičom, 
     Regionálna prehliadka ochotníckeho divadla sa v meste uskutočnila v dňoch 22. – 24. 
marca v kine Vatra pod názvom „Melekova divadelná Nová Baňa“. Predstavili sa divadelné 
súbory z Hliníka nad Hronom, Prenčova, Banskej Štiavnice a Kremnice. Na Krajskú 
divadelnú prehliadku Zochova Revúca 2013 bol nominovaný Divadelný súbor Čiprcha 
z Kremnice s inscenáciou Moskva – Petušky.  
       Dňa 13. apríla zavítala do Novej Bane známa vokálna spevácka skupina „Fragile“. Tak 
ako v minulom,  aj v tomto roku ich dvojhodinový koncert  mal u novobanského obecenstva 
veľký úspech.   
      Dňa 3. mája si Folklórna skupina Vinička na spomienkovom večeri pripomenula 15. 
výročie svojho vzniku. Svojimi koncertmi a účasťou na folklórnych slávnostiach v Detve, 
Podhorí,  Hrušove,  Banskej Štiavnici, Modrom Kameni úspešne reprezentovala  naše mesto. 
Zároveň si pripomenuli 10. výročie náhleho úmrtia vedúcej Oddelenia kultúry pri Mestskom 
úrade  v Novej Bani a zakladateľky folklórnej skupiny Vinička Evy Hrnčiarovej, rodenej 
Polcovej, ktorá súbor viedla päť rokov.  
     Mesto Nová Baňa pripravilo dňa 31. mája koncert zmiešaného speváckeho zboru Cantus 
Monte Regis. Program bol zostavený z diel sakrárnej a svetskej tvorby. V tomto roku zbor 
pracoval pod vedením dirigenta Jozefa Kráľa, pretože dirigentka Margaréta Žňavová si plnila 
materské povinnosti. Zbor reprezentoval mesto s mimoriadnym úspechom. Z regionálnej 
prehliadky speváckych zborov „Staroslovienska chrámová pieseň“ v Kremnici  si priniesol  
umiestnenie v Zlatom pásme s postupom do krajskej prehliadky v Modrom Kameni. Tu boli 
opäť úspešní. Umiestnenie v Zlatom pásme im zabezpečilo účinkovanie na Gorazdových  
dňoch vo Zvolene. Pre novobanskú verejnosť pripravili vianočný koncert vo farskom kostole. 
     Oddelenie kultúry a informácií v priebehu roka zorganizovalo tradičné podujatia – Zimnú 
a Letnú folkovú Novú Baňu, veľkonočné a vianočné trhy v Centre voľného času, stavanie 
mája na Námestí slobody, spomienkové oslavy z príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta 
a ukončenia 2. svetovej vojny, 69. výročia Slovenského národného povstania, program ku 
Dňu matiek, ktorý zabezpečila Základná škola Jána Zemana a  Základná umelecká škola, 
prehliadku ľudového spevu a hudby za spolupráce Základnej umeleckej školy, amatérsku 
fotografickú súťaž AMFO 2013, príchod Mikuláša medzi novobanské deti. 



     Bohatý program bol pripravený v júli a auguste počas „Kultúrneho leta“. Začal  otvorením 
- Vítanie leta, pokračoval  5. ročníkom  nekomerčnej  festivalovej prehliadky POPROCK 
FEST, súťažou vo varení gulášu, Tajchovým karnevalom, programom speváka a imitátora 
Števa Hruštinca pod názvom „Vždy s úsmevom“.  Folklórne skupiny a jednotlivci z regiónu 
vystúpili  v programe „Na Štáloch veselo“, milovníci hudby prežili „Rockovú noc“, staršie 
deti mali možnosť absolvovať športovo- branné popoludnie pod názvom „Dobytie jazera 
Tajch“. Zorganizovaný bol 4. ročník metalového festivalu „Gothoom open air fest“. 
V radničnom parku vystúpili spevácka skupina JESIENKA a dychová hudba SENIORI 
v programe „Popoludnie pri pesničke“. Dňa 31. augusta sa novobanská verejnosť rozlúčila 
s prázdninami a letom v priestoroch amfiteátra na Tajchu. Sprievodné akcie v priebehu leta 
pripravila Mestská knižnica a Pohronské múzeum v Novej Bani. 
    V dňoch 27. a 28. septembra sa v meste konal  XXII. ročník Novobanského jarmoku. 
Návštevníci si prišli na svoje. Kultúrny program pre všetky vekové kategórie, stánky 
s chutným občerstvením, príjemné slnečné počasie, úžasná nálada. Hosťom jarmoku bol Ing. 
Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a poslanec Európskeho 
parlamentu. 
     Zbor pre občianske záležitosti – Človek človeku si na Slovensku v tomto roku pripomenul 
šesťdesiatročnú tradíciu. Dňa 24. októbra si krásne  výročie pripomenulo i naše mesto na 
slávnostnom aktíve. Pozvanie prijali členovia, ktorí stáli pri zrode, ale i tí, ktorí sa na tejto 
práci podieľali až do jubilejného roka. V  úvode v hudobnom programe vystúpila Základná 
umelecká škola, prítomným sa prihovoril primátor mesta Mgr. Ján Havran. Zápisom do 
Pamätnej knihy mesta sa rozprúdila živá debata o práci v zbore, vymenili sa skúsenosti. Aktív  
s končil príjemným posedením pri občerstvení. 
      Z príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším , mesto pripravilo kultúrny program, 
v ktorom vystúpili speváci Lýdia Volejníčková a Miro Šváb. Odzneli známe piesne 
z televíznej relácie REPETE. 
     Dňa 25. októbra po roku opäť zaznela v kine Vatra cimbalová muzika. Pre Novú Baňu už 
v tradičnom programe Na cimbalovú nôtu vystúpil spevák Ľubo Virág so svojim novým 
Fantasy orchestrom 
      Dňa 11. novembra  zavítali do Novej Bane členovia Slovenského národného divadla 
z Bratislavy  Mária Kráľovičová,, Zuzana Kocúriková, Zdena Studenková a Jozef Vajda. 
Predstavili sa v kriminálnej komédii Ryba v trojke. Herci si od obecenstva vyslúžili obrovský 
potlesk, diváci si odniesli nezabudnuteľný kultúrny zážitok.    
     Dňa 13. decembra  sa uskutočnil 3. ročník benefičného koncertu My a naše mesto v kine 
Vatra. V tomto roku sa niesol pod názvom „Tóny srdca“ v duchu podpory mladých talentov 
v hmotnej núdzi. V  programe vystúpilo päť sestier Kyseľových v hre na klavíri. Vo vestibule 
vystavili svoje výtvarné práce. Spevom sa predstavil výborný spevák René Fabián. 
Menovaným žiakom boli venované získané finančné prostriedky, aby im pomohli  ďalej 
rozvíjať umelecký talent. Hosťami večera bol známy akordeonista Michal Červienka, 
klavirista Klaudius Kováč a kontrabasista Róbert Ragan. 
     Posledné minúty starého roka 2013 obyvatelia mesta  strávili na Námestí slobody na 
Silvestrovskej diskotéke, ktorá sa niesla v duchu dobrej zábavy. Ani tento rok nechýbal 
ohňostroj, ktorý pripravil Ing. Marián Beňovský.  
 
 Cirkev  
     V tomto roku si novobanská verejnosť pripomenula 150. výročie vzniku milostivého 
pútnického miesta Kohútovo. Pri tejto príležitosti farský úrad naplánoval generálnu opravu 
kaplnky, oporných múrov, schodišťa, oplotenia celého areálu. Vysadené boli nové dreviny, 
kríky, osadené nové lavičky. Obnovený areál milostivého miesta tvorila studnička, socha 
Matky Božej, kaplnka a ružencový chodník. Oslavy sa uskutočnili 8. septembra. Program 



začal o 9. hodine tradičným sprievodom od Farského kostola Narodenia Panny Márie do 
Kohútova. Slávnostnú svätú omšu celebroval diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. 
 
Šport 
     Slávnostné ocenenie najlepších športovcov za rok 2012 a zápis do Pamätnej knihy mesta 
Nová Baňa sa uskutočnilo 1. februára v kine Vatra. Do ankety sa zapojilo 355 hlasov.  
S veľkým náskokom ju vyhral Martin Papánek, Stolnotenisový klub Nová Baňa, na 2. mieste 
sa umiestnila Kristína Hudecová, Športový klub Karate Nová Baňa, 3. miesto patrilo Jakubovi 
Moravčíkovi zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, všestranný športovec, ktorý sa 
venoval najmä volejbalu, atletike, cezpoľnému behu. Slávnostnú atmosféru umocnil svojou 
účasťou aj otec a tréner  našej najlepšej zjazdovej lyžiarky Veroniky Velez – Zuzulovej, 
Timotej Zuzula s manželkou. 
     V dňoch 5. – 19. januára sa uskutočnil  34. ročník Rallye Dakar – prestížne preteky 
motoriek, štvorkoliek, automobilov, kamiónov so štartom v peruánskej Lime. Slovensko 
v kategórii motocyklov reprezentovali štyria účastníci. Zastúpenie malo i naše mesto, pretože 
p. Šipikal bol mechanikom jedného z pretekárov  Jána Zaťku.     
     Novobanský horolezec  Peter Gajdoš  začiatkom roka absolvoval ďalší úspešný výstup a to 
na vrchol Kilimandžára vo výške 5895 metrov nad morom. Z piatich výstupných ciest si 
vybrali cestu, ktorej dĺžka bola 80 km, prechádzali piatimi vegetačnými pásmami od 
tropických horúčav po mínus 10 stupňov Celzia. Opäť nadobudol krásne spomienky 
a skúsenosti pre ďalšie osobné plány. 
     Tanečno-športový klub TIFFANY oslávil  10. výročie svojho vzniku. Dňa 10. mája sa v 
kine Vatra uskutočnila veľkolepá oslava.  Scenár jubilejného Defilé bol pripravený ako 
splnený sen. Týmto snom  prítomných divákov previedli v krásnych kostýmoch, pôsobivých 
choreografiách členovia klubu. Priaznivci tanečného umenia si v našom meste prišli na svoje. 
Záverečný potlesk postojačky, slová uznania a gratulácie boli odmenou pre všetkých, ktorí do 
vystúpenia vložili svoje srdce a nadšenie.  
 
     Dňa 7. júna už po druhýkrát ožil areál Základnej školy Jána Zemana masovou športovou 
akciou – Ľahkoatletický míting pre žiakov a študentov všetkých novobanských škôl. Súťažilo 
276 účastníkov v siedmich disciplínach a v dvanástich kategóriách. Najlepší sa dostali na 
stupeň víťazov, kde dostali krásne medaily a diplomy. 
    V poradí už 10. ročník „Týždňa športu  pre všetkých“ v dňoch 20. – 30. júna zorganizovalo 
mesto Nová Baňa – oddelenie kultúry a informácií. V harmonograme bolo uvedených 29  
športových aktivít. Jubilejný 10. ročník sa niesol v duchu športovania hlavne detí a mládeže. 
Výzvou bolo „ Urobte aj vy niečo pre svoje zdravie“. Účastníkov čakal  nielen pohyb, ale aj 
zábava.  
Dňa 31. augusta v rámci rozlúčky s prázdninami mesto Nová Baňa otvorilo Cyklochodník na 
Tajchu. Úvod patril Spanilej jazde okolo jazera Tajch, povolené boli korčule, kolobežky, 
bicykle, trojkolky, retro kusy. Pán Martinec prišiel na svojom 70 ročnom bicykli 
v primeranom oblečení. Mamičky s kočíkmi zo 70. A 80. Rokov. V cieli každého účastníka 
čakala sladká odmena. 
V sobotu 7. septembra sa uskutočnil 2. ročník behu „Tajchová osmička“ a „Beh zdravia“. 
Organizačný výbor tvorili Eva Mikušková, Peter Gajdoš,  Milan Staňo a Ľuboš Brieška. 
Jednotlivé kategórie bežali 100m, 300m, 500m, 1,2 a 2,4 km. V tomto roku sa prihlásilo 53 
detí, čo bolo oproti minulémmu roku viac. Pre dospelých  boli pripravené trate na 4,8 a 8 km. 
Bežalo spolu 60 bežcov, 22 z Novej Bane. Najstarším účastníkom bol  Juraj Cengel / 1937/ 
z Banskej Štiavnice a najmladším Tomáš Mikuška / 2011 / z Novej  Bane. Účastníci boli  
z blízkeho i ďalekého okolia – Župkov, Levice, Zvolen, Banská Bystrica, Bratislava, 
Kozárovce, Topoľčianky, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Nitra, Banská Štiavnica.  



     Športový klub KARATE  patril  v Novej Bani ku klubom, ktoré dlhodobo dosahovali 
dobré výsledky. Úspechy dosiahli cvičenci  aj v tomto roku. V dňoch 7. – 8. júna sa 
v poľskom Chrzanowe konal tradičný Ronin cup – Európsky pohár klubov.  Nová Baňa sa 
umiestnila na 1. mieste v celkovom hodnotení a získala cenný pohár. 
  
Verejný poriadok 
     V roku 2013 pracovalo na mestskej polícii sedem príslušníkov. Na pracovisku   došlo k 
zásadnej zmene v materiálno-technickom zabezpečení. Tá spočívala v zakúpení nového 
motorového vozidla Škoda Roomster, v osadení troch statických meračov rýchlosti vozidiel  a 
v sprevádzkovaní mestského kamerového systému. Zakúpením vozidla sa výrazne zlepšili 
pracovné podmienky policajtov, nakoľko pôvodné zastarané vozidlo, len s prednými dverami, 
ich v práci obmedzovalo. Statické merače boli osadené v septembri ako preventívny 
prostriedok pre zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke pri základných školách a na Ulici 
Starohutskej, kde opakovane dochádzalo k dopravným nehodám v dôsledku neprimeranej 
rýchlosti jazdy. Mestský kamerový systém bol daný do prevádzky v januári 2013 ako účinný 
nástoj prevencie na úseku ochrany pred majetkovou a inou protispoločenskou činnosťou. 
Kamerovým systémom s ôsmimi statickými a jednou pohyblivou kamerou je chránená Ulica 
Školská, Námestie sv. Alžbety, Bernolákova a Námestie slobody. Jeho záznamy boli využité 
pri objasňovaní protiprávnych konaní v 39 prípadoch. Z nich bolo 5 využitých pri objasňovaní 
trestnej činnosti, pričom v jednom prípade viedli priamo k zisteniu a zadržaniu páchateľov 
trestného činu krádeže vlámaním. Kamerový systém aj merače rýchlosti boli  zaobstarané z 
prostriedkov mesta za podpory grantového programu Ministerstva vnútra SR. 
 
 Voľby 
     Dňa 9. novembra , v sobotu v čase od 7. do 22. hodiny sa konali voľby do 
Banskobystrického samosprávneho kraja. V Novej Bani sa volilo v šiestich okrskoch. Vo 
voľbách predsedu kraja z celkového počtu 6120 voličov sa volieb zúčastnilo 1386 – 22,6 %, 
platných hlasov bolo 1297. Najviac hlasov získal Ing. Vladimír Maňka, 619 čo bolo 47,7 %, 
ktorý postúpil do 2. kola volieb. V tomto kole dostal 41,8%. Druhý kandidát Ing. Marián 
Kotleba získal 58,2 %.  V rámci  kraja sa stal predsedom. Kandidáti do volieb poslancov 
Banskobystrického samosprávneho kraja za naše mesto  boli Mgr. Ján Havran, Ing. Svetozár 
Gavora, MVDr. Karol Laco, František Návarka, Mgr. art. Marcel Šály, Ing. Juraj Schwarz. 
Najviac hlasov dostal Mgr. Ján Havran – 607, čo bolo 26,5 %, ale do krajského parlamentu sa 
nedostal. Druhého  kola volieb  sa zúčastnilo 18,7 % voličov.  
 
Záver 
     Pri spracovaní  podkladov pre zápis do kroniky mesta za rok 2013 som vychádzala 
z informácií v Novobanských novinách, z matričného úradu, evidencie obyvateľstva, 
z finančného oddelenie, mestskej polície. 
 
 
November 2014                                                                                    Helena Orgonášová, v.r. 
                                                                                                                                             kronikárka  
 
 
 
 
 

 
 



 
 U z n e s e n i e   č. 81/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2013 s doplňujúcimi zápismi: 

• v kapitole „Šport“ dopísať Miroslava Škadru, kulturista 
• v kapitole „Šport“ rozlúčka s prázdninami opraviť dátum na 31.8.2013 
• v kapitole „Voľby“ opraviť meno Ivan Pokrívka na Mgr. art. Marcel Šály 

 
Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
5.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o financovaní originálnych 
kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou Emília Štullerová, odborná referentka na finančnom oddelení na Mestskom 
úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 
Dôvodová  správa 

 
 Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu v zmysle 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 12. 
Všeobecne záväzným nariadením  je mesto povinné určiť podrobnosti financovania za 
originálne kompetencie na úseku školstva, lehotu na predloženie údajov podľa ktorých bude 
financovať školské zariadenia, výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 
pre tieto zariadenia a deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky v zmysle tohto 
VZN. Týmto VZN sa zároveň ruší VZN č.4/2013 zo dňa 11.12.2013.  

Zmena oproti zrušenému VZN je v článku II. bod 2) a) – tu sa mení spôsob 
prideľovania dotácie pre žiakov Základnej umeleckej školy – dotáciu sme v starom VZN 
prideľovali osobitne pre žiakov v skupinovom vyučovaní a osobitne pre žiakov 
v individuálnom vyučovaní, podľa nového VZN prideľujeme dotáciu na žiaka ZUŠ bez 
ďalšieho členenia. Uvedené členenie a následne aj spôsob stanovenia výšky dotácie osobitne 
na žiaka individuálneho a osobitne na žiaka skupinového vyučovania vychádzalo z nariadenia 
vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v zmysle 
ktorého mesto dostáva daň z príjmu fyzických osôb podľa rôznych koeficientov na žiaka 
v individuálnom vyučovaní (koeficient 11,4) a v skupinovom vyučovaní (koeficient 7). 
Vzhľadom k tomu, že Základná umelecká škola už použitie dotácie vo svojich výdavkoch 



podľa týchto koeficientov nečlení, navrhujeme toto delenie v novom VZN zrušiť a stanoviť 
ho na 1 žiaka bez ďalšieho členenia. 

Okrem uvedeného sa mení príloha č. 1 – tu sa stanovujú sumy dotácie na 1 žiaka 
platné pre rok 2015. 

 
 
E.Štullerová - V priloženom materiály Vám predkladáme na schválenie návrh VZN 
o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva. Tak ako sme 
uviedli v dôvodovej správe, zmena oproti pôvodnému VZN je v čl. II bod 2 a), tu navrhujeme 
zmeniť spôsob prideľovania dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, kým v pôvodne 
platnom VZN sa dotácia prideľovala osobitne na žiaka skupinového vyučovania a osobitne na 
žiaka individuálneho vyučovania, v novom VZN je navrhnuté prideľovanie na žiaka bez 
ďalšieho členenia. Táto zmena vychádza z praxe, štát nám síce prideľuje daň z príjmov 
fyzických osôb v inej výške na žiaka individuálneho vyučovania a v inej výške na žiaka 
skupinového vyučovania, ale základná umelecká škola už použitie dotácie vo svojich 
výdavkoch podľa týchto koeficientov nečlení. Okrem tejto úpravy za ZUŠ je zmena v prílohe 
č. 1, kým v pôvodnom VZN bola schválená výška dotácie pre rok 2014, v návrhu tohto VZN 
sú stanovené sumy na 1 žiaka platné už pre rok 2015. Tieto vychádzajú z už Vami 
schváleného rozpočtu pre rok 2015 a počtu detí jednotlivých škôl a školských zariadení 
k 15.9.2014. Ostatné ustanovenia VZN sú navrhnuté v znení pôvodného VZN-ka. 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - Práve toto VZN mám ako príklad toho, kde by som sa 
potrebovala poradiť s právnikom z  toho dôvodu, že je tu delený príspevok do jedálne ZŠ J. 
Zemana podľa toho, či sú deti zo ZŠ J. Zemana alebo zo ZŠ sv. Alžbety. Nechcem to tu 
rozoberať, keď neviem, či mi na to bude vedieť niekto odpovedať. 
 
Mgr.J.Havran  - Myslím si, že najlepšie Vám k tomu odpovie pani Štullerová, ktorá je 
kompetentnejšia Vám k tomu odpovedať ako pani právnička, pretože sa tým zaoberá. 
 
Ing.V.Valachovičová  PhD. - V zákone, podľa ktorého je pripravené VZN je na strane 8 
tohto zákona uvedené, že mesto poskytne cirkevným zariadeniam školského stravovania 
a súkromným zariadenia školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % 
zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce. Myslím si, že školská jedáleň v ZŠ J. Zemana je zriadená mestom a nie 
cirkvou, ani súkromným zariadením a či už v nej jedávajú deti zo ZŠ sv. Alžbety alebo 
priamo zo ZŠ J. Zemana, takže toto mi tu napr. nesedí. Ďakujem za vysvetlenie. 
 
E.Štullerová - Toto je taký špecifický prípad, pretože naša školská jedáleň stravuje deti 
z cirkevnej ZŠ a takisto aj z mestskej ZŠ. Tu sme dotáciu vo výške 88 % určili vo VZN, ktoré 
schválilo ešte predchádzajúce mestské zastupiteľstvo. V tomto prípade sa neprideľuje suma 
podľa počtu stravníkov, ale my ju prideľujeme podľa potenciálneho množstva stravníkov. 
V tomto prípade vychádzame z počtu žiakov ZŠ J. Zemana a z počtu žiakov ZŠ sv. Alžbety. 
Zákon tu dáva benevolenciu, ako sa mesto rozhodne tieto finančné prostriedky prideľovať. 
My vychádzame z počtu žiakov, ktoré nahlasovali obe ZŠ k dátumu 15. 9. 2014. 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - Ja to teraz nebudem riešiť, ja to v podstate za seba vyriešim 
svojim spôsobom, takže môžeme kľudne pokračovať ďalej.  
 
Ing.T.Palaj – Pozerám, že máme tri centrá voľného času a jednému je zásadným spôsobom 
zvýšená dotácia a ďalším dvom je ubratá dotácia. Môžem sa na to spýtať? 



 
E.Štullerová – Návrh dotácie vychádza z návrhu rozpočtu pre rok 2015 s uvedeným počtom 
detí, ktoré majú CVČ k 15.9.2014 s tým, že deti musia mať trvalý pobyt na území obce. Čo sa 
týka centier pri ZŠ jednej aj druhej, tu sme vychádzali z návrhu našej ZŠ, podľa sumy, ktorá 
tam vyšla na jedno dieťa a 88 % pre dieťa ZŠ sv. Alžbety, ktoré navštevuje CVČ pri cirkevnej 
škole. Čo sa týka Centra voľného času, tam sú tie náklady pomerne vysoké, pretože je to 
právny subjekt a okrem krúžkovej činnosti vykonávajú aj množstvo príležitostnej činnosti. 
Túto príležitostnú činnosť centrá pri ZŠ nevykonávajú.   
 
Mgr.J.Havran  - Centrum voľného času má celkom iné náklady ako  CVČ pri ZŠ. CVČ ako 
samostatný právny subjekt má aj svojho riaditeľa, má zamestnancov, upratovačku, ekonómku, 
platí za energie, ostatné služby, ktoré sú spojené s činnosťou. Keď sa to prepočíta do 
konkrétnej výšky, je to určitá suma a ako aj bolo povedané, toto CVČ vykonáva aj iné 
aktivity, ktorých je skutočne veľký zoznam.  Preto je aj tá suma nepomerne vyššia. To 
znamená, že centrá pri ZŠ fungujú ako klasický krúžok ako mimoškolská aktivita po 
vyučovaní. To, že sú v Novej Bani tri CVČ - myslím  si, že najlepšie by bolo jedno. Prinieslo 
by to lepšiu kvalitu a nižšie náklady na mestský rozpočet. To je môj názor.  
 
E.Štullerová - Dotácie rozdeľujeme podľa počtu detí v krúžkoch. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 82/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2014 zo dňa 15.12.2014 o financovaní 
originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 13 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský,  Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
Znenie VZN: 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č. 5/2014 
zo dňa 15.12.2014 o financovaní originálnych kompetencií  

mesta Nová Baňa na úseku školstva 
 
       Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších zmien a doplnkov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 



pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a doplnkov, § 7 zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia 

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

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

 
 

Článok II. 
Podrobnosti financovania, spôsob prideľovania finančných prostriedkov,  

lehota na predloženie údajov  
 

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

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

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

roka. 
c) Na dieťa centra voľného času od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová 

Baňa podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom sa 
vychádza z predložených podkladov centier v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
a cirkevného zriaďovateľa, ktoré obsahujú meno a priezvisko, trvalé bydlisko 
dieťaťa, dátum narodenia a krúžky, ktoré dieťa navštevuje. V prípade cirkevného 
zriaďovateľa je okrem týchto podkladov nevyhnutnou podmienkou pridelenia 
dotácie  žiadosť zriaďovateľa. Dotácia sa prideľuje len centrám na území mesta 
Nová Baňa, mesto neprispieva na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného 
času so sídlom mimo územia mesta Nová Baňa. Dotácia na dieťa centra voľného 
času pri ZŠ u cirkevného zriaďovateľa je vo výške 88 % dotácie na dieťa centra 
voľného času pri ZŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa, vzhľadom 
k dodržaniu ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov sa 
pri výpočte suma dotácie na dieťa zaokrúhľuje matematicky nahor. 

 
 

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



zaokrúhľuje matematicky nahor. V prípade cirkevného zriaďovateľa je 
podmienkou pridelenia dotácie žiadosť zriaďovateľa. 

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

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

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

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

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

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

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

poskytne mesto Nová Baňa finančné prostriedky 
 
 

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

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

a školské organizácie so sídlom na území mesta Nová Baňa: 
 

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

a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa, osobitne pre individuálnu 
formu vyučovania a osobitne pre skupinovú formu vyučovania 

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

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

f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 
 



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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

 VZN vyvesené na úradnej tabuli od 28.11.2014 do 14.12.2014. 
 VZN schválené uznesením MsZ č. 82/2014 dňa 15.12.2014. 
 VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 16.12.2014 do 31.12.2014. 
 VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2015.  
 Týmto VZN sa ruší VZN č. 4/2013 zo dňa 11.12.2013. 
 
 
            Mgr. Ján Havran, v.r. 
                 primátor mesta 
 
 
 
 

P R Í L O H A     č.   1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. 5/2014 

zo dňa 15.12.2014 o financovaní originálnych kompetencií  
mesta Nová Baňa na úseku školstva 

 
Čl.I. 

Predmet prílohy 
Touto prílohou je stanovená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 



území mesta Nová Baňa na kalendárny rok 2015 v zmysle čl. III.  Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2014. 
 

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

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa  
školského zariadenia na kalendárny rok 2015.  

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

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

 
Škola, školské zariadenie     Dotácia na žiaka v eur 

 
       a)  Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa   655,71 eur 
 
        b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa          595,84 eur 
      
        c)  Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa  123,07 eur 
         
        d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,  
            968 01 Nová Baňa          105,02 eur 
          
        e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa 
            - potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana         109,21 eur 
          
            - potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety          96,11 eur 
          
         f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa    2.037,70 eur 
          

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

 
 
Školské zariadenie               Dotácia na žiaka v eur 
 

a) Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15, 
968 01 Nová Baňa        108,31 eur 
         

b) Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15,  
      968 01 Nová Baňa           92,42 eur 
          

 
V Novej Bani dňa 15.12.2014 
 
 
                Mgr. Ján Havran, v.r. 
                   primátor mesta 



6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 

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

 
Dôvodová  správa 

 
Zmena v predkladanom VZN nastala v zmysle platnej novely zákona č. 582/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov. Týka sa zavedenia zníženia poplatku pre fyzickú osobu 
staršiu ako 62 rokov pevnou sumou vo výške 6,61 eur na osobu a rok.    

Sadzba poplatku sa nemení, zostáva vo výške 0,0547 eura na osobu a rok, t.j. 19,96 
eur/osoba/rok.  Osoba staršia ako 62 rokov /pôvodne 65 rokov/ bude platiť poplatok 13,35 
eur/osoba/rok.  
 

 
 

U z n e s e n i e   č. 83/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
 
Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
Znenie VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 
č. 6/2014 zo dňa 15. 12. 2014     

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 



Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
Mesto Nová Baňa ukladá s účinnosťou od 1. januára 2015 miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

Článok II. 
Poplatník poplatku 

 
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 
„poplatok“)sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľných 
kuchynských a reštauračných odpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 
mesta. 
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

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

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

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

Článok III. 
Sadzba poplatku 

 
(1) Sadzba poplatku je 0,0547 eura na osobu a kalendárny deň.   
(2) Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je 0,0398 eura/l.  
 

Článok IV. 
Určenie poplatku 

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

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

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

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

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

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



pri článku II., odst. 2, písm. c), 
b) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie 

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

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

Článok V. 
Vrátenie preplatku 

 
(1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému 
v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok, najmä z dôvodu zrušenia 
trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta, prevodom vlastníctva nehnuteľnosti na 
území mesta do vlastníctva inej osoby, predložením úmrtného listu, predložením dokladu 
o zániku prevádzky v meste .          
 (2)  Vzniknutý rozdiel bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 30 dní odo 
dňa doručenia žiadosti,  prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. 

 
Článok VI. 

Odpustenie a zníženie poplatku 
 

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

a) potvrdenie o pobyte alebo štúdiu v zahraničí,  

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

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

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

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

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

 (3) Správca poplatku zníži poplatok pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov pevnou sumou vo 
výške 6,61 eur na osobu a kalendárny rok.  
 (4) Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta v prípadoch, 
neuvedených v článku VI. na písomnú žiadosť poplatníka poplatok znížiť alebo odpustiť.  
 

 
Článok VII. 

Spoločné ustanovenia 
 
(1) Správu miestneho poplatku vykonáva na svojom území Mesto Nová Baňa. 



(2) Na  ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa 
vzťahuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.   

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

(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné 
nariadenie č. 6/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 28.11.2014 do 14.12.2014. 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. 83/2014 dňa 15.12.2014. 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 17.12.2014 do 
31.12.2014. 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015. 
 
 
 
        Mgr. Ján Havran, v.r.  
             primátor mesta 
 
 
 

7. Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2015, 2016 a 2017 
 
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 

a spracovateľkou Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelnia na Mestskom úrade 
v Novej Bani.  K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  
 

Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám na schválenie návrh rozpočtu na rok 
2015 a na vedomie návrh rozpočtov na roky 2016 a 2017. Tvorba rozpočtu nie je jednoduchý 
proces. Pracovali sme na ňom tri mesiace, kým sme sa dopracovali k návrhu, ktorý sme Vám 
predložili na schválenie. Pri tvorbe rozpočtu musíme zohľadňovať viaceré dokumenty 
a legislatívne zmeny, počnúc zákonom o obecnom zriadení, cez zákon o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov, nariadenie vlády SR o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve až po zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, ale hlavne zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  
Rozpočet sa predkladá zároveň vo forme programového rozpočtu, v programoch, 
podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 
Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 12 programov. 

Rozpočet sme robili opatrne. Výsledkom bežného rozpočtu je prebytok 186 399 eur, 
ktorý je použitý na pokrytie schodkov kapitálového rozpočtu a finančných operácií.  
Príjmová, ale aj výdavková časť rozpočtu je o 166 000 eur  nižšia ako v roku 2014 s tým, že 
je zabezpečený výkon samosprávnych pôsobností mesta, ale aj činnosť rozpočtových 
a príspevkovej organizácie mesta, a záväzky mesta vyplývajúce z úverových zmlúv. 



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

Školstvo – bežné výdavky na školstvo predstavujú 47 % z bežného rozpočtu. Je to 
takmer polovica rozpočtu. 
Príjmy  - oproti rozpočtu roku 2014 sú vlastné príjmy školských zariadení rovnaké vo výške 
cca 90 000 eur. Sú to príjmy za školné, prenájom a režijné náklady v ŠJ. Transfery zo strany 
štátu sú vyššie o 48 772 eur. Aj napriek tomu transfery rozpočtované pre ZŠ (normatívne 
prostriedky) budú nepostačujúce, preto každý rok vstupujeme do dohodovacieho konania 
v súlade so zákonom o financovaní základných škôl, kde požadujeme dofinancovanie 
osobných a prevádzkových výdavkov.  

Rozpočet bežných výdavkov pre školstvo na rok 2015  je vo výške 1 590 101 eur, čo 
je vyššie o 39 005 eur oproti  pôvodnému  rozpočtu  roku 2014,  v  ktorom  však  bola  čiastka  
28 500 eur na okná pre ZUŠ (tento rok údržby väčšieho rozsahu v rozpočte nie sú).  
Po zapracovaní všetkých zdrojov na základe predpokladov, v predloženom návrhu rozpočtu 
mesto dofinancováva školské zariadenia čiastkou 105 315 eur, čo je menej o 22 372 eur ako 
v roku 2014, kedy to bolo 127 687 eur. 

V týchto dňoch Ministerstvo financií zverejnilo východiskové štatistické údaje pre rok 
2015, z ktorých vyplýva pre naše mesto výška výnosu dane z príjmov vyššia o 147 633 eur, 
ako máme v rozpočte. V roku 2015 dôjde k zvýšeniu podielu obcí na DPFO zo súčasných 67 
% na 68,5 %. Na základe zverejneného prepočítané počtu žiakov pre oblasť školstva za celú 
Slovenskú republiku a za Novú Baňu vychádza v prospech školstva čiastka 60 313 eur, t.j. 
doplatok mesta len 45 001 eur, čo je veľmi pozitívna informácia.    
V kapitálovom rozpočte je pre úsek školstva len čiastka 2 423 eur pre MŠ Nábrežná na 
zakúpenie elektrickej trojtrúbovej pece. Podrobnejšie tabuľky za školstvo máte priložené. 

Technické služby – predložili svoj rozpočet plánu nákladov a výnosov a výsledku 
hospodárenia. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok zriaďovateľa, pretože ich vlastné príjmy sú 
nízke, len 20 670 eur. Príspevok požadovali vo výške 670 000 eur. Po viacerých rokovaniach 
im bol odsúhlasený výške 612 921 eur, cca na úrovni roku 2014, plus účelové prostriedky 
4 710 eur. Celková čiastka bežného príspevku z rozpočtu mesta je vo výške 617 631 eur a 
tvorí 18 % z bežného rozpočtu mesta. Spolu s ich príjmami vo výške 20 670 eur sú náklady 
a výnosy TS vyrovnané vo výške 638 301 eur. 

Prehľad nákladov a výnosov podľa programov a funkčnej klasifikácie máte priložený, 
ako aj prehľad účelových prostriedkov bežných a kapitálových akcií. 

Kapitálový rozpočet mesta - požiadavky na kapitálové akcie – na rozvoj mesta boli 
mnohonásobne vyššie, než si náš rozpočet môže dovoliť. Do rozpočtu boli vybrané tie 
najnevyhnutnejšie spolu za 385 431 eur. Najväčšou akciou je Zateplenie budovy 
Podnikateľského centra s rozpočtom 221 362 eur, na ktorú však mesto bude doplácať zo 
svojich zdrojov len 34 191 eur, nakoľko rozhodnutím ministra životného prostredia SR bude 
mestu poskytnutá podpora formou dotácie z Enviromentálneho fondu vo výške 187 171 eur. 
Druhou najväčšou akciou sú WC a sprchy Tajch vo výške 87 772 eur, ktorá prechádza 
rozostavaná z roku 2014 a tretia je výstavba garáže za 32 700 eur pri objekte na ul. M. R. 
Štefánika, ktorý sa rekonštruuje pre dobrovoľný hasičský zbor. Nakoľko kapitálové príjmy sú 
nižšie ako kapitálové výdavky, kapitálový rozpočet je schodkový. Tento schodok je pokrytý 
prebytkom bežného rozpočtu. 



Vo finančných operáciách sú zapojené zdroje rezervného fondu vo výške 91 926 eur 
na pokrytie kapitálových akcií.   
Výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 85 137 eur, ktorý  kryje 
schodkové finančné operácie a celkový rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný. 

Prílohou rozpočtu je tabuľka, v ktorej sú uvedené údaje o skutočnosti za roky 2010 – 
2013, rozpočet a očakávaná skutočnosť na rok 2014 a návrh rozpočtov na roky 2015 - 2017. 

Na CD sú kompletné materiály vrátane textovej časti rozpočtu a máte tam priložené aj 
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta, ktorá odporúča rozpočet schváliť. 
 

J.Búry – Čo som pozeral roky 2016 a 2017, stále tam nie je plánované s rekonštrukciou 
vodnej nádrže Tajch. Poprosil by som, keby sa nad tým začalo dosť vážnejšie uvažovať 
a pripraviť na to finančné prostriedky, lebo je dosť v dezolátnom stave. Robíme pekný 
chodník okolo Tajchu, WC a sprchy a môže sa stať, aby nám to náhodou niekto nezavrel. 
Myslím si, že v zmysle zákona máme ako vlastník tej nádrže zhruba každých 20 rokov robiť 
údržbu. Myslím, že my sme ju už viac ako 24 rokov nerobili a je v zlom stave. Videl som, že 
na tento rok sa tam dávala projektová dokumentácia, ale bol by som rád, keby začalo 
vážnejšie uvažovať s rekonštrukciou aspoň v roku 2016, lebo nás to „dobehne“ a nemusí to 
dopadnúť dobre.  

 

Mgr.J.Havran  - Osobne nepoznám ten predpis, často sa to spomína, neviem, či je to tak.  V 
skutočnosti v našom záujme je, aby sme tam spravili určité opatrenia.  Logickým postupom je 
naprojektovanie tej veci, vybavenie stavebného povolenia a posudzovanie vplyvov životného 
prostredia. To znamená vyriešiť EIU a iné skutočnosti a hlavne zamyslieť sa nad tým, 
z ktorých zdrojov by sme mali túto akciu financovať. Prípadne zo zdrojov na protipovodňovú 
ochranu, avšak ten stav ktorý tam je dosť znemožňuje iné funkcie tej nádrže. Mala by ale 
spĺňať určitú kapacitu. Nemala by až tak úplne slúžiť len na rekreáciu a rybárčenie a preto 
bude zrejmé hľadať možnosť aj z iných zdrojov financovania. To, čo je potrebné je tam 
naprojektované a bude sa to musieť financovať z iných zdrojov a upraviť podľa podmienok, 
ktoré sú tam. My s tým počítame. Podľa môjho názoru je dôležité riešiť likvidáciu 
odpadových vôd od všetkých, ktorí bývajú pri potoku, ktorý zásobuje Tajch, pretože ešte keď 
som bol poslanec bol vždy problém organický materiál. Z verejného zdravotnícka som dostal 
odpoveď, že to sú splaškové vody - fekálie. To bol vždy zásadný problém. Preto sa 
v minulosti pristúpilo k tomu, že okolo Tajchu bola vybudovaná kanalizácia – hlavné 
potrubie. Otázkou je, aké je staré potrubie, ktoré sa nachádza medzi chatami? Každopádne 
všetko čo bolo vyprodukované v Losose, v Penzióne Tajch a vo všetkých ostatných 
rekreačných zariadeniach to skončí vo vode, o tom som presvedčený. Dnes je v Tajchu 
množstvo organických látok, ktoré tam nie sú potrebné a vhodné a sú tam zariadenia, ktoré sú 
nefunkčné. Technicko-bezpečnostný dohľad nám odporúča, aby sme tie veci urobili, otázkou 
ale zostáva, ako ich vyfinancovať a aby akcia z nedostatku financií netrvala veľmi dlho. Tam 
nebude jednoduché odhadnúť objemy, množstvo materiálu, ktorí bude potrebné stadiaľ 
odviezť. Toto nie je akcia, že „začnime ju a uvidíme čo sa bude diať“. Takže bola spravená 
oprava kanalizácie, vybudovanie cyklo-korčuliarskeho okruhu, dnes sú tu sprchy a WC, ktoré 
slúžia pre amfiteáter, ďalej treba vyčistiť vodu, opraviť technické zariadenia a vyriešiť aj 
splaškové vody z tých domov, pretože si myslím, že to je stále problém.  

 

J.Búry - Kapacita kanalizácie je robená len na tie objekty, ktoré sú tam.  

 



Mgr.J.Havran  - Toto by som úplne s istotou netvrdil, pretože kanalizácia končí čističkou 
odpadových vôd pod Tajchom a myslím si, že má väčšiu kapacitu a bolo by vhodné, keby boli 
do nej zaústené aj RD a chaty.  

 

J.Búry - Bolo by dobré, keby sa oslovili vlastníci tých nehnuteľností, aby sa na to napojili.  

 

Mgr.J.Havran - Myslím si, že by to nebol zlý nápad, aj keď podľa mňa si myslím je to drahé 
riešenie, lebo tam je nízka hustota osídlenia a veľká vzdialenosť.  

 

Ing.V.Valachovičová PhD. – Chcela som sa poďakovať Ing. Ditteovej, že nám na 
pracovnom stretnutí spravila prehľad o rozpočte, ale od toho štvrtku som si to nestihla 
podrobne naštudovať, preto mám dnes aj ďalšie otázky. Prvá položka sa týka položky 8.3.  
funkčnej klasifikácie 05.2.0. a týka sa kanalizácie na ul. Kamenárska, ktorá sa mala robiť pred 
4 rokmi. V súčasnosti je tu uvedená 0. Chcem sa v tejto súvislosti spýtať, ako naše mesto 
bude pripravené na záväzok Slovenska voči EÚ, ktorý Slovensko dalo pri vstupe a to, že budú 
obce nad 2 tisíc obyvateľov napojené na sieť kanalizácii a ČOV.  Keďže neplánujeme stavbu 
nových vetiev, tak ako sme na tom, už spĺňame tú požiadavku? Konečný termín je koniec 
roka 2015. Ďakujem. 
 
Mgr.J.Havran  – Čo sa týka tej položky, to sa týkalo len kanalizácie na ul. Kamenárska. 
V súčasnosti vedieme spor s firmou, ktorá mala vybudovať kanalizáciu na ul. Kamenárska, 
pretože firma, ktorá to mala robiť odstúpila od zmluvy. Ministerstvo, ktoré nám na to malo 
dať dotáciu tiež odstúpilo od zmluvy, to znamená, že Mesto Nová Baňa je žalované o náhradu 
škody a úhradu ušlého zisku. Myslím si, že tá požiadavka je na úrovni 170 tis. eur. 
Momentálne bolo pojednávanie odročené a naše mesto zastupuje externá právna spoločnosť, 
nie naša pani právnička. Čo sa týka druhej otázky, nedávno som komunikoval so zástupcami 
StVaK a myslím si, že Nová Baňa spĺňa tú podmienku. Bolo tam určité percento 
skanalizovania a hlavné osídlenia, kde žije väčšina ľudí sú pokryté kanalizáciou. Pri 
kanalizáciách je trochu problém, pretože takisto, ako aj pri tomto projekte mesto Nová Baňa 
bolo iniciátorom vzniku kanalizácie, dalo vypracovať PD, vybavilo stavebné povolenie 
a uchádzalo sa o finančné prostriedky z Európskych fondov o nenávratný príspevok. Boli tu 
ale sľubované ukazovatele a ciele, ktoré ale nebolo možné splniť. Keď sme získali na to 
prostriedky, snažili sme sa od zmluvy odstúpiť, pretože tu bolo veľké riziko, že nedokážeme 
splniť podmienky a to, pripojiť na ňu 500 obyvateľov na ul. Kamenárskej a aj to, že tu nežije 
89 osôb rómskej komunity a nebudeme vedieť 2 osoby trvalo zamestnať. Keď sme oznámili 
ministerstvu, že takéto stavy tu zrejme nie sú, od zmluvy odstúpili. Potom, ako nebolo dané 
rozkopávkové povolenie, odstúpila aj firma. Keď mesto takého niečo urobí, prevezme na seba 
riziko, že bude musieť splniť ukazovatele, lebo keď ich nesplní, tak hrozí korekcia, ktorá sa 
na Slovensku teraz vo veľkom uplatňuje a riadiace orgány požadujú vrátiť finančné 
prostriedky naspäť. Realita je taká, že na ul. Kamenárskej žije cez 200 obyvateľov a aj to 
väčšina pod cestou a mali by problém sa napojiť na kanalizáciu. Toto je veľmi komplikovaný 
vzťah a preto je ťažké povedať, či mesto pôjde do budovania ďalšej kanalizácie. 
 
Mgr.M.Havran – Poprosil by som v súvislosti s tým, čo si spomínal súdny spor ul. 
Kamenárska, bolo by dobré, keby primátor mesta do budúceho MsZ pripravil informáciu pre 
poslancov o aktívnych súdnych sporoch, ktoré sa v tomto meste vedú, aký je faktický stav 
a aké sú dôvody. Lebo v súdnom spore  s kanalizáciou na ul. Kamenárska ide o celkom veľkú 
sumu a môže to mať dosť veľký zásah do budúceho rozpočtu. Ďakujem. 



 
Ing.K.Ditteová – Okrem tohto súdneho sporu sa s mestom nevedie žiadny iný súdny spor.  
 
Mgr.J.Havran  - To znamená, že do budúceho MsZ predložíme za mesto správu o stave 
súdneho sporu.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Druhá otázka sa týka vývoja rozpočtu mesta Nová Baňa za 
roky 2010 – 2017. Vo výdavkovej časti, v programe 13 „Rozvoj mesta“ od roku 2015, 2016 
a 2017 sú sumy v hodnote 0. Chcem sa spýtať, či je to vykázané niekde inde, či sa nepočíta 
s rozvojom mesta? Spomínalo sa, že sa bude zatepľovať Podnikateľské centrum. Chcela by 
som, aby mi bolo vysvetlené, či je to niekde zaúčtované, alebo aký je tu problém?  
 
Mgr.J.Havran - To nie je účtované, to je rozpočtované. Z troch rozpočtovaných rokov je 
jeden záväzný a to je ten nasledujúci.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - Ale aj v tom najbližšom je nula a preto ma to zaujalo.  
 
Ing.K.Ditteová - Posledný program, tam bola územnoplánovacia dokumentácia, to vysvetlí 
Ing. Šeclová.  
 
Ing.J.Šeclová – V tom programe 13 bola územnoplánovacia dokumentácia, vlastne územný 
plán na celé katastrálne územie mesta Nová Baňa, ktorý bol schválený dňa 22.10.2014 
prijatím všeobecne záväzného nariadenia. To znamená, že v dohľadnej dobe my tento 
program realizovať nebudeme. Zo stavebného zákona vyplýva aktualizácia ÚP po 4 rokoch. 
V prípade, že by prišiel veľký investor, alebo by nastala nová skutočnosť, je možnosť riešiť 
zmenu ÚP aj počas tohto obdobia. Preto tam je vedená nula.  
 
Mgr.J.Havran - Teraz by mohol byť teda vypustený a keď budú nejaké zmeny, mohol by 
byť znovu zaradený do tej oblasti.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - Ďakujem. Tretia otázka sa týka podprogramu 5.2.1. funkčnej 
klasifikácie 04.5.1. „Údržba MK“, kde je suma 87 236 eur, chcela by som sa spýtať, ako sa 
plánuje realizovať údržba? Už je nejaký konkrétny plán, koľko sa bude robiť dodávateľky? 
Bude ma to zaujímať v súvislosti s realizáciou rekonštrukcie na ul. Cintorínska, čo bola dosť 
veľká suma a preto ma zaujíma, ako sa to bude realizovať?  
 
Mgr.J.Havran  -  Čo sa týka tej sumy, myslím si, že z veľkej časti táto suma pokrýva bežné 
výdavky spojené s údržbou komunikácii. To znamená, že sú to mzdy, náklady na materiál 
a zahŕňa prostriedky na vysprávky komunikácií a nezahŕňa prostriedky na súvislé 
asfaltovanie. Táto suma neobsahuje žiadnu sumu, ktorá by riešila subdodávky, všetko sa to 
bude realizovať vo vlastnej réžii.  
 
J.Kasan – Je to tak, ako si povedal pán primátor, je to suma, ktorá zahŕňa opravu a údržbu  
MK, v prípade za pomoci Regionálnej správy ciest, ktorá nám pomáha s vyfrézovaním jám, 
aby sme skvalitnili opravu MK.  
 

Ing.V.Valachovičová PhD. – Ďakujem. Posledná otázka súvisí aj s návrhom na uznesenie. 
V textovej časti ohľadom školstva pre projekt ZŠ J. Zemana som našla príspevok „60 prvákov 
po 50 eur na učebné pomôcky“. Zisťovala som, že tých prvákov bude od septembra zhruba 
75. Preto by som sa chcel spýtať a zároveň aj navrhnúť na uznesenie, navýšenie sumy 



v projekte 11.1.5. „Cirkevné školské zariadenia“ rovnakú sumu pre zhruba 20 detí, čiže 20 x 
50 eur by činilo 1 tis. euro pre mestský rozpočet, čo by bolo zvládnuteľné pre rok 2015 
a 2016. Suma by sa potom navýšila z 28 550 eur na 29 550 eur. Hovorili ste, že zároveň 
musíme nájsť, kde bude táto suma znížená. Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že nejaké 
rezervy sú v tej časti 1.1. „Správa mesta“, preto si myslím, že tých 1 tis. eur by sa tam našlo.  

 

Ing.K.Ditteová – My nefinancujeme školu Základnej cirkevnej škole, my financujeme len 
školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti, toho času centrum voľného času. 
Tento príspevok poskytujeme mestskej ZŠ.  

 

Ing.V.Valachovičová PhD. – V podstate je tu uvedené „rozpočtované prostriedky zo štátu“, 
to je ten transfer? 

 

Ing.K.Ditteová - Príspevok na prvákov dávame my z nášho mestského rozpočtu. Cirkevnú 
školu financuje biskupský úrad, on je zriaďovateľom. My sme zriaďovateľom našej ZŠ 
a biskupský úrad cirkevnej školy. Cirkevnú školu my financujeme len cez centrum voľného 
času a záujmové stredisko. Takže toto sa nedá z tej položky financovať. 

  

Mgr.J.Havran  – Mesto Nová Baňa dostane finančné prostriedky na vlastné príjmy, ktoré sú 
poukázané zo štátu. My sme sa v minulosti, ako zriaďovateľ ZŠ, ktorá je mestskou ZŠ 
rozhodli, že týmto príspevkom budeme motivovať obyvateľov tohto mesta a okolia, aby do 
tejto školy dali svoje deti. Počet detí nie je vždy dostatočný a to čo ste povedali, že je  75 
predškolákov, z toho nie všetci skončia v ZŠ v meste Nová Baňa. Skončia aj v iných ZŠ, 
napr. aj v cirkevnej, ktorá má štatút súkromnej školy a takisto skončia v ZŠ v okolitých 
obciach. Všetci, ktorí sa rozhodnú dať svoje deti do mestskej ZŠ si my takýmto spôsobom 
oceníme. Počet detí priamo ovplyvňuje, ako je financovaná škola a koľko finančných 
prostriedkov  bude potrebné dofinancovať. To, čo  bolo povedané, že tento príspevok nie je 
možné poskytnúť cirkevnej ZŠ z nášho rozpočtu, aby sme financovali súkromný subjekt, to je 
podľa mňa faktom. Z nášho rozpočtu môžeme poskytnúť financie len dotáciou a neviem, či 
toto by pripadalo do úvahy, či by sme mohli  právnemu subjektu poskytnúť takúto dotáciu. 
Myslím si, že takúto úpravu, ktorú ste navrhli, to nepôjde. Mesto financuje všetky CVČ, ktoré 
sú v pôsobnosti Mesta Nová Baňa, na ne dostávame od štátu prostriedky. K 15. 9.  sa uviedli 
do výkazov počty detí, ktoré sú prepočítané a následne na ne dostaneme financie, ktoré im 
posúvame, aj keď len vo výške 88 %. To, čo ale navrhujete, podľa môjho názoru zatiaľ nie je 
možné. Treba nájsť tomu nejakú právnu formu.  

 

Predmetný materiál je uvedený v prílohe č. 1. 
 

 
U z n e s e n i e   č. 84/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 



a) Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok  2015  v členení: 
 
 
PRÍJMY VRÁTANE  FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 3 936 010 
VÝDAVKY VRÁTANE  FINAN ČNÝCH OPERÁCIÍ 3 936 010 
V tom:  
BEŽNÝ ROZPOČET  
Bežné príjmy 3 559 915 
Bežné výdavky 3 373 516 
Prebytok bežného rozpočtu    186 399 
 
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

 

Kapitálové príjmy 284 169 
Kapitálové výdavky 385 431 
Schodok kapitálového rozpočtu  - 101 262 
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA 85 137 
FINANČNÉ OPERÁCIE  
Príjmové finančné operácie 91 926 
Výdavkové finančné operácie  177 063 
Schodok finančných operácií - 85 137 
 

b) Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia Technických služieb mesta 
Nová Baňa na roky 2015, 2016 a 2017 

 
berie  na  vedomie  
 

a) Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2016 a 2017  
b) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky  2015, 2016 a 2017  

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

 

8.  Prevod nehnuteľného  majetku – rozostavaných stavieb do majetku mesta Nová 
Baňa 

 
Predkladateľom bodu je František Bakoš, riaditeľ Technických služieb mesta Nová 

Baňa a spracovateľkou je Mgr. Martina Šalková, hlavná účtovníčka na Technických službách 
mesta Nová Baňa.  K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  
 

 



Dôvodová správa 
 

1) V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2014 bol schválený limit na 
realizáciu stavebnej investície – Rekonštrukcia chodníkov na ulici Cintorínska v 
Novej Bani. Na základe toho bola akcia zrealizovaná dodávateľsky, pričom 
dodávateľom bola stavebná spoločnosť CESTY NITRA, a.s. a Inžinierske stavby, a.s. 
– Košice. 
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady: 
1. etapa                35 632,76 Eur 
2. etapa       35 555,12 Eur 
S p o l u:       71 187,88 Eur 
 

2) V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2014 bol schválený limit na 
realizáciu stavebnej investície – Rekonštrukcia chodníkov na ulici Nábrežná v Novej 
Bani. Akcia bola zrealizovaná dodávateľsky, pričom dodávateľom bola stavebná 
spoločnosť CESTY NITRA, a.s. 
Celkové náklady na túto akciu boli vo výške 4 504,97 Eur. 
 

3) V rozpočte Technických služieb mesta Nová Baňa pre rok 2014 bol schválený limit na 
realizáciu stavebnej investície – Rekonštrukcia chodníkov na ulici Školská v Novej 
Bani. Akcia bola zrealizovaná dodávateľsky, pričom dodávateľom bola stavebná 
spoločnosť CESTY NITRA, a.s. 
Na túto akciu boli účtované nasledovné náklady: 
1. etapa                     982,54 Eur 
2. etapa         9 016,61 Eur 
3. etapa       13 127,82 Eur 
S p o l u:       23 126,97 Eur 
 
Uvedené stavby boli ukončené, skolaudované – kolaudačné rozhodnutie KR č.1/2014 

zo dňa 18.11.2014 je potrebné zaevidovať do majetku.  
 

 

J.Búry – Chcel by som sa spýtať, kto projektoval  tieto chodníky? Dokedy máme garanciu na 
tieto chodníky? 
 
Mgr.J.Havran  – My sme stanovili podmienky, ako budú chodníky rekonštruované. Garancia 
na takéto práce je štandardne 5 rokov.    
 
Mgr.B.Bratko  – Keďže je to akcia z predchádzajúceho volebného obdobia, chcem sa spýtať 
na modernizáciu mestského rozhlasu. Ja bývam tu v meste, ale v pozadí tam stále počuť 
hučanie a pískanie. Včera som bol na Bukovine a niektorí občania povedali, že boli očitými 
svedkami toho, ako sa to montovalo. Vplyv na to mala výška smeru, ktorý bol hlavne okolo 
tých priestorov, kde sa to malo montovať a niektoré ďalšie faktory, ktoré tam asi nemali čo 
robiť a výsledkom toho je nedostatočná počuteľnosť vzhľadom na  nevyhovujúce 
rozmiestnenie hlásičov. Najlepšie by bolo nejakým spôsobom zrevidovať účelnosť 
a funkčnosť umiestnenia rozhlasu.  
 



J.Kasan – Všetky veci, ktoré boli zrekonštruované sú v záručnej dobe a cca 1 mesiac dozadu  
bol pán riaditeľ osobne vybavovať v Čechách reklamácie s „doskou“. Takže tieto veci riešime 
v rámci reklamácií.  
 
Mgr.J.Havran -  Čo sa týka rozsahu, bola rozšírená sieť hlásičov o 4 stanice, ktoré boli 
osadné na základe požiadaviek poslancov a občanov.  Následne boli namontované na 
miestach, ktoré boli odsúhlasené. Myslím si ale, že Bukovina tam nebola. Boli osadené na 
Štáloch, Kútovskej ceste, Starohutskej ulici a sú to 4 stanice, ktoré majú 3 hlásiče. K 
mestskému rozhlasu by som chcel povedať toľko, že situácia nie je jednoduchá, pretože mesto 
Nová Baňa používa namiesto mestského rozhlasu zariadenie, ktoré je určené na varovný 
a informačný systém obyvateľov v skratke VISO 2002, ktoré má jeden základný problém a to 
je, že síce je bezdrôtové, ale mal by slúžiť na mimoriadne a občasné hlásenie. To znamená, že 
by to nemalo slúžiť na reprodukciu miestnych rozhlasových správ 2 x za deň tak, ako je to 
používané. Niekto sa po určitej dobe rozhodol, že toto je nový systém a takto my v Novej 
Bani budeme vysielať mestský rozhlas a nebudeme ho ťahať po drôtoch, pretože časť mesta, 
hlavne činžáky vysielajú rozhlas po drôte a okrajové časti mesta sú riešené bezdrôtovým 
systémom. Je tu jeden zásadný problém. Zariadenia sú nabíjané batériou z verejného 
osvetlenia a signál to nevie prijať všade rovnako. Batéria, aby bola nabitá, potrebuje 
minimálne 10 hodín priameho nabíjania, aby bolo zabezpečené 10 minútové hlásenie a tým, 
že je hlásenie 2 x za deň, potom často dochádza k opotrebovaniu batérie. Toto nie je 
najšťastnejší spôsob hlásenia rozhlasu a bol prijatý v roku 2008. Myslím si, že rozhlas nie je 
vyriešený dobre koncepčne a systém, ktorý tu je nastavený, nie je dobrý. Preto sú tie 
problémy a neustále dochádza k poruchám aj s „doskou“, ktorá je priamo na úrade.  
 
Mgr.A.Zima – Chcem sa spýtať p. Kasana, z akého hľadiska je normálne, že asfalt na 
Cintorínskej ulici sa ukladal bez obrubníkov? Nebude to mať v budúcnosti vplyv na 
funkčnosť toho chodníka? Nebudeme to reklamovať?  Lebo som sa prešiel po chodníku, ktorý 
sa robil pred 3 rokmi na Nábrežnej ulici pri potoku a ten je už celý popraskaný a prerastený 
trávou. Tiež bol robený bez obrubníkov. 
 
J.Kasan – Generálna oprava týchto chodníkov bola vykonávaná v zmysle našej požiadavky. 
Takže dodávateľská firma to robila na základe našich požiadaviek.  
 
 
O 16.50 hod. odchod poslanca Gregora Galetu z MsZ. 
 
 
Mgr.J.Havran - Čo sa týka obrubníkov, chcel by som k tomu niečo povedať, lebo som to už 
viackrát počul. To riešenie bolo prijaté z dôvodov praktických a finančných. V tých pásoch, 
kde by mali byť osadzované obrubníky sú vedené káble, ktoré by museli byť s najväčšou 
pravdepodobnosťou preložené. Preto sa prijalo takéto riešene, ktoré možno nie je esteticky 
najvhodnejšie, ale som o tom presvedčený a takisto aj na základe tvrdenia ľudí z tej firmy, 
ktorí to robili, že požadovaná hrúbka asfaltu bude dostatočná a na všetkých miestach bol 
upravený podklad. Čo sa týka chodníka na ul. Nábrežná od budovy MŠ po ZŠ, pamätám si, 
akým spôsobom kládli asfalt a mal by byť zreklamovaný. Základným problémom toho 
chodníka ani tak nie je obrubník ale to, že bol kladený asfalt, ktorý bol kladený nie systémom 
finišéra, ale UNC a podľa môjho názoru bol ten asfalt studený a preto je dopraskaný. To už sa 
nedalo ani zhutniť a preto pred uplynutím tej doby by mal byť zreklamovaný ako chyba 
technológie pokládky. Obrubník tam nemá žiadny vplyv, dôležitý je podklad a zhutnenie pod 
asfaltom. Viete, my sme nedávali obrubníky ani na Tajch a chodia tam technické služby na 



autách po chodníku. Pod tým chodníkom je betón a kde bol prepadnutý, bol zasypaný 
a zhutnený a nastriekaný asfaltom.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 85/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
prevod nehnuteľného majetku – rozostavaných stavieb do majetku mesta Nová Baňa, dňom 
18.12.2014: 
1. Rekonštrukcia chodníkov ul. Cintorínska vo výške 71 187,88 eur 
2. Rekonštrukcia chodníkov ul. Nábrežná vo výške 4 504,97 eur  
3. Rekonštrukcia chodníkov ul. Školská vo výške 23 126,97 eur 
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

 

9. Majetkové veci 

 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou je Mgr. Petra Gejdošová, odborná referentka na oddelení VŽPaSM na 
Mestskom úrade v Novej Bani.  K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

� s c h v a ľ u j e 
 
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby 

mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01  Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 18.12.2014: 
 

1. Varovný a informačný systém obyvateľstva VISO 2002 Nová Baňa – modernizácia 
mestského rozhlasu 
v sume      5.568,00 eur  

 
2. Športovisko ul. Pod sekvojou – mantinely  

v sume      8.896,80 eur  
 



3. Rekonštrukcia chodníkov ul. Cintorínska  
v sume    71.871,88 eur  
 

4. Rekonštrukcia chodníkov ul. Nábrežná  
v sume      4.666,97 eur  
 

5. Rekonštrukcia chodníkov ul. Školská   
v sume    23.480,97 eur  
 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého modernizáciou 
a rekonštrukciou. 
 

 
Dôvodová  správa  

 
Na základe objednávky Mesta Nová Baňa dodávateľ zrealizoval rozšírenie VISO 

Nová Baňa  - bezdrôtový rozhlasový systém pre informovanie a varovanie obyvateľov mesta 
Nová Baňa - modernizácia a rozšírenie mestského rozhlasu - dodávka a montáž 4 ks hlásičov 
a 8 ks reproduktorov. Akcia bola ukončená a mestom Nová Baňa prevzatá a je schopná 
užívania.  

Na základe zmluvy o dielo č. 1607/2014 zo dňa 21.7.2014 bola zhotoviteľom 
stavebných prác SportReal s.r.o Nitra  realizovaná dodávka a montáž mantinelových dosiek 
z materiálu PE hr. 10 mm, rozmer 2,00 x 1,00 m, vo farbe bielej s ukotvením na pozinkované 
jaklové profily o rozmeroch 50/30/2 mm v troch radoch na jestvujúcej stavbe Športovisko ul. 
Pod sekvojou v dĺžke po obvode 88 bm. Akcia bola ukončená a prevzatá mestom Nová Baňa 
a je schopná užívania.  

Na rekonštrukciu chodníkov vydalo Mesto Nová Baňa stavebné povolenie č. VŽPSM 
– 2014/01541/11209, SP 2/2014 zo dňa 8.8.2014, právoplatné 3.9.2014. Akcia bola 
skolaudovaná a daná do užívania. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané mestom Nová Baňa 
pod číslom VŽPSM – 2014/02064/13191, KR 1/2014 zo dňa 18.11.2014. Technickým 
službám mesta Nová Baňa bol poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta pre rok 2014 na 
rekonštrukciu chodníkov s povrchovou úpravou celoplošným asfaltobetónovým krytom:  
1 – ul. Cintorínskej – ľavá a pravá strana. Zastavaná plocha nových konštrukcií je 4 035 m2, 
2 – ul. Nábrežnej. Zastavaná plocha nových konštrukcií je 554 m2, 
3 – ul. Školskej. Zastavaná plocha nových konštrukcií je 1 294 m2. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 86/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technické služby mesta 
Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01  Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 18.12.2014: 
 

6. Varovný a informačný systém obyvateľstva VISO 2002 Nová Baňa – modernizácia 
mestského rozhlasu 

v sume      5.568,00 eur  
 



7. Športovisko ul. Pod sekvojou – mantinely  
v sume      8.896,80 eur  
 

8. Rekonštrukcia chodníkov ul. Cintorínska  
v sume    71.871,88 eur  
 

9. Rekonštrukcia chodníkov ul. Nábrežná  
v sume      4.666,97 eur  
 

10. Rekonštrukcia chodníkov ul. Školská   
v sume    23.480,97 eur  
 
za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého modernizáciou 

a rekonštrukciou. 
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
10.  Schválenie  komisií mestského zastupiteľstva a jej členov 
 

Mgr.J.Havran  - Podľa doterajších informácií je záujem aby v meste Nová Baňa vznikla:    
- finančná komisia v nasledovnom zložení: Peter Forgáč, Ing. Viktória Valachovičová 

PhD., Natália Pinková, zapisovateľka Eva Drgoňová 
- komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu: Ing. Viktória Valachovičová PhD., 

Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj, zapisovateľka Eva Mikušková 
- komisia územného plánu, životného prostredia a majetku:  Ing. Karol Tužinský, 

Maroš Marko, Gregor Galeta, Mgr. Adrian Zima, zapisovateľka Mgr. Petra Gejdošová  
- komisia bytová a sociálna: Mgr. Branislav Bratko, Natália Pinková, Maroš Marko, 

zapisovateľka Anna Petríková 
- komisia pre cestovný ruch: Natália Pinková, Mgr. Maroš Havran, Juraj Búry, 

zapisovateľka Mgr. Lenka Bieliková 
- komisia dopravy: Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Gregor 

Galeta, zapisovateľka Ing. Katarína Jančeková 
- komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta: 

Natália Pinková, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Juraj Búry, Ing. Zdenko Král 
 
 
M.Marko  - Budeme tiež voliť aj predsedov komisií? 
 
Mgr.J.Havran  - Je to vo Vašich rukách, ale ja by som to nechal na členov komisií. 
 
P.Forgáč – V tomto prípade by som si dovolil pán primátor s Tebou nesúhlasiť. Chcel by 
som, aby sme to urobili naraz, nech je s tým pokoj a už by sme sa k tomu nevracali. Nech sa 



o tom rozhodne teraz a nech to ide do materiálov. Aj z toho dôvodu, lebo potom by bolo 
vhodné, aby na najbližšom MsZ predsedovia komisií po dohode s členmi komisií predkladali 
návrhy na členov komisií z radov odbornej verejnosti.  
 
M.Marko  - Za predsedu komisie ÚP, ŽP a majetku by som si dovolil navrhnúť Ing. Karola 
Tužinského.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 87/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
zriaďuje  
 
sedem komisií mestského zastupiteľstva a to:  

- finančnú 
- kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
- územného plánu, životného prostredia a majetku 
- bytovú a sociálnu 
- pre cestovný ruch  
- dopravy 
- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
Prestávka od 17.10 hod. do 17.15 hod. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 88/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
volí  
 
poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani do: 

- finančnej komisie:  Peter Forgáč – predseda komisie, Ing. Viktória Valachovičová 
PhD., Natália Pinková 

- komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu: Ing. Viktória Valachovičová PhD. 
–  predsedníčka komisie, Ing. Zdenko Král, Ing. Tomáš Palaj 



- komisie územného plánu, životného prostredia a majetku:  Ing. Karol Tužinský – 
predseda komisie, Maroš Marko, Gregor Galeta, Mgr. Adrian Zima 

- komisie bytovej a sociálnej: Mgr. Branislav Bratko – predseda komisie, Natália 
Pinková, Maroš Marko 

- komisie pre cestovný ruch: Mgr. Maroš Havran – predseda komisie, Natália Pinková, 
Juraj Búry 

- komisie dopravy: Ing. Tomáš Palaj – predseda komisie, Ing. Viktória Valachovičová 
PhD., Gregor Galeta  

- komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta: 
Natália Pinková – predsedníčka komisie, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Juraj 
Búry, Ing. Zdenko Král 

 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 89/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
určuje  
 
za zapisovateľky komisií:  

- Evu Drgoňovú zapisovateľku finančnej komisie 
- Evu Mikuškovú zapisovateľku  komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
- Mgr. Petru Gejdošovú zapisovateľku komisie územného plánu, životného prostredia 

a majetku 
- Annu Petríkovú  zapisovateľku komisie bytovej a sociálnej  
- Mgr. Lenku Bielikovú zapisovateľku komisie pre cestovný ruch 
- Ing. Katarínu Jančekovú zapisovateľku komisie dopravy  

 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 



11.   Diskusia 
 
 Primátor mesta Mgr. Ján Havran informoval prítomných, že poslankyňa MsZ Ing. 
Viktória Valachovičová, PhD.,  predložila návrh na uznesenie v nasledovnom znení: 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

A) schvaľuje 
zapojenie sa mesta Nová Baňa do výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 
regionálneho operačného programu (s kódom ROP-3.1-2014/01) v oblasti podpory 
3.1a „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových 
a fondových inštitúcií“ 
 

B) ukladá primátorovi mesta 
preveriť aktuálnosť zapojenia sa do predmetnej výzvy a začať práce na príprave 
projektovej žiadosti 

 
 

Dôvodová správa: 
 
Dňa 18.11.2014 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci 
orgán pre Regionálny operačný program výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP 
v dvoch oblastiach: 

• 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových 
a fondových inštitúcií 

• 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok 

s uzávierkou 18.2.2015. 
 
Skupiny oprávnených aktivít v rámci opatrenia 3.1 – oblasť podpory 3.1a „Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií 
 
3.1.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na 
miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým spojené obstaranie vybavenia, 
vrátane IKT vybavenia (Aktivity zamerané na investície do technického stavu objektov 
využívaných knižnicami, múzeami a galériami na miestnej a regionálnej úrovni vrátane 
obstarania ich vybavenia. Podpora je realizovaná bez ohľadu na to, či ide alebo nejde 
o pamiatkový objekt.) 
 
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít: 

a) Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, modernizácia a rekonštrukcia stavieb, 
napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona - vrátane 
stavebného dozoru), 

b) Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie 
tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava 
a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, 
oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, 
energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena 
jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných 



rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to 
vhodné a pod.) 

c) Obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho 
s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia, 

d) Sadové a parkové úpravy v areáli. 
 

Mesto Nová Baňa v súčasnosti investuje 221.362 eur do budovy Podnikateľského 
centra, v ktorej by mala v budúcnosti slúžiť knižnica. Investícia financovaná cez 
Envirofond úverom s 85 % finančnou účasťou mesta zahŕňa zateplenie, výmenu okien, 
izoláciu strechy. Predkladaná výzva by pravdepodobne mohla pokryť prestavbu 
interiéru a jeho vybavenie. 
 Druhou možnosťou využitia výzvy je rekonštrukcia budovy, kde momentálne 
knižnica sídli. 
 

Forma, výška, intenzita pomoci 
 
Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt: 
 
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 173 681 eur. 
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 2 490 000 eur. 
 
Tabuľka č. 1: Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt 
žiadateľa:  
 
Maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja 

85.00 % Maximálna 
výška NFP* 

Maximálny príspevok štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 10,00 % 
Minimálna finančná účasť prijímateľa – subjektu verejného 
sektora 

5,00 %  

        *predpokladaná výška NFP je vopred určená žiadateľom 
 
 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Z tejto výzvy by bolo možné doriešiť interiér, alebo iná 
možnosť by bola využiť to v starej knižnici.  
 
Mgr.J.Havran  - My sme v minulosti na takúto výzvu už reagovali, mne sa zdá, že toto už 
vypísané bolo za predchádzajúce obdobia. Uvažovali sme o tomto objekte a takisto aj 
o objekte radnice, viem že tam boli múzeá, kultúrne pamiatky, galérie a pod. Zistili sme, že sa 
to na Novú Baňu nevzťahuje, ale len na okresné mestá, v tomto prípade na Žarnovicu.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Mohlo by sa to vzťahovať na oblasť 3.1a pre knižnice, galérie 
a múzeá, kde je táto podmienka, kde by sme museli byť pólom rastu neplatí. Oni tie 
požiadavky trošku zľahčujú, keď sa nevyčerpá rozpočet, ktorý mali naplánovaný. Aj táto 
výzva mi pripadá dodatočná. Pre mesto vidím výhodu, keď sa teraz po voľbách všetko ustáli 
a myslím si, že by to bola veľká konkurenčná výhoda podať teraz ten projekt. Pripraviť ten 
projekt a mať spracovaný interiér aj pre knižnicu, ktorý ste hovorili, že je v dezolátnom stave. 
Nie som si na 100 % istá a preto som to pripravila v tejto forme, aby sa to ešte preverilo, či sa 
mýlim, alebo nie. 
 



Mgr.J.Holá  – Mrzí ma, že som tento materiál nedostala včas. Viem o tejto výzve a je 
autentická, taká ako bola tá predchádzajúca. Pokiaľ chceme intervencie do knižníc, tak táto je 
ale do okresných miest. Samozrejme je to uprednostňované s tým, aby to bolo investované do 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. U nás sa to jedná o kultúrne pamiatky, ktoré prichádzajú 
do úvahy a u nás je to jedna a to radnica. Bolo to s tým, že ak chceme ísť do pamäťových a 
fondových inštitúcií, tak podmienkou je existencia knižnice, alebo dokonca galérie a múzea. 
Tam to bolo vysvetlené, že to sú tie oblasti, ktoré budú podporované prioritne.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Takisto som na tom ja, neviem, či som to dobre pochopila. Je 
tu zvlášť vypísaná knižnica, zvlášť galérie a múzeá. Čo som spomínala 3.1b nehnuteľné 
kultúrne pamiatky, tam to bolo jasné. Neviem, či by sa to dalo pripraviť na základe návrhu na 
uznesenie, ktorý som pripravila a budem Vám veľmi povďačná. 
 
Mgr.J.Holá  - Nevidím problém ísť do tejto výzvy, len aby to nebola zbytočne vynaložená 
energia. Už som to pozerala, lebo ma na to upozornila moja menovkyňa p. Holá, takže viem 
o tej výzve. Nie je ale problém to preveriť.  My to chceme prioritne riešiť knižnicou. 
 
Mgr.J.Havran  - My ideme zrekonštruovať priestor, ktorý nie je knižnicou, je len zámerom tu 
vybudovať knižnicu. Takže teraz to asi nie je ten prípad, ale p. Holá to preverí. Výzva je 
vydaná ministerstvom a nikto Vám k nemu vysvetlenie nepodá a tobôž už nie písomné. Keď  
výzvu podáme, potom nám povedia, nemali ste výzvu podávať, lebo nie ste oprávnený 
subjekt. Myslím si ale, že je to v takej fáze prípravy, že sa do výzvy môžeme zapojiť aj 
v januári. 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Je tam dosť časový stres a preto by bolo dobré, aby sa to začalo 
čím skôr riešiť. Druhá možnosť by bola rekonštrukcia súčasnej budovy, neviem ale aké sú 
tam podmienky, či by to mohlo byť využité na tento účel.   
 
Mgr.J.Holá  - V tejto zrekonštruovanej budove by na prízemí mali byť priestory pre 
informačné centrum. Keď som sa dopytovala, či to budú oprávnené výdavky ako vcelku, bolo 
mi povedané, že len tie plochy, ktoré sa budú využívať na to, čo je vo výzve.  
 
Mgr.M.Havran  – Mám návrh, aby sme to uznesenie schvaľovali potom, keď bude jasné, či 
je mesto Nová Baňa oprávnené uchádzať sa o výzvu. Ešte by som chcel povedať, že Nová 
Baňa má celkovo 14 kultúrnych pamiatok v celoslovenskom registri. Ešte jednu poznámku, 
čo ste hovorili k hornej knižnici, pre mesto Nová Baňa to nie je vhodný objekt z dlhodobého 
hľadiska, aby tam bola zrekonštruovaná knižnica, potom by ju nebolo možné predať.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Myslím, že tam tá podmienka bola nejakých 5 rokov.  
 
 
Mgr.J.Havran  - Takže je na predkladateľovi, v akej forme sa bude o návrhu na uznesenie 
hlasovať. 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Pre tento čas, to „A“ teda vynechajme.  
 
Mgr.J.Havran - Možnosť zapojenia sa do výzvy určite preveríme a verím tomu, že to za ten 
mesiac a pol stihneme spraviť. 
 



P.Forgáč – Chcel by som poprosiť kolegov, aby dávali konkrétne návrhy na uznesenia, aby 
sme ich vedeli odkontrolovať, či to uznesenie bolo splnené alebo nie.  
 
Mgr.J.Havran - My túto výzvu poznáme, vieme o nej a môžeme teda na nej pracovať. 
Pokiaľ teda výsledkom bude, že sa do nej môžeme zapojiť, tak Vám predostrieme, že v akej 
forme a Vy sa potom rozhodnete.  
 
Mgr.B.Bratko  - Chcel som sa spýtať, či ideme hlasovať o celom znení alebo len o časti? 
 
Mgr.J.Havran – O tom rozhoduje predkladateľ návrhu, ten musí povedať, o čom sa má 
hlasovať. 
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 90/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
ukladá  
 
primátorovi mesta preveriť aktuálnosť  zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadosti 
o NFP v rámci regionálneho operačného programu (s kódom ROP-3.1-2014/01) v oblasti 
podpory 3.1a „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových 
a fondových inštitúcií“  
 
Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 Následne predložila poslankyňa Natália Pinková návrh na uznesenie a to zrušenie 
odmien poslancom v plnom rozsahu v prospech Mesta Nová Baňa. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
ruší 
článok III. Odmeny poslancov v Zásadách odmeňovania poslancov v Meste Nová Baňa 
v celom rozsahu 
 

Dôvodová správa 
 
 Mesto Nová Baňa poskytuje poslancom odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určené v Zásadách odmeňovania 
poslancov v Meste Nová Baňa, schválené uznesením MsZ č. 6/2011 zo dňa 11.1.2011.  



 Navrhujem zrušenie odmien poslancom spojené s výkonom funkcie poslanca v plnom 
rozsahu v prospech Mesta Nová Baňa.  
 
 
N.Pinková - Vraciam sa k jednému bodu z MsZ z 10.12.2014, kde sme schválili odmeny 
poslancom v Zásadách odmeňovania poslancov. Vzhľadom k tomu, že viac ako polovica 
poslancov sa vzdala odmien, dávam teda návrh na to, že na dnešnom zasadnutí zrušíme 
článok „III. Odmeny poslancom“ v Zásadách odmeňovania v celom rozsahu a v plnom 
rozsahu to pôjde v prospech Mesta Nová Baňa.  
 
Mgr.A.Zima  – Nebolo by technicky možné prostriedky za tieto odmeny poukázať nejakému 
športovému klubu alebo nejakej organizácii v rámci mesta? Je to vyplatené na konci alebo 
v priebehu roka? 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Podľa Zásad odmeňovania poslancov sa odmeny vyplácajú štvrťročne 
a sú len dve možnosti. Buď odmietnutie poslanca, tak ako aj v minulosti zopár poslancov 
urobilo a vtedy tie prostriedky zostávajú v rozpočte mesta a rozdeľujú sa v rámci celého 
rozpočtu. Druhú možnosť má poslanec MsZ, keď sú mu vyplatené prostriedky za účasť na 
zasadnutiach alebo komisiách a môže ich jednorázovo poukázať športovému klubu alebo inej 
organizácii, ktorej chce on.  
 
Mgr.J.Havran  – Športovým klubom poskytujeme financie, o ktorých rozhoduje komisia. Nie 
sú subjektmi zriadenými mestom, to znamená, že my im nemáme ako priamo poslať peniaze. 
Ja osobne si myslím, že poslancom za výkon vo svojej funkcii prináleží plat, tak isto ako aj 
primátorovi. Nemyslím si, že by to mala byť dobrovoľná činnosť, ale o tom rozhodne 
zastupiteľstvo. 
 
P.Forgáč – Chcel by som reagovať na návrh pani poslankyne. V podstate v rozpočte sú 
narozpočtované prostriedky na odmeny poslancom. Tým, že by sme prijali uznesenie, že 
vykonávame túto dobrovoľnú činnosť bez nároku na odmenu, tak sú tam narozpočtované 
finančné prostriedky. V spolupráci s finančným oddelením, by sme tieto peniaze rozdelili 
a možno previedli na kapitolu „Šport“ a zvýšili by sme „balík“ na šport a športové kluby. 
Bolo by to pozitívne, lebo máme veľa športových klubov. Preto chcem všetkých poslancov 
vyzvať, aby podporili tento návrh, lebo je to dobrá vec.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Na začiatku to nebola zlá myšlienka, ale chcela by som k tomu 
povedať to, keď som počula vyjadrenia kolegov, tak moje predstavy vo využití týchto 
prostriedkov sa veľmi líšia. Nehovorím, že by som nevyžila bez tých 400 eur, hoci som na 
materskej, ale zhodou okolností, sme mali nejaké zdravotné problémy a ja som sa už po 
minulom mestskom zastupiteľstve rozhodla svoju odmenu poskytnúť Fakultnej nemocnici 
v Bratislave, kde nám operovali syna a určite nebudem dnes za to  hlasovať preto, že chcem 
podporiť niečo, čo je v mojom záujme a dotklo sa ma to. Myslím si, že každý z nás 13 má  na 
to právo. Samozrejme prispôsobím sa väčšine, ale nebudem hlasovať „za“.   
 
Mgr.B.Bratko – Ja sa pridám k týmto návrhom asi v tom zmysle, že tiež nemám problém sa 
vzdať týchto financií. Uvítal by som, keby možno finančná komisia, neviem kto je na to 
kompetentný, zistil, kam sa dajú tie peniaze usmerniť a predložil nám návrh, aby som vedel 
na čo budú tie financie použité.  
 



P.Forgáč – Tá komisia nemá názov len komisia športu, je to komisia aj kultúry. Takže tá 
komisia je dostatočne kompetentná, nehovorím, že to má byť len na šport, ale je dosť akcií, 
ktoré sa usporadúvajú celoročne. My sa rozhodneme do tej výšky, ktorá je daná v rozpočte. Ja 
som to nemyslel vyslovene len na šport, ale aj na iné aktivity, myslel som to v „globále“.  
 
J.Búry – Tiež som chcel podporiť Ing. Valachovičovú tým, že ja tiež viem, kde mám tie 
peniaze použiť  a tiež asi nepodporím tento návrh. Ďakujem.  
 
Mgr.M.Havran – Chcel by som vyzvať poslancov MsZ, aby pri hlasovaní o odmeňovaní 
nepodľahli nejakému tlaku preto, že väčšina poslancov prejavila záujem vzdať sa odmeny. Aj 
keď som sa vzdal odmeny, tiež si myslím, že ako poslanec vykonávam nejakú činnosti 
v prospech mesta v rámci svojho voľného času, takže kľudne hlasujte podľa svojho svedomia 
bez toho, že by ste boli nejakým spôsobom ovplyvnení tým, že niektorí sa už odmeny vzdali.  
 
Ing.T.Palaj – Rovnako si myslím, že nikto z nás nie je  na tejto odmene závislý, ale chcel by 
som požiadať navrhovateľku, aby prišla s konkrétnym znením návrhu, kde by som povedal, 
že „áno“ všetci sa vzdávame tejto odmeny a zároveň by tu bola úprava rozpočtu, kde budú 
tieto prostriedky použité a akým spôsobom. Aby to nebolo, že sa vzdávame odmien 
v prospech neurčitého cieľu tak, ako to teraz vyzerá. 
 
P.Forgáč – Chcel by som povedať kolegovi Búrymu a pani kolegyni, že samozrejme všetci 
vieme, kde by sme tie peniaze mali dať.  Pokiaľ viete, kde by ste ich chceli a mali dať, tak ich 
tam kľudne dajte. Je kopec dobročinných akcií na Novej Bani a minulý týždeň tu bol 
benefičný koncert, ja som ho podporil a budem podporovať všetky akcie.  
 
Ing.K.Tužinský – Ja pri hlasovaní podporím kolegyňu pani poslankyňu Pinkovú, pretože 
viem veľmi presne, kde tieto peniaze skončia pokiaľ sa ich vzdám – skončia v Meste Nová 
Baňa. To je pre mňa postačujúce.  
 
Mgr.M.Havran  – Dajú sa v rámci rozpočtu takto premiestniť tie prostriedky?  
 
Ing.K.Ditteová - Samozrejme, je to možné a je tam cca 8 tis. eur. Tej finančnej komisii sa 
môže dať návrh, ako povedal pán poslanec, len si určite, či ich chcete dať na kultúru alebo 
šport. Pri najbližšej zmene rozpočtu sa môžu presunúť.  
 
Mgr.M.Havran  - Tiež by som súhlasil s tým, čo navrhoval pán poslanec Palaj, to uznesenie 
by malo obsahovať aj nejaký záväzok, že tie peniaze budú použité na konkrétnu kapitolu.  
 
P.Forgáč - Pán kolega, v podstate sa tým nič nezmení. Keď schválime rozpočet, peniaze 
zostanú v tom balíku dovtedy, kým nebudeme chcieť s nimi narábať. Keď ich budeme chcieť 
zmeniť, tak ich zmeníme zmenou rozpočtu. Nemalo by to mať žiadny vplyv na to, že niekto 
dá návrh nevyplácať odmeny, lebo tie peniaze tam budú „zaškatuľkované“ a nebudú môcť 
byť použité na nič iné, až pokiaľ nebudeme opätovne schvaľovať zmenu rozpočtu. 
 
Mgr.J.Havran  - K tejto veci by som chcel povedať,  rozpočet je možné meniť kedykoľvek na 
MsZ. Chcem povedať, že prostriedky vo výške 8 tis. eur, to nie sú len prostriedky poslancov, 
to sú prostriedky určené aj pre ostatných členov komisií, takže tá suma určite nebude 
v takomto objeme, ako to bolo prezentované.  Chcel by som povedať, aby sme pri tomto 
všetkom potom nedospeli k tomu, že zostanem na obrady sám, ako primátor mesta. Ja sem 
chodievam víkendovo. Doteraz to poslanci chceli robiť, aby sa nestalo to, že je to dobrovoľné, 



tak dobrovoľne nejdem.  Poprosím teda, že napriek tomu, že za to nebudete mať odmeny, aby 
ste k tým veciam pristupovali rovnako iniciatívne a s rovnakou chuťou, ako keby to bolo 
financované.  
 
P.Forgáč – Pevne tomu verím pán primátor, že pri tých občianskych obradoch nezostaneš 
sám. Predkladateľom tohto návrhu  je pani poslankyňa, ktorá je schválená na vykonávanie 
občianskych obradov a taktiež aj pán poslanec Tužinský. Chcem len povedať, že máme 
obrovský záujem zapájať sa do komisií, niektorí aj piatich, alebo desiatich, do školských rád, 
aby to nevyzeralo, že si tu chceme zlepšovať našu finančnú situáciu alebo rozpočty. Ja si 
myslím, že  je namieste, aby sme kandidovali všetci dobrovoľne a keď chceme niečo robiť, 
tak to budeme robiť aj bez  nároku na odmenu. Tiež si myslím, aby sme urobili nejaký krok 
k občanovi, že to budeme robiť bez nároku na odmenu.  
 
Mgr.M.Havran  – To, že zrušíme tento článok, bude to mať dopad len na odmeňovanie 
poslancov a nie aj na odbornú verejnosť? 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová - Áno, len poslancov. Odborná verejnosť v tom nie je zahrnutá. Tí sú 
riešení v ďalšom článku. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 91/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
ruší   
 
článok III. Odmeny poslancov v  Zásadách odmeňovania poslancov v Meste Nová Baňa 
v celom rozsahu.  
 
Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 12 
za - 7 (Jozef Barniak Peter Forgáč, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti – 1  (Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 
zdržal sa - 4 (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Mgr. Maroš Havran, Ing. Tomáš Palaj) 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
Mgr.B.Bratko  – Pri príležitosti toho, že hovoríme o rozpočte, chcel by som poukázať na 
niektoré veci, nad ktorými bude asi nutné uvažovať. Chcem vás nejakým spôsobom vyzvať 
hľadať riešenia a koncepciu pre okrajové časti, ako sú Bukovina, Chotár a ďalšie. 
Vypracováva sa PHSR, do ktorého sú zapojené viaceré pracovné skupiny a týka sa to aj 
niektorých komisií, ktoré sme tu dnes schválili. Keďže sme sa tu o tejto téme bavili a je to 
dosť finančne náročné, chcel by som vyzvať všetkých hľadať nejaké riešenie a koncepciu 
rozvoja s tým, že by sa využil potenciál týchto okrajových častí, ktorí majú ako oddychové 
zóny a pod. Ďalej by som chcel poukázať na dosť kritickú situáciu, ktorá sa vyvinula pred 
LIDL-om a to uzavretím parkoviska. Vznikajú tu nebezpečné situácie pre deti  pred 
základnou umeleckou školou. Či by sme tú situáciu nevedeli riešiť aspoň nejakým dopravným 
značením. Je tu aj zástupca technických služieb, síce teraz je zima, nemá to veľmi zmysel, ale 
nedala by sa spraviť obhliadka cesty na Chotári, keby sme na ďalšie obdobie aspoň z časti  



sprevádzkovali cestu tak, aby nebola nebezpečná, lebo pri tých jamách tam hrozia dopravné 
nehody. Koncepčne na dlhšie roky predložiť komplexné riešenie. Zástupca technických 
služieb hovoril, že nejaké finančné prostriedky sú narozpočtované aj na opravu ciest, chcel by 
som, aby vznikla komunikácia o tom, aby sa dal zreparovať aspoň jeden jazdný pruh. Spraviť 
určitú prevenciu proti tomu, aby tu nevznikali nebezpečné situácie, lebo je to naozaj havarijný 
stav. Ďakujem.  
 
Mgr.J.Havran – V súvislosti so ZUŠ bolo iniciované stretnutie s dopravným inžinierom, 
ktorý by nám mal navrhnúť nejaké riešenie. Tu je ale tá vec, že nie sme správcami 
komunikácie, správcom je Banskobystrický samosprávny kraj a to Regionálna správa ciest. 
Čo sa týka vlastníctva dosť sme tam obmedzení, lebo v minulosti boli pozemky predané 
spoločnosti LIDL. Budeme sa ale snažiť nájsť nejaké riešenie ešte pred zasadnutím komisie 
dopravy. V tomto smere sme písali list aj na Okresný dopravný inšpektorát. Čo sa týka cesty 
na Chotári, v rámci štandardnej údržby to technické služby zabezpečia tak, aby tá cesta bola 
prejazdná a tie výtlky, ktoré sú tam, budú opravené tak, aby sa tadiaľ dalo bezpečne prejsť. 
V budúcnosti bude vypracovaný nielen plán opravy MK, ale aj ich priorita, aby sme vedeli 
stanoviť, ktoré časti majú prioritu a ktoré budú akým spôsobom opravené. Čo sa týka 
koncepcie rozvoja jednotlivých okrajových častí, je to v podstate na rozhodnutí poslancov. 
Väčšinou tam prichádzajú požiadavky na miestne komunikácie, verejné osvetlenie, rozhlas 
a miestnu dopravu a takisto, čo sa týka aj voľno časových aktivít. Vo viacerých častiach 
máme aj vlastné objekty a myslím si, že to bude na spoločnom rozhodnutí, ako budeme 
postupovať a koľko FP by to týchto častí malo smerovať. Je to úlohou aj Vašou, ako 
poslancov, aby ste nám sprostredkovali požiadavky ľudí, ktorí tam žijú. Verím, že na to 
nájdeme priestor a potom bude na to upravený aj rozpočet. Pokiaľ už nie sú ďalšie 
požiadavky, predložil by som Vám na schválenie harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2015. 
V nasledujúcom roku 2015 by som navrhol päť stretnutí. Chcel by som sa Vás spýtať, aby 
sme sa dohodli, ktorý deň v týždni a o koľkej by malo byť MsZ, aby to Vám a ľuďom, čo sa 
chcú zúčastniť MsZ,  čo najlepšie vyhovovalo. 
 
J.Búry -  Mne by vyhovovalo, keby MsZ začínali aspoň o 15.30 hod. resp. o 16.00 hod. 
 
Mgr.J.Havran  - Má niekto k tomu pripomienku? Takže sa dáva všeobecný súhlas na 15.30 
hod.? Zasadnutia MsZ by boli v januári v 5. týždni, v apríli v 17. týždni, v júni v 26. týždni, 
v septembri v 39. týždni a v decembri v 51. týždni.  
 
M.Marko - Ja by som navrhoval, aby sme zasadnutia MsZ mali v piatok, aby sa ho mohli 
zúčastniť aj občania, ktorí pracujú mimo mesta.   
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - Chcela som sa vyjadriť k januárovému termínu zasadnutia, 
chcela by som, aby to bolo skôr, lebo by som chcela vedieť, ako to dopadne s preverovaním 
výzvy a preto by mi to vyhovovalo v 3. týždeň. Druhý dôvod je ten, že v piatom týždni som 
práve v Bratislava na kontrole so synom, čo som spomínala.  
 
Mgr.M.Havran - Dovolil by som si nesúhlasiť s piatkovým termínom zasadnutia, nakoľko 
niektorí máme rodiny a deti a mne to z rodinného pohľadu vôbec piatok nevyhovuje. 
Kedykoľvek cez týždeň som pripravený sem prísť. 
 
P.Forgáč – Zo zákona obecné zastupiteľstvo zvoláva primátor a rozhodnutie, ktoré sa týka 
konkrétneho dňa bude obtiažne. Možnože o týždňoch sa budeme vedieť dohodnúť, ale o dni 



bude asi musieť rozhodnúť niekto za nás. Asi by bolo vhodné, aby o konkrétnom dni rozhodol 
ten, ktorý zasadnutie zo zákona zvoláva.   
 
Mgr.B.Bratko  - Každý by sme asi rad radom mohli primátorovi mesta povedať jednoduchú 
informáciu, kedy mu to vyhovuje, aby sa on vedel rozhodnúť.  
 
Ing.K.Tužinský – Navrhujem, aby sme sa dohodli na hodine a týždňoch zasadnutia MsZ 
a deň určí primátor mesta, keď bude zasadnutie zvolávať. 
 
Mgr.J.Havran – Budem sa snažiť vyhovieť čo najväčšiemu počtu ľudí, lebo chcem, aby sa 
zasadnutí MsZ zúčastňovali a vyjadrovali svoj názor.  
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 92/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 
 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani v roku 2015 nasledovne: 
január 2015  v 3. týždni 
apríl 2015  v 17. týždni 
jún 2015  v 26. týždni 
september 2015  v 39. týždni 
december 2015  v 51. týždni  
 
v čase zasadnutia mestského zastupiteľstva o 15.30 hod.  
 
Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský, Ing. 
Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 Primátor mesta je v zmysle zákona oprávnený určiť svojho zástupcu do 60 dní od 
nastúpenia do funkcie. Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran prítomných informoval, 
že za svojho zástupcu pre nasledujúce volebné obdobie určil poslankyňu Natáliu Pinkovú.  
 

 
U z n e s e n i e   č. 93/2014 

 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 



 
stanovenie zástupcu primátora mesta Nová Baňa  od 15.12.2014, poslankyňu MsZ Natáliu 
Pinkovú  
 
 
Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, 
Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 
Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 1  (Natália Pinková) – uznesenie bolo prijaté 
 
 

Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján 
Havran  poďakoval  za  účasť a všetkým prítomným zaželal príjemné prežitie vianočných  
sviatkov a šťastný nový rok. Primátor mesta o 18.22 hod. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva ukončil.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ján Havran, v.r. 
   primátor mesta                              
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gregor Galeta, v.r.                                                                                 Ing. Zdenko Král, v.r.  
   I. overovateľ                                        II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová 
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Rozpočet Mesta Nová Baňa na roky  2015 - 2016 - 2017 

v eur
Rozpočet  2015

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

100 Daňové príjmy 2 390 290 0 0 2 390 290
41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 1 887 000 1 887 000
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200
41 133001 Daň za psa 6 000 6 000
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 100 100
41 133004 Daň za predajné automaty 66 66
41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 6 000 6 000
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 169 640 169 640
41 133014 Daň za jadrové zariadenia 36 753 36 753
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 531 531

200 Nedaňové príjmy 434 298 0 0 434 298
41 212002 Z prenajatých pozemkov 158 500 158 500
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 85 000 85 000
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 15 000 15 000
41 221004 Správne poplatky - ostatné 14 500 14 500
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000
41 223001 Zo vstupného OKI 6 500 6 500
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100
41 223001 Za zberné suroviny 7 600 7 600
41 223001 Preddavky na teplo 6 000 6 000
41 223001 Refundácie služieb 15 500 15 500
41 223001 Refundácie GP a ZP 500 500
41 223001 Odpadové vody Tajch 1 800 1 800
41 223001 Chata Tajch 640 640
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 189 189
41 223001 Opatrovateľská služba 6 000 6 000
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 385 385
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 250 250
41 223001 Príjem za prieskumné územie 2 241 2 241
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 500 1 500
41 292008 Z výťažkov z lotérií 9 000 9 000
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765

230 Kapitálové príjmy 0 40 538 0 40 538
43 231 Príjmy z predaja budov 20 100 20 100
43 231 Príjmy z predaja bytov 0 0
43 233001 Príjmy z predaja pozemkov 16 855 16 855
43 233001 Právo na odstrel 3 583 3 583

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 644 479 0 0 644 479
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 3 267 3 267
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 7 200 7 200
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 1 600 1 600
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 051 7 051
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 884 884
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 2000 2 000
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 7 800 7 800
111 312001 Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice 20000 20 000
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 111 111
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 122 10 122
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 325 325
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 706 706
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 488 2 488
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 562 379 562 379
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 014 7 014

320 Granty a transfery kapitálové 0 243 631 0 243 631
72c 332001 Grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok 56 460 56 460
111 322002 Transfer z Envirofondu na zateplenie PC 187 171 187 171

Spolu: 3 469 067 284 169 0 3 753 236

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola prenesené kompetencie 21 062 21 062
Základná umelecká škola 27 201 27 201
Centrum voľného času 12 900 12 900
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685
Vlastné príjmy školských zariadení: 90 848 0 0 90 848

Príjmy celkom: 3 559 915 284 169 0 3 844 084



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2015
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 493 057 8 065 177 063 678 185
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 417 680 0 417 680
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 3 519 3 519
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 7 834 7 834
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 014 7 014
1.3. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 720 720
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 8 630 8 630
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 4 400 4 400
1.5. 43 01.1.1. Výkupy pozemkov 8 065 8 065
1.6. 41 01.1.1. Finančná a rozpočtová oblasť 2 745 2 745
1.7. 41+72c01.7.0. Transakcie verejného dlhu 34 265 177 063 211 328
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 6 250 6 250
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 15 576 0 0 15 576
2.1. 41 01.3.3 Matrika 3 384 0 3 384
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 122 10 122
2.2. 41 08.3.0 SOZA 800 800
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 270 1 270
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 106 265 0 0 106 265
3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 99 593 0 99 593
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 4 900 4 900
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 1 345 1 345
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 427 427
4. Propagácia a prezentácia mesta 9 582 0 0 9 582
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 9 582 0 9 582
5. Cestná doprava 231 301 6 990 0 238 291
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 38 300 38 300
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 191 540 0 191 540
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 87 236 87 236
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 41 526 41 526
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 62 778 62 778
5.3. 46 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 1 461 4 500 5 961
5.4. 43 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0
5.5. 43 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 0 0
5.6. 46 04.5.1. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ 2 490 2 490
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 239 171 9 459 0 248 630
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 140 372 9 459 149 831
6.1.1. 41+46 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 114 950 9 459 124 409
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 5 843 5 843
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 19 579 19 579
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 81 000 0 0 81 000
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 17 799 0 0 17 799
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 12 530 0 12 530
7. Správa prenajímaného majetku 65 924 32 700 98 624
7.1. 41+43 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 65 924 32 700 98 624
8. Prostredie pre život 273 589 95 892 0 369 481
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 138 905 0 138 905
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 9 496 0 0 9 496
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 7 758 7 758
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 1 738 1 738
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 0 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 897 3 800 4 697
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 897 897
8.4.2. 46 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 3 800 3 800
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 49 155 49 155
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 53 203 0 0 53 203
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 215 215
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 52 988 52 988
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 11 367 0 0 11 367



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2015
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.9. 41+46 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 9 051 4 320 13 371
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 1 015 0 1 015
8.12. 41+46 05.2.0. WC a sprchy Tajch 0 87 772 87 772
8.13 06.2.0. Vyhliadková veža Háj 0
9. Šport 63 010 0 0 63 010
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 2 850 2 850
9.2. 41 08.1.0 Šport 43 879 43 879
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 16 281 0 0 16 281
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 1 000 1 000
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 15 281 15 281
10. Kultúra 195 669 229 902 0 425 571
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 111 111
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 48 212 0 48 212
10.2.1. 41 Knižnica 33 712 33 712
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 2 500 2 500
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu 12 000 12 000
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 93 042 0 93 042
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 5 845 5 845
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 8 419 8 419
10.6. 08.2.0 Pamiatková starostlivosť 40 000 8 540 48 540
10.6.1. 111+41 Obnova súsošia sv.Trojice 40 000 0 40 000
10.6.2. 46 Rekonštrukcia histor.budovy Zvonica 0 8 540 8 540
10.7. 111+4608.2.0 Zateplenie budovy Podnikateľského centra 0 221 362 221 362
11. Vzdelávanie 1 590 101 2 423 0 1 592 524
11.1. Školstvo 1 590 101 2 423 0 1 592 524
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 731 274 0 0 731 274

09.1.2.1. a 9.2.1.1.              ZŠ 577 434 0 577 434
09.5.0. CVČ 28 190 0 28 190
09.5.0. ŠKD 52 774 0 52 774
09.6.0.2. a 9.6.0.3.              ŠJ 72 876 0 72 876

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 288 174 288 174
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 83 157 0 0 83 157
11.1.4. 09.1.1.1. MŠ Nábrežná 458 946 2 423 461 369
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 28 550 28 550
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 90 271 0 0 90 271
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 80 111 0 0 80 111
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 8 882 8 882
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 71 229 71 229

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 460 0 0 9 460
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 8 800 8 800
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 660 660

Programy spolu 3 373 516 385 431 177 063 3 936 010

Finančné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  2015

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

46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 91 926 91 926
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0

Spolu: 91 926 91 926

Rozpočet  2015
Rozdiel bežného rozpočtu 186 399
Rozdiel kapitálového rozpočtu -101 262
Výsledok rozpočtového hospodárenia 85 137
Výsledok finančných operácií -85 137
Rozpočet celkom 0



Rozpočet 2016 
Zdroj Ekonom. Názov Názov bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
100 Daňové príjmy 2 436 831 0 0 2 436 831

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 1 933 541 1 933 541
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200
41 133001 Daň za psa 6 000 6 000
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 100 100
41 133004 Daň za predajné automaty 66 66
41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 6 000 6 000
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 169 640 169 640
41 133014 Daň za jadrové zariadenia 36 753 36 753
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 531 531

200 Nedaňové príjmy 426 557 0 0 426 557
41 212002 Z prenajatých pozemkov 148 500 148 500
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 85 000 85 000
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 15 000 15 000
41 221004 Správne poplatky - ostatné 15 000 15 000
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000
41 223001 Zo vstupného OKI 6 500 6 500
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100
41 223001 Za zberné suroviny 7 600 7 600
41 223001 Preddavky na teplo 6 000 6 000
41 223001 Refundácie služieb 15 500 15 500
41 223001 Refundácie GP a ZP 4 500 4 500
41 223001 Odpadové vody Tajch 1 800 1 800
41 223001 Chata Tajch 640 640
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 189 189
41 223001 Opatrovateľská služba 6 000 6 000
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 385 385
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 250 250
41 223001 Príjem za prieskumné územie 0 0
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 500 1 500
41 292008 Z výťažkov z lotérií 9 000 9 000
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765

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

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 633 369 0 0 633 369
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 3 267 3 267
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 7 200 7 200
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 1 600 1 600
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 051 7 051
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 884 884
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice 20000 20 000
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 111 111
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 122 10 122
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 325 325
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 706 706
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 488 2 488
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 561 069 561 069
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 014 7 014

320 Granty a transfery kapitálové 0 0 0 0
72c 332001 Grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok 0
111 322002 Transfer z Envirofondu na zateplenie PC

Spolu: 3 496 757 8 583 0 3 505 340

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola prenesené kompetencie 21 062 21 062
Základná umelecká škola 27 201 27 201
Centrum voľného času 12 900 12 900
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685
Vlastné príjmy školských zariadení: 90 848 0 0 90 848

Príjmy celkom: 3 587 605 8 583 0 3 596 188



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2016
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 477 649 0 179 015 656 664
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 406 635 0 406 635
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 3 519 3 519
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 7 906 7 906
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 014 7 014
1.3. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 720 720
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 8 747 8 747
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 3 600 3 600
1.5. 43 01.1.1. Výkupy pozemkov 0 0
1.6. 41 01.1.1. Finančná a rozpočtová oblasť 2 745 2 745
1.7. 41+72c 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 30 513 179 015 209 528
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 6 250 6 250
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 215 0 0 16 215
2.1. 41 01.3.3 Matrika 3 414 0 3 414
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 122 10 122
2.2. 41 08.3.0 SOZA 800 800
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 879 1 879
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 102 466 0 0 102 466
3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 99 593 0 99 593
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 700 700
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 1 746 1 746
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 427 427
4. Propagácia a prezentácia mesta 8 932 0 0 8 932
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 8 932 0 8 932
5. Cestná doprava 231 853 0 0 231 853
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 38 300 38 300
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 192 092 0 192 092
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 88 108 88 108
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 40 578 40 578
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 63 406 63 406
5.3. 46 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 1 461 0 1 461
5.4. 43 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0
5.5. 43 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 0 0
5.6. 46 04.5.1. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 237 533 171 848 0 409 381
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 138 609 171 848 310 457
6.1.1. 41+46 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 112 992 112 992
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 5 843 171 848 177 691
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 19 774 19 774
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 81 000 0 0 81 000
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 17 924 0 0 17 924
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 12 655 0 12 655
7. Správa prenajímaného majetku 62 060 62 060
7.1. 41+43 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 62 060 62 060
8. Prostredie pre život 266 439 0 0 266 439
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 133 314 0 133 314
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 8 296 0 0 8 296
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 7 758 7 758
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 538 538
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 897 0 897
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 897 897
8.4.2. 46 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 0
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 48 051 48 051
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 53 733 0 0 53 733
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 215 215
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 53 518 53 518
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 11 481 0 0 11 481



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet  2016
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.9. 41+46 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 9 142 0 9 142
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 1 025 0 1 025
8.12. 41+46 05.2.0. WC a sprchy Tajch 0 0 0
8.13 06.2.0. Vyhliadková veža Háj
9. Šport 60 863 0 0 60 863
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 950 950
9.2. 41 08.1.0 Šport 43 879 43 879
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 16 034 0 0 16 034
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 600 600
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 15 434 15 434
10. Kultúra 176 839 0 0 176 839
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 111 111
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 36 502 0 36 502
10.2.1. 41 Knižnica 36 502 36 502
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 0 0
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 86 832 0 86 832
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 5 335 5 335
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 8 019 8 019
10.6. 08.2.0 Pamiatková starostlivosť 40 000 40 000
10.6.1. 111+41 Obnova súsošia sv.Trojice 40 000
10.6.2. 46 Rekonštrukcia histor.budovy Zvonica 0
10.7. 111+46 08.2.0 Zateplenie budovy Podnikateľského centra 0 0 0
11. Vzdelávanie 1 589 611 0 0 1 589 611
11.1. Školstvo 1 589 611 0 0 1 589 611
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 736 396 0 0 736 396

09.1.2.1. a 9.2.1.1.              ZŠ 586 124 0 586 124
09.5.0. CVČ 27 223 0 27 223
09.5.0. ŠKD 52 175 0 52 175
09.6.0.2. a 9.6.0.3.              ŠJ 70 874 0 70 874

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 289 154 289 154
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 77 691 0 0 77 691
11.1.4. 09.1.1.1. MŠ Nábrežná 457 820 0 457 820
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 28 550 28 550
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 90 100 0 0 90 100
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 79 940 0 0 79 940
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 8 446 8 446
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 71 494 71 494
12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 460 0 0 9 460
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 8 800 8 800
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 660 660

Programy spolu 3 320 560 171 848 179 015 3 671 423

Finančné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  2016

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

46 454001 Prevod prostriedkov z rezerv. fondu 75 235 75 235
46 454002 Prevod prostriedkov z fondu rozv.bývania 0

Spolu: 75 235 75 235

Rozpočet  2016
Rozdiel bežného rozpočtu 267 045
Rozdiel kapitálového rozpočtu -163 265
Výsledok rozpočtového hospodárenia 103 780
Výsledok finančných operácií -103 780
Rozpočet celkom 0



Rozpočet 2017 
Zdroj Ekonom. Názov Názov bežný kapitálový finančné rozpočet

klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
100 Daňové príjmy 2 436 831 0 0 2 436 831

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos. 1 933 541 1 933 541
41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 55 000 55 000
41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 220 000 220 000
41 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov 6 200 6 200
41 133001 Daň za psa 6 000 6 000
41 133003 Daň za nevýherné hracie prístroje 100 100
41 133004 Daň za predajné automaty 66 66
41 133006 Daň za ubytovanie 3 000 3 000
41 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 6 000 6 000
41 133013 Poplatok za komunálne odpady 169 640 169 640
41 133014 Daň za jadrové zariadenia 36 753 36 753
41 134001 Daň z úhrad za dobývací priestor 531 531

200 Nedaňové príjmy 422 757 0 0 422 757
41 212002 Z prenajatých pozemkov 148 500 148 500
41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a obj. 85 000 85 000
41 212003 Z prenajatých budov - kultúrne domy 500 500
41 221004 Správne poplatky za výherné prístroje 15 000 15 000
41 221004 Správne poplatky - ostatné 15 000 15 000
41 222003 Pokuty MsP 3 000 3 000
41 223001 Zo vstupného OKI 6 500 6 500
41 223001 Za registráciu čitateľov MsK 2 000 2 000
41 223001 Za predaj vstupeniek na NBJ 1 100 1 100
41 223001 Za zberné suroviny 7 600 7 600
41 223001 Preddavky na teplo 6 000 6 000
41 223001 Refundácie služieb 15 500 15 500
41 223001 Refundácie GP a ZP 700 700
41 223001 Odpadové vody Tajch 1 800 1 800
41 223001 Chata Tajch 640 640
41 223001 Denné centrum seniorov LIPA 189 189
41 223001 Opatrovateľská služba 6 000 6 000
41 223001 Ošetrovanie materiálu CO 385 385
41 223001 Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov 93 828 93 828
41 223001 Iné príjmy (známky, sobáše, refundácie) 250 250
41 223001 Príjem za prieskumné územie 0 0
41 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 1 500 1 500
41 292008 Z výťažkov z lotérií 9 000 9 000
41 292019 Za prekládku odpadu 2 765 2 765

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

Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie



310 Granty a transfery bežné 633 369 0 0 633 369
111 312001 Transfer zo ŠR - ZŠ - deti zo soc.ZP 3 267 3 267
111 312001 Transfer zo ŠR na stravu detí v HN 7 200 7 200
111 312001 Transfer zo ŠR na školské pomôcky 1 600 1 600
111 312001 Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy 7 051 7 051
111 312001 Transfer zo ŠR na ZŠ  dopravné 884 884
111 312001 Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ 11 532 11 532
111 312001 Transfer z MK SR na Doplnenie knižnič.fondu 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Ochranu knižnič.fondu 0 0
111 312001 Transfer z MK SR na Obnovu Súsošia sv. trojice 20000 20 000
111 312001 Transfer zo ŠR na vojnové hroby 111 111
111 312012 Transfer zo ŠR na matriku 10 122 10 122
111 312012 Transfer zo ŠR na miestne komunikácie 325 325
111 312012 Transfer zo ŠR na životné prostredie 706 706
111 312012 Transfer zo ŠR na pobyt občanov 2 488 2 488
111 312012 Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. 561 069 561 069
111 312012 Transfer zo ŠR na stavebný úrad 7 014 7 014

320 Granty a transfery kapitálové 0 0 0 0
72c 332001 Grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok 0
111 322002 Transfer z Envirofondu na zateplenie PC

Spolu: 3 492 957 8 583 0 3 501 540

Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou
Základná škola prenesené kompetencie 21 062 21 062
Základná umelecká škola 27 201 27 201
Centrum voľného času 12 900 12 900
Materská škola Nábrežná 29 685 29 685
Vlastné príjmy školských zariadení: 90 848 0 0 90 848

Príjmy celkom: 3 583 805 8 583 0 3 592 388



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet 2017 
Program Zdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
1. Výdavky verejnej správy 475 746 0 180 967 656 713
1.1. 41 01.1.1. Správa mesta 409 529 0 409 529
1.1. 111 01.1.1. Správa mesta (MK, ŽP,  REGOP) 3 519 3 519
1.2. 41 01.1.1. Stavebný úrad 7 975 7 975
1.2. 111 01.1.1. Stavebný úrad 7 014 7 014
1.3. 41 01.1.1. Menšie obecné služby 720 720
1.4. 41 01.1.1. Poslanci 8 833 8 833
1.5. 41 01.1.1. GP,znalecké posudky, poplatky 2 500 2 500
1.5. 43 01.1.1. Výkupy pozemkov 0 0
1.6. 41 01.1.1. Finančná a rozpočtová oblasť 2 745 2 745
1.7. 41+72c 01.7.0. Transakcie verejného dlhu 26 661 180 967 207 628
1.8. 41 01.1.0. Členské príspevky združeniam 6 250 6 250
2. Poskytovanie služieb zákazníkom 16 285 0 0 16 285
2.1. 41 01.3.3 Matrika 3 445 3 445
2.1. 111 01.3.3 Matrika 10 122 10 122
2.2. 41 08.3.0 SOZA 800 800
2.3. 41 08.3.0 Údržba mestského rozhlasu - TS 1 918 1 918
3. Verejný poriadok a bezpe čnos ť 101 966 0 0 101 966
3.1. 41 03.1.0. Mestská polícia prevencia 0 0 0
3.2. 41 03.1.0. Mestská polícia represia 99 593 0 99 593
3.3. 41 04.2.1. Veterinárna oblasť 700 700
3.4. 41 03.2.0. Požiarna ochrana 1 246 1 246
3.5. 41 02.2.0. Civilná ochrana 427 427
4. Propagácia a prezentácia mesta 8 932 0 0 8 932
4.1. 41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 8 932 0 8 932
5. Cestná doprava 233 774 0 0 233 774
5.1. 41 04.5.1. Cestná doprava autobusové spoje 38 300 38 300
5.2. 41 04.5.1 Cestná doprava - TS 194 013 0 194 013
5.2.1. 41 04.5.1. Údržba MK 88 989 88 989
5.2.2. 41 04.5.1. Zimná údržba MK 40 984 40 984
5.2.3. 41 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 64 040 64 040
5.3. 46 04.5.1 Rekonštrukcia chodníkov 1 461 0 1 461
5.4. 43 04.5.1. Cyklochodník Tajch 0 0
5.5. 43 04.5.1. Oporný múr Šibeničný vrch 0 0
5.6. 46 04.5.1. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ
6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 238 989 0 0 238 989
6.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 139 938 0 139 938
6.1.1. 41+46 05.1.0. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 114 123 114 123
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov poist. 5 843 5 843
6.1.2. 41 05.1.0. Úprava biologicky rozložit.odpadov - TS 19 972 19 972
6.2. 41 05.1.0. Nakladanie s odpadmi-odvoz KO na SITU 81 000 0 0 81 000
6.3. 41 05.1.0. Čistiaca technika 18 051 0 0 18 051
6.3.1. 05.1.0 Čistiaca technika poistenie 5 269 5 269
6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika - TS 12 782 0 12 782
7. Správa prenajímaného majetku 62 060 62 060
7.1. 41+43 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 62 060 62 060
8. Prostredie pre život 268 938 0 0 268 938
8.1. 41 04.1.1. Spoločná správa - TS 134 582 0 134 582
8.2. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 8 296 0 0 8 296
8.2.1. 41 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 7 758 7 758
8.2.2. 41 05.2.0. Kanalizácia Hrádza BD A3 538 538
8.3. 05.2.0. Kanalizácia 0
8.4. 05.6.0. Vodná nádrž Tajch 897 0 897
8.4.1. 41 05.6.0. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 897 897
8.4.2. 46 05.6.0. Rekonštrukcia  vodnej nádrže Tajch 0 0
8.5. 41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 48 531 48 531
8.6. 41 06.2.0. Rozvoj obcí udržanie projektov 500 500
8.7. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie 54 268 0 0 54 268
8.7.1. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - poistenie 215 215
8.7.2. 41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 54 053 54 053
8.8. 41 06.6.0. Občianska vybavenosť - TS-WC 11 596 0 0 11 596



Výdavky pod ľa funk čnej klasifikácie Rozpočet 2017 
ProgramZdroj Funkčná Názov bežný kapitálový finančné rozpočet
podprogram klasifik. rozpočet rozpočet operácie spolu
8.9. 41+46 08.4.0. Pohrebníctvo - prevádzka cintorína - TS 9 233 0 9 233
8.10. 41 08.1.0. Rekreačné a športové služby -TS 1 035 0 1 035
8.12. 41+46 05.2.0. WC a sprchy Tajch 0 0 0
8.13 06.2.0. Vyhliadková veža Háj
9. Šport 61 017 0 0 61 017
9.1. 41 08.1.0 Rekreačné a športové služby-chata 950 950
9.2. 41 08.1.0 Šport 43 879 43 879
9.3. 41 08.1.0. Správa štadióna 16 188 0 0 16 188
9.3.1. 41 08.1.0. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 600 600
9.3.2. 41 08.1.0. Príspevok na správu štadióna - TS 15 588 15 588
10. Kultúra 176 339 0 0 176 339
10.1. 41 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 40 40
10.1. 111 08.2.0 Kultúrne služby-pamätníky 111 111
10.2. 08.2.0 Mestská knižnica 36 502 0 36 502
10.2.1. 41 Knižnica 36 502 36 502
10.2.2. 111+41 Doplnenie knižničného fondu 0 0
10.2.3. 111+41 Ochrana knižničného fondu
10.3. 41 08.2.0 Kultúrne služby 86 332 0 86 332
10.4. 41 08.2.0 ZPOZ 5 335 5 335
10.5. 41 08.2.0 Novobanský jarmok 8 019 8 019
10.6. 08.2.0 Pamiatková starostlivosť 40 000 40 000
10.6.1. 111+41 Obnova súsošia sv.Trojice 40 000
10.6.2. 46 Rekonštrukcia histor.budovy Zvonica 0
10.7. 111+46 08.2.0 Zateplenie budovy Podnikateľského centra 0 0 0
11. Vzdelávanie 1 583 394 0 0 1 583 394
11.1. Školstvo 1 583 394 0 0 1 583 394
11.1.1. Základná škola Jána Zemana 726 396 0 0 726 396

09.1.2.1. a 9.2.1.1.              ZŠ 576 124 0 576 124
09.5.0. CVČ 27 223 0 27 223
09.5.0. ŠKD 52 175 0 52 175
09.6.0.2. a 9.6.0.3.              ŠJ 70 874 0 70 874

11.1.2. 09.5.0.1. Základná umelecká škola 288 847 288 847
11.1.3. 09.5.0.2 Centrum voľného času 78 455 0 0 78 455
11.1.4. 09.1.1.1. MŠ Nábrežná 461 146 0 461 146
11.1.5. 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia 28 550 28 550
12. Sociálna pomoc a sociálne služby 90 803 0 0 90 803
12.1. 41 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 400 400
12.2. 41 10.2.0 Staroba 80 643 0 0 80 643
12.2.1. 41 10.2.0 Denné centrum seniorov LIPA 8 507 8 507
12.2.2. 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 72 136 72 136

12.3. 41 10.4.0. Rodina a deti 300 300
12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 9 460 0 0 9 460
12.4.1. 111 10.7.0 Stravovanie a škol.pomôcky detí v hm.núdzi 8 800 8 800
12.4.2. 41 10.7.0. Jednorazové dávky soc.pomoci 660 660

Programy spolu 3 318 243 0 180 967 3 499 210

Finančné operácie
Príjmy pod ľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet 2017 

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

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

Spolu: 0 0

Rozpočet 2017 
Rozdiel bežného rozpočtu 265 562
Rozdiel kapitálového rozpočtu 8 583
Výsledok rozpočtového hospodárenia 274 145
Výsledok finančných operácií -180 967
Rozpočet celkom 93 178
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     Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2015 – 2017 je spracovaný v súlade so zákonom 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výdavková časť rozpočtu je zostavená podľa 
programov, podprogramov a projektov, pričom sa uplatňuje nová rozpočtová klasifikácia. 
V programoch je zachytený vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi. 
V programoch, podprogramoch a projektoch sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. 
Výdavky sú rozpočtované v projektoch a v podprogramoch.  
     Rozpočet je zostavený v členení bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.  
     Rozpočet na rok 2015 je záväzný, rozpočty na roky  2016 a 2017 majú informatívny charakter.  
Komentár je k rozpočtu na rok 2015. Rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný, podobne aj na rok 2016. 
Rozpočet na rok 2017 je  zostavený ako prebytkový. 
     Návrh rozpočtu na rok 2015 je zostavený v nadväznosti na disponibilné zdroje mesta. Bilancia 
rozpočtu oproti roku 2014 sa zlepšila. Bežné príjmy sú vyššie  o 177 332 eur, výdavky sú nižšie 
o 6 357 eur, čo je o 183 689 eur väčší prebytok bežného rozpočtu. Kapitálový rozpočet je síce 
schodkový, ale schodok je o 365 336 eur nižší ako v roku 2014. Preto výsledok rozpočtového 
hospodárenia je vyšší o 549 025 eur ako v roku 2014. V roku 2014 bol prijatý úver vo výške 550 000 
eur, splátky sú zapracované v rozpočte, čím sú výdavkové finančné operácie o 56 951 eur vyššie.  
Celkove je rozpočet príjmov aj výdavkov nižší oproti roku 2014 o 166 675 eur.      
      V rámci rozpočtu mesta sú okrem výdavkov na zabezpečovanie samosprávnych funkcií 
zohľadnené aj vzťahy k príspevkovej organizácii – TS a k rozpočtovým organizáciám – škole 
a školským zariadeniam. Ich rozpočty sú prílohou rozpočtu mesta. V porovnaní s rokom 2014 je bežný 
transfer pre TS o 29 371 eur nižší ako v roku 2014 o účelové prostriedky hlavne na dopravu. 
Predstavuje 18,31 % bežných výdavkov rozpočtu. Výdavky rozpočtových organizácií sú vyššie o 
39 005 eur, čo je však v spojitosti s vyšším transferom na prenesené kompetencie. Predstavujú 47,13 
% bežného rozpočtu. V rozpočte sú zapracované ako každý rok aj dotácie právnickým osobám, pre 
šport aj pre kultúru, sú rozpočtované na rovnakej úrovni ako v roku 2014.  
     Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 3 559 915 eur, bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 
3 373 516 eur. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške 186 399 eur. 
     Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 40 538 eur, nenávratný príspevok 56 460 eur 
a predpokladaný transfer z Envirofondu vo výške 187 171 eur, spolu 284 169 eur. Kapitálové výdavky 
sú vo výške 385 431 eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 101 262 eur. 
Schodok kapitálového rozpočtu je navrhnutý vykryť z príjmových finančných operácií a z prebytku 
bežného rozpočtu. 
     Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 85 137 eur.  
 Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 91 926 eur, výdavkové finančné operácie sú   
rozpočtované vo výške 177 063 eur. Finančné operácie sú schodkové vo výške 85 137 eur. Schodok 
kryjeme prebytkom bežného rozpočtu a to na splátky istín úverov ŠFRB a kapitálovým grantom na 
časť splátky istiny úveru zo SLSP.  
     Celkový rozpočet mesta je vyrovnaný. 
 

 
Sumarizácia 

 
 

Príjmy bežný  kapitálový  FO Spolu  
Daňové príjmy 2 390 290   2 390 290 
Nedaňové príjmy 434 298   434 298 
Granty a transfery 
bežné 644 479   644 479 
Kapitálové príjmy  40 538 91 926 132 464 
Granty a transfery kapitálové 243 631  243 631 
Spolu: 3 469 067 284 169  3 753 236 
Príjmy školských 
zariadení 90 848   90 848 
Spolu príjmy 3 559 915  284 169  3 844 084 
Finan čné operácie   91 926 91 926 
Príjmy celkom: 3 559 915  284 169 91 926 3 936 010 
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Výdavky     bežný  kapitálový         FO                   Spolu  
Program 1 493 057 8 065 177 063 678 185 
Program 2 15 576   15 576 
Program 3 106 265   106 265 
Program 4 9 582   9 582 
Program 5 231 301 6 990  238 291 
Program 6 239 171 9 459  248 630 
Program 7 65 924 32 700   98 624 
Program 8 273 589 95 892  369 481 
Program 9 63 010   63 010 
Program 10 195 669 229 902  425 571 
Program 11 1 590 101 2 423  1 592 524 
Program 12 90 271   90 271 
Spolu výdavky  3 373 516  385 431 177 063 3 936 010 

 
 
 
 

P R Í J M Y 
 
 
Bežné príjmy......................................................................................................   3 559 915 eur 
 

• Daňové príjmy .......................................................................................   2 390 290 eur 
 

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve je poukazovaný do rozpočtu mesta v zmysle 
zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov  územnej samospráve. Výnos dane je rozdelený 
podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdelení výnosu dane z príjmov. Rozpočet vychádza z 
predpokladanej skutočnosti za rok 2014, t.j. 1 846 038 eur,  kde je výnos dane z príjmov rozpočtov 
obcí vo výške 67 %. Návrh ŠR počíta s úpravou percentuálneho podielu na výnose dane z príjmov  vo 
výške 68,5 %, čo predstavuje 1 887 000 eur.  
Daň z nehnuteľností, t.j. z pozemkov, stavieb a bytov - návrh rozpočtu vychádza  z plnenia v roku 
2014. Na zdaňovacie obdobie roku 2015 sa nepripravuje zmena sadzieb dane, ktorá by ovplyvnila 
výšku príjmov.   
Daň za psa – rozpočet je stanovený podľa predpokladanej výšky úhrady dane za rok 2014. V roku 
2014 bolo evidovaných 773 daňovníkov k dani za psa, daň je stanovená v rôznej výške v zmysle VZN 
č. 7/2012, a to za psa v rodinnom dome 6,65 eur, za psa v rodinnom dome v okrajových častiach 
mesta (vymedzené ulice) 3,30 eur a za psa v byte a podnikateľskej prevádzke je stanovená daň 33,20 
eur. 
Daň za nevýherné hracie prístroje - návrh rozpočtu vychádza z počtu 6 ks nevýherných hracích 
prístrojov (6 ks x 16,60 eur) prevádzkovaných v meste aj v roku 2014 a z predpokladu, že tento počet 
ostane zachovaný aj v roku 2015. 
Daň za predajné automaty - návrh rozpočtu vychádza z počtu 2 ks predajných automatov (2 ks x 
33 eur) prevádzkovaných v meste v roku 2014 a z predpokladu, že tento počet ostane zachovaný aj 
v roku 2015. 
Daň za ubytovanie – v meste je evidovaných 19 prevádzkovateľov poskytujúcich prechodné 
ubytovanie, za ktoré mestu odvádzajú daň z ubytovania za počet prenocovaní ubytovaných hostí.  
Návrh rozpočtu vychádza z predpokladaného plnenia v roku 2014.  
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa nemení. Sú to prevažne príjmy za jarmok, 
v rozpočte sa uvažuje s vyššími príjmami ako v roku 2014, spolu vo výške 6 000 eur.  
Poplatok za komunálne odpady - sadzba sa nemení. Návrh rozpočtu je ako v roku 2014. 
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia sa vypočíta ako súčin výmery katastrálneho územia 
obce nachádzajúcej sa  v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením  a sadzby dane, ktorú určuje  zákon  
č. 582/2004 o miestnych daniach (61256213 m2 x 0,0006 eur). Príjmy budú ako v roku 2014. 
Daň z úhrad za dobývací priestor - zostáva na úrovni roku 2014.  
 



4 
 

• Nedaňové príjmy  ........................................................................................   434 298 eur 
 

Z prenajatých pozemkov – podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy. Rozpočet 
príjmov v porovnaní s rokom 2014 je rovnaký vo výške 158 500 eur.   
Z prenajatých budov, priestorov – rozpočet príjmov sa znižuje o 4 000 eur z dôvodu, že zatiaľ nie 
sú prenajaté uvoľnené priestory v dvoch objektoch. 
Správne poplatky za výherné hracie prístroje – návrh rozpočtu vo výške 15 000 eur vychádza z 
počtu prevádzkovaných výherných prístrojov v meste v roku 2014 (10 ks ) a z predpokladu, že tento 
počet výherných prístrojov bude prevádzkovaný aj v roku 2015. Rozpočet príjmov znižujeme, nakoľko 
oproti minulému roku došlo k zníženiu počtu prevádzkovaných výherných prístrojov v meste. 
Správne poplatky ostatné – rozpočtované príjmy sú vo výške 14 500 eur ako v roku 2014. 
Pokuty MsP – rozpočet príjmov vzhľadom ku skutočnosti sa zvyšuje o 1 500 eur. 
Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov z kultúrnych vystúpení je vo výške 6 500 eur ako v roku 
2014. 
Za registráciu čitateľov – príjmy sú rozpočtované vo výške 2 000 eur ako v roku 2014 s tým, že sa 
predpokladá menší príjem za upomienky a väčší príjem za registráciu čitateľov. 
Za predaj vstupeniek na NBJ – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 200 eur z dôvodu väčšieho záujmu 
o tombolu.  
Za zberné suroviny – príjmy sú rozpočtované nižšie o 2 300 eur ako v roku 2014 z dôvodu nižšej 
skutočnosti v roku 2014 znížením príspevku z Recyklačného fondu.  
Preddavky za teplo – sa znižujú o 2 000 eur z dôvodu neplatenia preddavkov za priestor na ul. 
Nábrežná. 
Refundácie služieb – príjmy sú z rozúčtovania spotreby EE, vody a kúrenia v prenajatých objektoch, 
predpoklad príjmov do rozpočtu je rovnaký ako v roku 2014. 
Opatrovateľská služba -  príjmy do rozpočtu sú rovnaké ako v roku 2014. 
Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov – je každý rok rovnaký - MsBP pravidelne mesačne 
odvádza mestu časť nájomného na splátku úrokov a úveru za bytovky A3 a A4 na Hrádzi. 
Príjem za prieskumné územie – na základe rozhodnutia MŽP SR o predĺžení lehoty prieskumného 
územia Veľké Pole na vykonávanie geologických prác v etape vyhľadávací ložiskový geologický 
prieskum bude uhradené mestu 50 %, t.j. 2 689 eur za zabratú časť územia. Druhých 50 % zostáva 
Enviromentálnemu fondu, ktorý platbu mestu poukazuje. Nakoľko lehota končí v októbri 2015, 
prepočet príjmov je za 10 mesiacov v roku 2015, t.j. vo výške 2 241 eur. 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia – uhrádzajú malí znečisťovatelia ovzdušia, rozpočet je o 200 
eur vyšší ako v roku 2014. 
Výťažky z lotérií  - návrh rozpočtu vychádza z plnenia rozpočtu v roku 2014 a z počtu terminálov 
prevádzkovaných v meste v roku 2014  (9 ks terminál x 800 eur) a z predpokladu, že tento počet 
bude prevádzkovaný aj v nasledujúcich rokoch. 
Viaceré príjmy sú rozpočtované ako v roku 2014. 
 

• Granty a transfery bežné   ............................................................................    644 479 eur 
 

Transfery na školstvo: 
Transfer pre ZŠ na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia - je rozpočtovaný podľa 
predpokladanej výšky transferu z Krajského školského úradu pre žiakov ZŠ Jána Zemana na deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2014 
bol v ZŠ Jána Zemana 32. 
Transfer na vzdelávacie poukazy -  je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov 
z Okresného úradu odboru školstva na vzdelávacie poukazy, a to podľa aktuálneho počtu vzdelávacích 
poukazov k 15.9.2014 a predpokladaného počtu k 15.9.2015. V školskom roku 2014/2015 je aktuálny 
stav odovzdaných vzdelávacích poukazov 234, z toho ZŠ Jána Zemana 195 a CVČ 39.  
Transfer na dopravu -  je rozpočtovaný podľa predpokladanej výšky transferu z Okresného úradu 
odboru školstva  na dopravné pre 11 žiakov ZŠ Jána Zemana z Rudna nad Hronom, a to v zmysle VZN 
č.12/2009 o určení školského obvodu ZŠ Jána Zemana. 
Transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ - je rozpočtovaný v predpokladanej výške prostriedkov 
z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica, transfer je určený na výchovu a vzdelávanie 5-
ročných detí v MŠ (predškolákov). Aktuálny stav predškolákov k 15.9.2014 bol 75 predškolákov. 
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Transfer na prenesené kompetencie  ZŠ -  je rozpočtovaný v predpokladanej výške normatívnych 
prostriedkov na prenesené kompetencie ZŠ Jána Zemana. Aktuálny počet žiakov ZŠ Jána Zemana 
k 15.9.2014 bol 402 žiakov.  
Transfery z MK SR – nakoľko mesto podalo na Ministerstvo kultúry žiadosti o poskytnutie dotácií na 
projekty na Doplnenie knižničného fondu, na Ochranu knižničného fondu a na Obnovu súsošia sv. 
Trojice, do rozpočtu sú zapracované transfery a vo výdavkoch celá výška projektu vrátane 
spolufinancovania mestom.  
Transfery na prenesené kompetencie (matrika, MK, ŽP, pobyt občanov a stavebný úrad) sa 
predpokladajú na úrovni skutočnosti roku 2014. 
 
 
Kapitálové príjmy...............................................................................................  284 169 eur 
  

• Kapitálové príjmy z predaja majetku ............................................................   40 538 eur 
 

V príjmoch z predaja budov sa počíta s čiastkou 20 100 eur z predaja budovy trafostanice (v 
Orgonášovej uličke), ktorá patrí mestu a prevádzkovateľ ju roky užíva. Predpokladaný príjem je 
rozpočtovaný vo výške podľa vypracovaného znaleckého posudku.   
V príjmoch z predaja pozemkov sú rozpočtované príjmy za predaj  pozemkov vo výške 16 855 eur 
za pozemky, ktoré sú odporúčané komisiou územného plánu, životného prostredia a majetku na 
predaj a v cenách odhadom z dôvodu, že ešte neboli vypracované GP a ZP.  
Právo na odstrel -  výška príjmov je na základe  zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným  
združeniam. 

 
• Granty a transfery kapitálové ............................................................................243 631 eur   

 
Grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok - je rozpočtovaný pre rok 2015 po ukončení úspešnej 
realizácie projektu energetických úspor objektov financovaného úvermi 1 a 2 zo zmluvy o úvere.  
Návratný príspevok by mal byť vo výške 15 % z úveru č. 1 na 105 398 eur a z úveru č. 2 na 271 000 
eur, čo sú výšky oprávnených nákladov a predstavuje 56 460 eur.  
Transfer z Envirofondu na zateplenie Podnikateľského centra – v súvislosti so znížením 
energetickej náročnosti budovy Podnikateľského centra (budúce kultúrne centrum) bol podaný projekt 
na Environmentálny fond s predpokladanou výškou transferu 187 171 eur. 
 

• Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou ..............................................90 848 eur 
 
Základná škola Jána Zemana 
Rozpočet príjmov na rok 2015 v celkovej výške 21 062 eur pozostáva z príjmov ZŠ za prenájom malej 
a veľkej telocvične 2 600 eur,  z príjmu za prenájom multifunkčného ihriska 400 eur, za prenájom 
služobného bytu 707 eur, úroky 5 eur, z príjmov ŠJ režijné náklady za zamestnancov školy a cudzích 
stravníkov 9 450 eur, režijné náklady za deti 2 800 eur, z príjmov ŠKD 3 300 eur  – poplatky za školné 
v Školskom klube detí, z príjmov za krúžky CVČ 1 800 eur.   
Základná umelecká škola 
Rozpočet príjmov na rok 2015 vo výške 27 201 eur pozostáva z príjmu za školné 27 200 eur a z príjmu 
za úroky 1 eur.  
Centrum voľného času  
V rozpočte príjmov v roku 2015 v celkovej výške 12 900 eur sú rozpočtované príjmy za prenájom 
priestorov vo výške 3 000 eur, školné a zápisné – príležitostná činnosť 600 eur, školné krúžky 2 000 
eur, školné a zápisné – letné tábory 7 300 eur.  
Materská škola Nábrežná 
Rozpočet príjmov na rok 2015 vo výške 29 685 eur pozostáva z príjmov 19 185 eur za školné v MŠ 
Nábrežná a v elokovaných pracoviskách na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 230, z príjmov školských 
jedální ŠJ Nábrežná, ŠJ Štúrova a ŠJ Kolibská za réžiu za zamestnancov a cudzích stravníkov vo výške 
10 500 eur. 
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V Ý D A V K Y 
 

Výdavky podľa programov 
 

Programová štruktúra Mesta Nová Baňa  
2015 

 
1. Výdavky verejnej správy 
 Podprogram: 1.1. Správa mesta 
 Podprogram: 1.2. Stavebný úrad 
 Podprogram: 1.3. Menšie obecné služby 
 Podprogram: 1.4. Poslanci 
 Podprogram: 1.5. GP, znalecké posudky, poplatky, výkupy pozemkov 
 Podprogram: 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť 
 Podprogram: 1.7. Transakcie verejného dlhu 
 Podprogram: 1.8. Členské príspevky združeniam 
  
2.       Poskytovanie služieb zákazníkom 
          Podprogram: 2.1. Matrika 
          Podprogram: 2.2. SOZA 
          Podprogram: 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS 
    
3.      Verejný poriadok a bezpečnosť 

Podprogram: 3. 1. Mestská polícia prevencia 
Podprogram: 3. 2. Mestská polícia represia 
Podprogram: 3. 3. Veterinárna oblasť 
Podprogram: 3. 4. Požiarna ochrana 
Podprogram: 3. 5. Civilná ochrana  

 
4.      Propagácia a prezentácia mesta 
         Podprogram 4.1. Propagácia a prezentácia mesta 

 
5. Cestná doprava 
 Podprogram: 5.1.  Cestná doprava autobusové spoje 
 Podprogram: 5.2. Cestná doprava – TS 
  Projekt: 5.2.1. Údržba MK 
  Projekt: 5.2.2. Zimná údržba MK 
  Projekt: 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
 Podprogram: 5.3. Rekonštrukcia chodníkov  

Podprogram: 5.4. Cyklochodník Tajch  
Podprogram: 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch 
Podprogram: 5.6. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ 

  
6.      Zlepšenie odpadového hospodárstva 

Podprogram: 6.1. Nakladanie s odpadmi  
  Projekt: 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi - TS 

Projekt: 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov 
          Podprogram: 6.2. Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU  

 Podprogram: 6.3. Čistiaca technika 
  Projekt: 6.3.1. Čistiaca technika – poistenie 
  Projekt: 6.3.2. Čistiaca technika - TS 
   

7.  Správa prenajímaného majetku mesta 
 Podprogram: 7.1. Výdavky na nebytové priestory 
8. Prostredie pre život 
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            Podprogram: 8.1.Spoločná správa  - TS 
 Podprogram:  8.2. Nakladanie s odpadovými vodami 
  Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 
  Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza  BD A3 
 Podprogram:  8.3. Kanalizácia 
 Podprogram: 8.4. Vodná nádrž Tajch  
  Projekt: 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch 
  Projekt: 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch 
 Podprogram: 8.5. Verejná zeleň - TS 
 Podprogram: 8.6. Rozvoj obcí udržanie projektov 

Podprogram: 8.7. Verejné osvetlenie  
 Projekt: 8.7.1. Verejné osvetlenie – poistenie 
 Projekt: 8.7.2. Verejné osvetlenie - TS 

 Podprogram: 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC 
 Podprogram: 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS 
 Podprogram: 8.10. Rekreačné a športové služby – TS 
 Podprogram: 8.12. WC a sprchy Tajch 
 Podprogram: 8.13. Vyhliadková veža Háj 
 
9.  Šport 
 Podprogram: 9.1. Rekreačné a športové služby - chata 
 Podprogram: 9.2. Šport 
 Podprogram: 9.3. Správa štadióna 
  Projekt: 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 
  Projekt: 9.3.2. Príspevok na správu štadióna – TS 
  
10. Kultúra 

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

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

Projekt: 10.6.1. Obnova Súsošia sv. Trojice  
Projekt: 10.6.2. Rekonštrukcia historickej budovy Zvonica na Zvoničke 

 Podprogram: 10.7. Zateplenie budovy podnikateľského centra 
 
11. Vzdelávanie 
 Podprogram: 11.1. Školstvo 
  Projekt: 11.1.1. Základná škola Jána Zemana 
  Projekt: 11.1.2  Základná umelecká škola 
  Projekt: 11.1.3. Centrum voľného času 
  Projekt: 11.1.4. MŠ Nábrežná 
  Projekt: 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 
   
12.      Sociálna pomoc a sociálne služby 

  Podprogram: 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 
  Podprogram: 12.2. Staroba 

Projekt: 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA 
Projekt: 12.2.2. Opatrovateľská služba 

 Podprogram: 12.3. Rodina a deti 
 Podprogram: 12.4. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 

Projekt:   12.4.1. Stravovanie a školské pomôcky pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi 
Projekt:   12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci 
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Program 1. Výdavky verejnej správy 
 

Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
678 185 656 664 656 713 

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

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

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

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 42+2 42+2 42+2 42+2 42+2 
Skutočná hodnota 29+0     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 25 25 25 12 12 
Skutočná hodnota 25     
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

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

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 96 96 96 96 96 
Skutočná hodnota 350     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prieskumov vykonaných na kontrolu spokojnosti klientov so službami MsÚ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 0     
 
Cieľ: Účinné napĺňanie príjmovej časti rozpočtu mesta, efektívne hospodárenie s majetkom 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu daní v kalendárnom roku  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

108     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento výberu poplatkov v kalendárnom roku  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100 100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

95,5     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť kontrolu činností mesta a mestských organizácií 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

8 4 8 8 8 

Skutočná 
hodnota 

20     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia uznesení 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

6     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet spracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre rozvojové projekty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

15     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podaných projektov a žiadostí o NFP 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

15     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet schválených projektov a žiadostí o NFP  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

5     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 421 199 410 154 413 048 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  421 199 410 154 413 048 
 
Komentár: Výdavky sú na mzdy pre 20 zamestnancov + Pm + HK, povinné odvody do poisťovní, 
cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie – zakúpenie nábytku do 
kancelárie, výpočtovú techniku – pravidelná obnova počítačov, materiál, reprezentačné, pohonné 
hmoty, údržbu budovy – maľovanie časti priestorov mestského úradu,  údržba výpočtovej a 
telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov,  školenia, bankové poplatky, stravovanie, sociálny 
fond. 
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Čerpané výdavky sú z rozpočtu mesta vo výške 417 680 eur, ale aj zo štátneho rozpočtu na prenesené 
kompetencie - úsek dopravy, životného prostredia a registra obyvateľov vo výške 3 519 eur.  
 
Ďalej uvádzame podrobnejší prehľad navrhovaného čerpania rozpočtu podľa položiek a podpoložiek. 
Mzdy 
V mzdách je zahrnutý plat primátora mesta, hlavného kontrolóra a 20 zamestnancov správy MsÚ.  
Odvody  
Z platov sa odvádzajú povinné odvody do zdravotných poisťovní, na nemocenské, starobné, úrazové, 
invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a príspevok do rezervného fondu. 
V zmysle zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľ prispieva zamestnancom 
sporiacim si na dôchodok mesačne v maximálnej výške 16,60 eur, túto možnosť využíva 14 
zamestnancov. 
Cestovné tuzemské  
V zmysle zákona o cestovných náhradách na úhradu zamestnancom stravného a cestovného pri 
preprave hromadným dopravným prostriedkom, alebo vlastným autom len do výšky cestovného 
verejným prostriedkom. 
Cestovné zahraničné  
V zmysle zákona o cestovných náhradách výdavky budú slúžiť na úhradu vreckového zamestnancom 
pri služobnej ceste do partnerského mesta Mimoň. Stravné a ubytovanie hradí mesto Mimoň. 
Energie  
Výdavky budú použité na preddavky za teplo, elektrickú energiu a plyn v celej budove MsÚ (vrátane 
priestorov matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície a informačného 
centra). Je v tom zahrnutá aj platba za priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a 
kancelária s kuchynkou), tieto sa však budú využívať len sporadicky. 
Vodné a stočné  
Je za budovu MsÚ (vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, klientskeho centra, mestskej polície, 
informačného centra), priestory v Podnikateľskom centre (veľká zasadačka a kancelária s kuchynkou). 
Poštové a telekomunikačné služby  
Výdavok pozostáva z poplatkov za poštovné, služby verejnosti poskytované RTVS, poplatkov za 2 
mobilné telefóny na paušál, 2 mobilné karty do ústredne MsÚ na paušál, poplatkov za pevné telefónne 
linky a internet. 
Interiérové vybavenie  
Plánuje sa zakúpiť stoličky do malej zasadačky MsÚ.  
Výpočtová technika  
Výdavky sú na zakúpenie zálohových diskov HDD, počítačov, monitorov, baterky UPS. 
Prevádzkové stroje 
Zakúpenie skartovacieho stroja.  
Všeobecný materiál  
Nákup tlačív, kancelárskeho papiera, čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb ako sú obálky, 
šanóny, zakladače, lepidlo, korektor, tonery do tlačiarní a do kopírky. 
Knihy, noviny a časopisy  
Predplatné za Obecné noviny, Finančný spravodajca, Právo pre obce, Práce a mzdy a predplatné 
časopisu ŠKOLA. 
Pracovné odevy a obuv  
Ochranné pracovné oblečenie pre upratovačku a údržbára. 
Reprezentačné  
Výdavky slúžia na občerstvenie a pohostenie pre návštevy primátora mesta, kvety pre učiteľov na Deň 
učiteľov, medovníky a chlebíčky na kvapku krvi, zakúpenie kytíc a pohostenie a ocenenie najlepších 
žiakov mesta a ich učiteľov, pohostenie účastníkov akcie oslobodenia mesta. 
Pohonné hmoty, oleje, mazivá  
Pohonné hmoty sú pre dve služobné autá Škodu Felíciu a FIAT. 
Servis, opravy  
Výdavky sú na výmenu pneumatík, poplatok za STK. 
Poistenie vozidiel  
Uhradené zákonné a havarijné poistenie vozidiel. 
Karty, známky  
Na zakúpenie ročných diaľničných nálepiek na dve autá. 
Údržba výpočtovej techniky  
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Poplatky za aktualizácie softvérov ASPI (systém právnych informácií),SOFTIP, HR a BAN (spracovanie 
miezd a prenos úhrad do banky), APV Korwin. 
Údržba prevádzkových strojov  
Zabezpečovaný bude servis multifunkčného kopírovacieho zariadenia a klimatizácie. 
Údržba špeciálnych strojov  
Servis zabezpečovacieho zariadenia. 
Údržba budov  
Naplánovaná je renovácia archívu. 
Školenia  
Prostriedky sú určené na vzdelávanie zamestnancov mesta podľa jednotlivých referátov. 
Všeobecné služby  
Výdavky sú na výrobu kľúčov, kníhviazačské práce – novobanské noviny a zápisnice z MsZ, doprava 
materiálu, doprava stravných lístkov. 
Exekučné služby  
Finančné prostriedky budú využité na zaplatenie exekučných poplatkov. 
Poplatky, odvody, dane  
Výdavky sú určené na súdne poplatky, bankové poplatky za vedenie účtov. 
Stravovanie  
Je to príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov. Príspevok je vo výške 1,95 eur z ceny 
jedálneho kupónu v hodnote 3,20 eur. 
Poistenie majetku  
V zmysle poistnej zmluvy je poistený majetok mesta pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku 
živelnou udalosťou a pre prípad ukradnutia veci. 
Prídel do sociálneho fondu  
V zmysle zákona o sociálnom fonde je tvorba sociálneho fondu stanovená vo výške 1,05 % zo 
základu, ktorý tvoria funkčné platy. 
Odmeny na dohody  
Odmeny budú vyplácané na základe dohôd o vykonaní práce, napr. za roznášanie platobných výmerov 
za daň z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a grafické a obsahové úpravy v systéme MCMS 
web stránky. 
Poplatok za komunálne odpady  
Je za zamestnancov MsÚ správy mesta. 
Náhrada príjmu pri DPN  
Bude vyplatená náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov. 
 
Podprogram 1.2. Stavebný úrad 
 
Zámer podprogramu:  Vykonávať prenesený výkon štátnej správy ako aj originálne kompetencie 
pre obyvateľov mikroregiónu Nová Baňa.  
 
Zodpovednosť: oddelenie správne a oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku  
Cieľ: Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného 

poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu  
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

160 160 170 170 170 

Skutočná 
hodnota 

374     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet rozhodnutí vydaných v lehote 30 dní 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

160 160 170 170 170 

Skutočná 
hodnota 

374     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

100  100 100 100 100 

Skutočná 
hodnota 

100      

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 14 848 14 920 14 989 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  14 848 14 920 14 989 
 
Komentár: Výdavky predstavujú mzdové a prevádzkové náklady kancelárie stavebného úradu po 
rozúčtovaní časti nákladov obciam mikroregiónu, pre ktoré mesto na základe zmluvy zabezpečuje 
výkon stavebného úradu.  
Výdavky sú čiastočne vo výške 7 014 eur pokryté z rozpočtu štátu na prenesené kompetencie. Tieto 
zdroje na zabezpečenie fungovania stavebného úradu nepostačujú, a preto z rozpočtu mesta na 
fungovanie chodu stavebného úradu je potrebné ďalších 7 834 eur.  
 
 
 
Podprogram 1.3. Menšie obecné služby 
 
Zámer podprogramu: Podpora udržiavania pracovných návykov, získania, udržania alebo 
zlepšovania odborných zručností občanov v hmotnej núdzi na účely uplatnenia a vytvárania 
podmienok pre výkon aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v meste Nová Baňa. 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne, oddelenie výstavby životného prostredia a správy majetku 
  
Cieľ: Pomoc občanom v hmotnej núdzi zameraná na udržiavanie pracovných návykov  
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

30 20 20 20 20 

Skutočná 
hodnota 

21     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 720 720 720 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  720 720 720 
 
Komentár: Výdavky sú na nákup obuvi, pracovného oblečenia a osobných ochranných pomôcok pre 
predpokladaný počet 20 ľudí pracujúcich na triedení a likvidácii odpadu a úrazové poistné. So zdrojmi  
z ESF alebo ŠR sa nepočíta, celá čiastka 720 eur je z rozpočtu mesta. 
 
 
Podprogram 1.4. Poslanci 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
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Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsZ za rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 11 11 11 11 11 
Skutočná hodnota 6     
Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí komisií MsZ za rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 60 60 60 60 60 
Skutočná hodnota 21     
Merateľný ukazovateľ: Počet prijatých uznesení MsZ za rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 125 125 125 120 120 
Skutočná hodnota 81     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 8 630 8 747 8 833 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  8 630 8 747 8 833 
 
Komentár: Výdavky sú určené na odmeny poslancov za zasadnutia MsZ, zasadnutia komisií a odvody 
s tým spojené, všeobecný materiál  a občerstvenie na MsZ. 
 
 
Podprogram 1.5. Geometrické plány, znalecké posudky, poplatky 
 
Zámer podprogramu: Transparentný prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa podľa 
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. na základe žiadostí od občanov a rozhodnutí MsZ. 
 
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy majetku mesta 
Cieľ: Zabezpečenie podkladov k prevodu nehnuteľností – výdavky za vyhotovenie GP pre 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet geometrických plánov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

7 5 33 6 6 

Skutočná 
hodnota 

1     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet znaleckých posudkov  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

13 14 8 37 8 

Skutočná 
hodnota 

9     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet inzercií v regionálnych novinách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
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Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 4 400 3 600 2 500 
700 Kapitálové výdavky 8 065 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  12 465 3 600 2 500 
 
Komentár: Bežné výdavky sú za vyhotovenie geometrických plánov pre zidentifikovanie 
nehnuteľností, výdavky za vyhotovenie znaleckých posudkov pre určenie minimálnej všeobecnej 
hodnoty nehnuteľností, inzercia zámerov prevodov nehnuteľností a správne poplatky. Pri rozpočtovaní 
výdavkov na geometrické plány sa počíta v roku 2015 aj so zameraním pozemkov – zabratie chatkami 
v rekreačnej oblasti Tajch v počte cca 29 kusov.  Forma majetkovoprávneho vysporiadania zabratia 
pozemkov v RO Tajch zatiaľ nie je konkrétne určená – nájom, resp. predaj, preto výdavky na znalecké 
posudky sú rozpočtované až v roku 2016. Kapitálové výdavky sú určené na vrátenie kúpnej ceny za 
stavebný pozemok v časti Bôrina (ukončenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve).   
 
 
Podprogram 1.6. Finančná a rozpočtová oblasť 
 
Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá dodržiava a neporušuje platnú legislatívu, predpisy 
o účtovníctve, predpisy o rozpočtovaní 
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečenie  pravidelnej kontroly činnosti mesta 
Merateľný ukazovateľ: Počet auditov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 2     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 2 745 2 745 2 745 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 745 2 745 2 745 
 
Komentár: Výdavky sú určené na audit účtovnej závierky za rok 2014, audit konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2014 a na poplatky za vyhotovenie podkladov pre audit. 
 
 
Podprogram 1.7. Transakcie verejného dlhu 
 
Zámer podprogramu: Včas splácať poskytnuté úvery 
 
Zodpovednosť: oddelenie finančné 
Cieľ: Dodržiavať splátkové kalendáre 
Merateľný ukazovateľ: Mesačná úhrada splátok úveru a úrokov zo zdrojov od nájomníkov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 34 265 30 513 26 661 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
800 Splátky úverov 177 063 179 015 180 967 
Výdavky na podprogram spolu  211 328 209 528 207 628 
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Komentár: Bežné výdavky sú určené na splátky úrokov z úverov na bytovky A3 a na A4 na Hrádzi 
Štátnemu fondu rozvoja bývania. Splátky úverov sú finančné operácie. Ročná čiastka na splátku úveru 
aj úrokov na bytovky je rovnaká 93 828,72 eur, úver vrátane úrokov je rozdelený rovnomerne na 30 
rokov. Okrem toho je v rozpočte zahrnutá aj splátka úrokov a splátky úveru Slovenskej sporiteľni, a.s. 
cez EBRD úverovú linku na zateplenie objektov MsÚ a MŠ Nábrežná. Splátky sú rozložené na 5 rokov, 
podľa splátkového kalendára, ročne čiastka 110 000 eur a prislúchajúce úroky. Na splátku úveru 
v roku 2015 bude prednostne použitá čiastka, ktorá bude vrátená mestu po úspešnej realizácii 
projektu vo forme nenávratného príspevku vo výške 15 % z oprávnených nákladov na zateplenie 
objektov, t.j. 56 460 eur – v príjmoch kapitálový grant z EÚ tvoriaci Nenávratný príspevok. 
 
 
Podprogram 1.8. Členské príspevky združeniam 
 
Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov na regionálnych a 
celoslovenských fórach.  
 
Zodpovednosť: Oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach 
Merateľný ukazovateľ: Počet členstiev mesta v organizáciách 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 6 
Skutočná hodnota 5     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 6 250 6 250 6 250 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  6 250 6 250 6 250 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu členských príspevkov do združení (ZMO – žiarsky región, ZMOS, 
Združenie hlavných kontrolórov, GRANVIA SLOVAKIA),  ktorých členom je aj naše mesto. 
 
 

Program 2. Poskytovanie služieb zákazníkom 
 

Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
15 576 16 215 16 285 

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

matričných dokumentov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet občianskych obradov za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

40 40 40 40 40 

Skutočná 
hodnota 

20     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Predpokladaný počet uvítaní detí do života a prijatí jubilantov za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

30 30 30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

30     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zápis do pamätnej knihy mesta 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

áno 30 30 30 30 

Skutočná 
hodnota 

áno     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 13 506 13 536 13 567 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  13 506 13 536 13 567 
 
Komentár: Výdavky sú určené na prevádzku kancelárie matriky vrátane miezd a odvodov do poisťovní. 
Nakoľko  matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu na obce (osvedčovanie listín je originálna 
právomoc mesta), časť výdavkov vo výške 10 122 eur je preplácaná formou transferu a 3 384 eur je 
z rozpočtu mesta. 
 
 
 
Podprogram 2.2. SOZA 
 
Zámer podprogramu: Používanie hudobnej produkcie počas Novobanského jarmoku a akcií 
usporiadaných oddelením kultúry a informácií 
 
Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Splnenie záväzkov voči autorskému zväzu na legálne používanie akejkoľvek verejnej 

hudobnej produkcie. 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet podujatí s použitím hudobnej produkcie  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 22  22 22 22 22 
Skutočná hodnota 16     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 800 800 800 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  800 800 800 
 
Komentár: Slovenskému ochrannému zväzu autorskému mesto platí poplatky za všetky vystúpenia, 
kde sa používa reprodukovaná hudba – kultúrne a športové vystúpenia a jarmok. Rozpočet je na 
úrovni roku 2014. 
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Podprogram 2.3. Údržba mestského rozhlasu – TS 
 
Zámer podprogramu: Údržba zariadenia na prenos informácií a zabezpečenie jeho 
prevádzkyschopnosti 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Informovanosť občanov 
Merateľný ukazovateľ: Počet funkčných reproduktorov z celkového počtu 135 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 135 135 135 135 135 
Skutočná hodnota 131     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 1 270 1 879 1 918 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 270 1 879 1 918 
 
Komentár: Výdavky sú určené na opravu mestského rozhlasu. Sú zasielané formou príspevku 
Technickým službám mesta.  Pracovníkmi TS sa zabezpečuje priebežná údržba mestského rozhlasu, 
v prípade porúch na centrálnom riadiacom systéme TS musia zabezpečovať údržbu v spolupráci 
s dodávateľom riadiaceho systému.  
 

 

Program 3. Verejný poriadok a bezpečnosť 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
106 265 102 466 101 966 

 
Zámer programu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta, majetku, života 
a zdravia občanov 
   
 
Podprogram  3.1.   Mestská polícia prevencia 
 
Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, životného prostredia, čistoty mesta a majetku 
Preventívne pôsobenie na právne vedomie občanov v záujme dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych noriem. 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia  
Cieľ: Pôsobiť na právne vedomie občanov zákonnými prostriedkami  
Merateľný ukazovateľ: Počet riešených priestupkov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 450 450 400 400 400 
Skutočná hodnota 452     
Merateľný ukazovateľ: Počet riešených podnetov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 
Skutočná hodnota 118     
Cieľ: Poskytovať občanom potrebné informácie v oblasti priestupkov 
Merateľný ukazovateľ: Počet prednášok, besied, článkov v novinách 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 15 15 10 10 10 
Skutočná hodnota 15     
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Merateľný ukazovateľ: Počet individuálnych napomenutí bez pokuty 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 200 200 200 200 200 
Skutočná hodnota 199     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
 
Podprogram  3.2.   Mestská polícia represia 
 
Zámer podprogramu: Vynucovanie dodržiavania poriadku pomocou sankcií 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
Cieľ: Ukončiť konanie o priestupku v blokovom konaní alebo odovzdaním 
Merateľný ukazovateľ: Počet blokových pokút 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 150 150 150 150 150 
Skutočná hodnota 213     
Merateľný ukazovateľ: Počet odovzdaných vecí 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 20 20 20 20 20 
Skutočná hodnota 35     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 99 593 99 593 99 593 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  99 593 99 593 99 593 
Komentár: Výdavky sú určené na chod Mestskej polície. Okrem bežných výdavkov na mzdy a odvody 
pre 7 príslušníkov MsP, sú výdavky na pracovné odevy – teraz budú zakúpené aj  novému  
príslušníkovi MsP všetky súčasti uniformy. Výdavky sú  na pracovné, hygienické a písacie pomôcky, sú 
tu zahrnuté aj odmeny za odchyt psov. Zakúpená bude skartovačka na papier a dva obranné spreje. 
Zvýšené výdavky budú na palivá, servis a údržbu vozidiel a poistenie vozidiel v súvislosti s prevedením 
vozidla Lada Niva z Mestských lesov na MsP. Toto vozidlo bude určené výhradne ku kontrolám v ťažko 
dostupných terénoch. Vozidlo je ojazdené, náročné na servis a je potrebné zakúpiť naň nové 
pneumatiky. 
 

Podprogram  3.3.  Veterinárna oblasť 
 
Zámer podprogramu: Usmerňovanie chovu psov v zmysle platných zákonov 
 
Zodpovednosť: Mestská polícia 
Cieľ: Vynútenie dodržiavania noriem v oblasti chovu psov a ich evidovania. 
Merateľný ukazovateľ: Počet riešených priestupkov na úseku chovu psov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 48     
Merateľný ukazovateľ: Počet odchytených psov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 25 25 30 30 30 
Skutočná hodnota 65     
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Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 4 900 700 700 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  4 900 700 700 
 
Komentár: Výdavky sú určené na  prevádzku karanténnej stanice a odvoz kadáverov. Zvýšené 
výdavky sú určené vo výške 4 000 eur na premiestnenie celej karanténnej stanice mimo obytnú zónu. 
Z týchto prostriedkov bude zabetónovaná plocha, ohradenie, napojenie na vodu a elektriku 
a zakúpenie troch kotercov. Okrem toho treba zakúpiť odchytovú sieť a ochranné rukavice na 
odchytávanie psov.   
 
 
Podprogram 3.4. Požiarna ochrana 
 
Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov 
 
Zodpovednosť:  oddelenie správne - požiarny technik MsÚ 
Cieľ: Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol 
Merateľný ukazovateľ: Počet  vykonaných kontrol 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 20 20 50 50 50 
Skutočná hodnota 20     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 1 345 1 746 1 246 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 345 1 746 1 246 
 
Komentár: Výdavky sú na odmeny vrátane odvodov pre členov Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí 
vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly na území mesta. 
 
 
 
Podprogram 3.5. Civilná ochrana 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o skladové zásoby masiek v sklade CO 
Zodpovednosť: správne oddelenie 
 Cieľ: Zachovať vo funkčnom stave sklad CO 
Merateľný ukazovateľ: Počet skladov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 427 427 427 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  427 427 427 
 
Komentár: Výdavky sú na odmenu skladníka CO a zákonných odvodov. Odmenu prepláca štát 
a odvody v plnej výške znášame z rozpočtu mesta. 
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Program 4. Propagácia a prezentácia mesta 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
9 582 8 932 8 932 

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

propagačných materiálov 
Merateľný ukazovateľ: Propagačný materiál 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 10 10 15 15 15 
Skutočná hodnota 15     
Merateľný ukazovateľ: Informačné tabule 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 2 1 1 0  
Skutočná hodnota 0     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 9 582 8 932 8 932 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0  
Výdavky na podprogram spolu  9 582 8 932 8 932 
 
Komentár: Výdavky sú na nákup propagačného materiálu v hodnote 4 000 eur aj v cudzom jazyku, na 
vyhotovenie informačnej tabule pred CVČ, ktoré sa nestihlo zrealizovať v roku 2014, na kancelársky 
materiál a materiál na údržbu informačných tabúľ, ďalej na zakúpenie dvojsedačky k novému 
informačnému pultu a na mzdy pre pracovníčku informačného centra, ktorá zároveň pracuje aj na 
úseku Propagácie.  

 
 
Program 5. Cestná doprava 

 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
238 291 231 853 233 774 

 
Podprogram 5.1. Cestná doprava  autobusové spoje 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Skvalitnenie života obyvateľov v okrajových častiach mesta. 

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

Merateľný ukazovateľ: Počet spojov  Bukovina - Bukovina   
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 
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Skutočná hodnota 3     
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Malá Lehota 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 14 14 14 14 14 
Skutočná hodnota 14     
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Kútovci 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 13 13 13 13 13 
Skutočná hodnota 13     
Merateľný ukazovateľ: Počet liniek Nová Baňa – Ílend 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 21 21 21 21 21 
Skutočná hodnota 21     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 38 300 38 300 38 300 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  38 300 38 300 38 300 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu časti nákladov SAD za zachádzanie autobusového spoja na 
konečnú zastávku na Bukovine a na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení prímestskej 
dopravy s vnútroobecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Bukovina, Kútovci a Ílend. Výdavky 
sú rovnaké ako pôvodný rozpočet v roku 2014. 
 
 
Podprogram 5.2.  Cestná doprava – TS 
 
Zámer podprogramu: Funkčné cesty 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Projekt 5.2.1. Údržba miestnych komunikácií  
 
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Údržba a oprava  cestného telesa a chodníkov po zimnej údržbe a  

zabezpečenie funkčného povrchu vozovky a chodníkov v mimozimnom období 
Merateľný ukazovateľ: Náklady na 1 km v eur/rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota   1 177 1 177 1 177 
Skutočná hodnota      
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka udržiavaných ciest v km 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 104,09 104,09 104,09 104,09 104,09 
Skutočná hodnota 104,09     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 87 236 88 108 88 989 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  87 236 88 108 88 989 
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Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie úloh 
na úseku údržby komunikácií, najmä na vysprávky MK. 
  
Projekt 5.2.2. Zimná údržba miestnych komunikácií  
 
Zámer projektu: Zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Odstránenie snehu a posypanie klzkého povrchu na miestnych komunikáciách a 

chodníkoch  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - štrky 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 730 1 110 1 110 1 318 1 411 
Skutočná hodnota 1 019     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu v tonách - soľ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 50 100 100 100 100 
Skutočná hodnota 34     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerné ročné náklady na zimnú údržbu v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota  53 735 62 208 62 208 62 633 
Skutočná hodnota      
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet najazdených KM a MH počas zimnej údržby 

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

  5 420 
265 

5 420 
265 

5 420 
265 

Skutočná hodnota      
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 41 526 40 578 40 984 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  41 526 40 578 40 984 
 
Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie zimnej 
údržby miestnych komunikácií, na nákup posypového materiálu, na prevádzkovanie posypových 
a odhŕňacích strojov a materiálov, ručné odhŕňanie a posýpanie. 
 
Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 
 
Zámer projektu: Oprava a údržba techniky (autá, stroje, mechanizmy, kontajnery, príslušenstvá) na 
zabezpečenie činností pre technický chod TS mesta Nová Baňa a funkčnosť technických zariadení 
mesta Nová Baňa na verejných priestranstvách. 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ:  Oprava a údržba techniky v TS a meste Nová Baňa  
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 36 36 36 36 36 
Skutočná hodnota 36     
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Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 62 778 63 406 64 040 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  62 778 63 406 64 040 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre Technické služby mesta na zabezpečenie servisu dopravy, opravy 
vozidiel a majetku. 
 
 

Podprogram 5.3. Rekonštrukcia chodníkov 
 
Zámer podprogramu: Regenerácia centra mesta 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Konečná úprava  schodiska pri Park Café obkladom z ryolitu  
Merateľný ukazovateľ: Dodávka a montáž obkladu z ryolitu v m2 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 32 0 0 
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 1 461 1 461 1 461 
700 Kapitálové výdavky 4 500 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 961 1 461 1 461 
 
Komentár: Výdavky sú určené na realizáciu a ukončenie schodišťového obkladu z ryolitu pred vstupom 
do prenajatých priestorov - Park Café, ktoré bolo realizované v rámci projektu Regenerácia centra 
mesta.   
Ďalšie výdavky sú určené na zabezpečenie splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to po dobu 5 rokov a to 
poistenie majetku proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu za každý rok samostatne. Ročné poistenie je 
vo výške 1 468 eur. 
 
Podprogram 5.5. Oporný múr Šibeničný vrch  
 
Zámer podprogramu: Realizácia opatrení určených OÚŽP v Banskej Štiavnici 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Odvodnenie cesty, vybudovanie prícestného rigolu, sfunkčnenie 

kanalizácie, vybudovanie oporného múru cesty 
Merateľný ukazovateľ: Vybudovanie 1 ks retenčnej nádrže 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 ks retenčnej nádrže    
Skutočná hodnota    
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka prícestného rigolu v bm 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 147    
Skutočná hodnota    
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka dažďovej kanalizácie v bm 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 175    
Skutočná hodnota    
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka oporného múru v bm 
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Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 63   
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
Komentár: Výdavky sú určené na výkup pozemku a následné vybudovanie oporného múru za účelom 
splnenia nariadených opatrení. 
 
Podprogram 5.6. Odstavný pruh chodníka pred ZŠ 
 
Zámery podprogramu: Zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ využívajúcich jestvujúci chodník na  
ul. Školská   
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Vybudovanie odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka 

v zmysle vypracovanej PD    
Merateľný ukazovateľ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizácia stavby 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 6 paré PD    
Skutočná hodnota    
Plánovaná hodnota 140 bm chodníka   
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 2 490 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
Komentár: Výdavky určené na vypracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu projektu 
vybudovania odstavného pruhu rekonštrukciou jestvujúceho chodníka pred objektom ZŠ J. Zemana v 
celkovej dĺžke 140 bm.     
 

Program 6. Zlepšenie odpadového hospodárstva 
 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
248 630 409 381 238 989 

 
Zámer programu: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz 
na zachovanie a ochranu životného prostredia  
 
Podprogram 6.1. Nakladanie s odpadmi - TS 
 
Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta  
 
Projekt 6.1.1. Nakladanie s komunálnymi odpadmi 
 
Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v odpadovom hospodárstve 
mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto doručenia odberateľskej organizácie 
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzkovanie a údržba zhromaždísk odpadov na území mesta a TS, preprava, 

triedenie, úprava (lisovanie, balenie), skladovanie a expedícia separovaných 
a neseparovaných zložiek KO k odberateľom.   

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 38 38 38 38 38 
Skutočná hodnota 38     
Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota  28 560 29 255 29 255 29 255 
Skutočná hodnota      
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkové náklady na netriedený zber zložiek KO v eur/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota   57 514 57 514 57 514 
Skutočná hodnota      
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 114 950 112 992 114 123 
700 Kapitálové výdavky 9 459 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  124 409 112 992 114 123 
 
Komentár: Výdavky sú určené vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie 
prevádzky a údržby zhromaždísk, zberných dvorov triedených a netriedených odpadov v k. ú. Mesta 
Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, vrecovaného odpadu, 
zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo veľkoobjemových 
kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní a podľa potreby.  
Kapitálové výdavky vo výške 9 459 eur sú určené na vybudovanie zberného dvora na Technických 
službách pre separovaný odpad. Akcia prechádza rozostavaná z roku 2014. 
                                  
Projekt 6.1.2. Úprava biologicky rozložiteľných odpadov 
 
Zámer projektu: Ekonomicky efektívny systém komplexu činností v biologicky rozložiteľnom 
odpadovom hospodárstve mesta, t.j. od miesta vzniku odpadu (občan v meste) po miesto 
expedovania 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzkovanie zberovoštiepkovacieho zariadenia (traktor+príves), fekálneho vozidla, 

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

Množstvo spracovaného BRO - biologicky rozložiteľného odpadu v tonách 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

440 1600 1 650 1 650  1 650 

Skutočná 
hodnota 

673,2     

 Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

420 300 300 300 300 

Skutočná 591     
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hodnota 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet najazdených kilometrov fekálnym vozidlom  – km/rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

1 156 2 300 2 300 2 300 2 300 

Skutočná 
hodnota 

2 209     

 
 
Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených vozidiel a prívesu 

Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

   

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 25 422 25 617 25 815 
700 Kapitálové výdavky 0 171 848 0 
Výdavky na podprogram spolu  25 422 177 691 25 815 
 
Komentár:  Výdavky sú určené vo výške 20 059 eur vo forme príspevku Technickým službám mesta a 
predstavujú náklady na činnosť 5 špeciálnych zariadení a to: sacia cisterna s podvozkom, 
rýchlonakladač  s predným a zadným systémom nakladania, drvič odpadov s ťažným zariadením pre 
zapojenie k pohonnej jednotke, pohonná jednotka na úpravu a odvoz BRKO  odpadu a vývoz odpadu 
zo žúmp a kalu zo septikov a vo výške 5 843 eur sú náklady na poistenie vozidiel a techniky, ktoré  
hradí mesto. 
 
 
Podprogram 6.2.  Nakladanie s odpadmi – odvoz KO na SITU 
 
Zámer podprogramu:  Zmluvné prevzatie komunálnych odpadov spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. 
s miestom expedície tenzometrická váha Nová Baňa 
 
Ciele podprogramu: Odovzdanie KO od TS oprávnenej organizácii 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta  
Cieľ: Odovzdanie komunálneho odpadu oprávnenej organizácii vlastniacej certifikované 

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

Tony komunálneho + objemného odpadu (KO) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 070 1 990 1 990 2 000 2 010 

Skutočná 
hodnota 

1 958,51     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony drobného stavebného odpadu (DSO) 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
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Plánovaná 
hodnota 

65 66 66 67 68 

Skutočná 
hodnota 

174,13     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Tony nebezpečného odpadu (NO) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 0,7 0,7 0,9 1,0 

Skutočná 
hodnota 

1,524     

 

Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 81 000 81 000 81 000 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  81 000 81 000 81 000 
 

Komentár: Výdavky sú určené na úhradu poplatku za uloženie a zneškodnenie odpadu na skládke. 

 
 
Podprogram 6.3.  Čistiaca technika 
 
Zámer podprogramu:  Čisté mesto 
 
Projekt 6.3.1. Čistiaca technika – MsÚ 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet poistených vozidiel a príslušenstva 

Rok 2013 2014 2015 2016 
Plánovaná 
hodnota 

 4 4 4 

Skutočná 
hodnota 

    

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 5 269 5 269 5 269 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 269 5 269  5 269 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu ročného havarijného poistného za zametacie a čistiace 
vozidlá vo výške 5 269 eur, ktoré uhrádza mesto. 
 
Projekt 6.3.2. Čistiaca technika - TS 
 
Zámer projektu: Čistenie mesta strojnotechnologickými zariadeniami 
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Cieľ: Zabezpečiť  čistotu verejného priestranstva a miestnych komunikácií čistiacou 
technikou 

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota  200 200 200 200 
Skutočná hodnota      
 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 12 530 12 655 12 782 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  12 530 12 655 12 782 
 
Komentár: Výdavky sú určené na čistenie verejných komunikácií prostredníctvom Technických služieb 
mesta vo výške 12 530 eur.   
   

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

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
98 624 62 060 62 060 

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
                                 
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory 
 
Zámer podprogramu: Udržať budovy v dobrom stave, zabezpečiť ich modernizáciu, realizovať 
úhrady energií, vodného, stočného, poistného. Zabezpečiť maximálne využitie nebytových priestorov 
nájomcami, vykonávať revízie zariadení, údržby a opravy nebytových priestorov. 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Cieľ: Dobrým stavom nehnuteľností sa udržať  na trhu s prenájmom nehnuteľností 
Merateľný ukazovateľ: Počet prenajímaných budov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 16  15 15 15 15 
Skutočná hodnota 16     
  
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 65 924 62 060 62 060 
700 Kapitálové výdavky 32 700 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  98 624 62 060 62 060 
 
Komentár: Bežné výdavky sú na prevádzku prenajímaných priestorov a to na energie, čo je 
najväčšia položka rozpočtu 41 484 eur,  poistné, revízie objektov, kominárske služby, nájomné, 
materiál, ale aj na ich údržbu. V rámci údržby sa plánujú len bežné opravy a odstraňovanie 
nepredvídaných závad za 8 000 eur 
Kapitálové výdavky v sume 32 700 eur sú určené na výstavbu garáže v objekte M. R. Štefánika, 
ktorá bude slúžiť na skladovanie techniky Zboru dobrovoľných hasičov a je atypických rozmerov. 
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Program 8. Prostredie pre život 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
369 481 266 439 268 938 

 
Zámer programu: Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov mesta Nová Baňa 
 
Ciele podprogramu: Tvorba moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov 
mesta  
 
 
Podprogram 8.1. Spoločná správa – TS 
 
Zámer podprogramu: Efektívna administratíva TS prispievajúca k dosahovaniu zámerov a plneniu 
cieľov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Kompletné administratívne služby TS 
Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov TS 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 5 5 5 5 5 
Skutočná hodnota 5     
                         
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 138 905 133 314 134 582 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  138 905 133 314 134 582 
 

Komentár: Podprogram zahŕňa kompletné administratívne služby TS na zabezpečenie všetkých aktivít, 
riadenie celej činnosti, ekonomika, personalistika, mzdová agenda, fakturácia, zásobovanie, skladové 
hospodárstvo, archivácia, správa budov a inventáru, ochrana a bezpečnosť pri práci, pracovná 
zdravotná služba, strážna služba.  

 
Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami 
 
Zámer podprogramu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými 
vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Projekt 8.2.1. Nakladanie s odpadovými vodami ČOV 
 
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku ČOV Tajch 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
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Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 7 758 7 758 7 758 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  7 758 7 758 7 758 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služby odborne 
spôsobilou osobou na prevádzku ČOV Tajch a súvisiacej agendy a na revízie EE a odbery vzoriek. 
 
 
Projekt 8.2.2. Kanalizácia Hrádza BD A3 
 
Zámer projektu: Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Zamedziť úniku ropných látok na kanalizácii KBV Hrádza BD A3 
Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol odborne spôsobilými osobami 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12     
Merateľný ukazovateľ: Správa z vyhodnotenia prevádzky zaolejovanej kanalizácie  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 1 738  538  538  
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 738 538 538 
 
Komentár: Výdavky sú určené na činnosť odborne spôsobilej osobe zabezpečujúcej výkon kontrol 
a súvisiacej agendy a servisnú prehliadku. 
  
 
Podprogram 8.3.Kanalizačný zberač ul. Kamenárska 
 
Zámer podprogramu: Vysporiadanie záväzkov z nerealizovaného projektu  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky /0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  0 0 0 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu záväzku vyplývajúceho z prebiehajúceho súdneho sporu so 
spoločnosťou Trading Universal Services, s.r.o. a možnosťou urovnania sporu uzavretím mimosúdnej 
dohody. 
   
 
Podprogram 8.4. Vodná nádrž Tajch  
 
Zámer podprogramu: Zvýšiť bezpečnosť návštevníkov a občanov na vodnej nádrži Tajch 
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Projekt 8.4.1. Technicko-bezpečnostný dohľad Tajch  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odbornú prehliadku VN Tajch a technicko-bezpečnostné opatrenia  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Kontrolná odborná obhliadka Tajch 2 krát 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Záverečná  správa za rok  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

1 1 1 1 1 

Skutočná 
hodnota 

1     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet kontrolných meraní ročne  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 12 12 12 

Skutočná 
hodnota 

12     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 897 897 897 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  897 897 897 
 
Komentár: Výdavky sú určené na každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie 
výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vrátane agendy 
súvisiacej s touto činnosťou.    
 
 
Projekt 8.4.2. Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Realizácia stavebnej akcie  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

  1 1  

Skutočná 
hodnota 

     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 3 800 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  3 800   
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Komentár: Výdavky sú určené na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vodnej 
nádrže Tajch, vypracovanie geometrického plánu na účelom výkupu pozemkov vo vlastníctve 
súkromnej osoby a následne na výkup pozemkov. 
 
 
Podprogram 8.5. Verejná zeleň - TS 
 
Zámer podprogramu: Mesto, ktoré udržiava verejnú zeleň 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Údržba verejnej zelene 
Merateľný ukazovateľ: Počet m2 kosenej zelene celkom za rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 373 091 373 091 373 091 373 091 373 091 
Skutočná hodnota 373 091     
Merateľný ukazovateľ: Počet kusov vysadenej vysokej zelene 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 190 15 15 16 17 
Skutočná hodnota 166     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 49 155 48 051 48 531 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  49 155 48 051 48 531 
 
 
Komentár: V rámci príspevku pre TS sú rozpočtované výdavky na údržbu verejnej zelene v meste a to   
najmä na sadovnícky letničkový materiál na jarnú výsadbu,  rez stromov, krov a šípových ruží, 
strihanie živých plotov, vyčistenie letničkových záhonov a trávnatých plôch, pravidelné kosenie 
trávnatých plôch verejnej zelene, v miestach výskytu inváznych burín ich chemické likvidovanie – 
zneškodnenie burín.  
 
 
Podprogram 8.6. Rozvoj obcí spolufinancovanie projektov 
 
Zámer podprogramu: Mesto, ktoré myslí na budúcnosť. Kvalitný život obyvateľov mesta 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Podpora rozvojových zámerov mesta a rozvojových iniciatív pre 

mesto                                  
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet realizovaných akcií 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

0     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 500 500 500 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  500 500 500 
 



33 
 

Komentár: Výdavky sú určené na náklady súvisiace s prípadnou prípravou projektov a podkladov – 
výpisy z LV, KN mapy za účelom predloženie následných monitorovacích správ za projekty 
Rekonštrukcia  komplexu ZŠ J. Zemana, Úprava biologicky rozložiteľných odpadov, Nákup čistiacej 
techniky, Regenerácia centra mesta, Modernizácia verejného osvetlenia. 
 
 
Podprogram 8.7. Verejné osvetlenie 
 
Projekt 8.7.1 Modernizácia verejného osvetlenia - poistenie  
 
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o poskytnutí 

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

Merateľný ukazovateľ: Počet poistených svietidiel  
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 149  149  149  
Skutočná hodnota    
Merateľný ukazovateľ: Počet poistených rozvádzačov 
Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota  4   4 4 
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 215 215 215 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  215 215 215 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu ročného poistného za poistenie rozvádzačov a svietidiel z projektu 
Modernizácia verejného osvetlenia.  
 
Projekt 8.7. 2. Verejné osvetlenie - TS 
  
Zámer podprogramu: Prevádzkovanie verejného osvetlenia a jeho modernizácia  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste. Zabezpečiť maximálnu 

efektívnosť a bezpečnosť VO. 100 % = 896 svetelných bodov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet funkčných svetelných bodov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

873 896 896 896 896 

Skutočná 
hodnota 

896     

  
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 52 988 53 518 54 053 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  52 988 53 518 54 053 
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Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú 
v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku 
pre TS. 

 
Podprogram 8.8. Občianska vybavenosť – TS - WC 
 
Zámer podprogramu: Zabezpečenie hygienických služieb pre občanov 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Prevádzka mestských WC 
Merateľný ukazovateľ: Náklady na prevádzku WC/rok  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 10 983 12 016 12 016 12 016 12 016 
Skutočná hodnota 10 621,25     
Merateľný ukazovateľ: Príjem od občanov z prevádzky WC/rok (0,2€/občan) 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 750 1 500 1 500 1 500 1 500 
Skutočná hodnota 1 156     
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 11 367 11 481 11 596 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0  
Výdavky na podprogram spolu  11 367 11 481 11 596 
 
Komentár: V podprograme sú rozpočtované prostriedky pre TS na poskytovanie kvalitných služieb pre 
občanov vo verejných WC. 
 
Podprogram 8.9. Pohrebníctvo – prevádzka cintorína - TS 
 
Zámer podprogramu: Dôstojné miesto poslednej rozlúčky v meste 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečenie prevádzky a údržby pohrebiska 
Merateľný ukazovateľ: Celkový počet udržiavaných pohrebísk 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 9 051 9 142 9 233 
700 Kapitálové výdavky 4 320 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  13 371 9 142 9 233 
 
Komentár: Výdavky sú poskytované vo forme príspevku Technickým službám na výkon správy 
pohrebiska – starostlivosť o objekt domu smútku a areál cintorína. Výdavky vo výške 4 320 eur sú 
určené na zakúpenie nového chladiaceho boxu na dve telá zomrelých.  
 
 
Podprogram 8.10. Rekreačné a športové služby - TS 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o priestor pre rekreačné aktivity občanov mesta i turistov 
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Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Udržiavaná plocha areálu Tajch  
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy v m2 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 74 260 74 260 74 260 74 260 74 260 
Skutočná hodnota 72 060     
Merateľný ukazovateľ: Počet kosení/rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 4 4 4 4 4 
Skutočná hodnota 4     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 1 015 1 025 1 035 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  1 015 1 025 1 035 
 
Komentár: Rozpočtované výdavky formou príspevku pre TS sú na starostlivosť o čistotu areálu 
rekreačného strediska Tajch a na prevádzku chaty v správe TS na Tajchu.  
 
 
 
Podprogram 8.12. WC  a sprchy Tajch   
 
Zámer podprogramu:  Zvýšenie občianskej vybavenosti v danej lokalite 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta v spolupráci s TS mesta 
Cieľ: Vybudovanie verejných WC a spŕch na Tajchu 
Merateľný ukazovateľ: Realizácia stavebnej akcie  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1   
Skutočná hodnota 0     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 87 772 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  87 772 0  0 
 
Komentár: Komentár: Výdavky sú určené na vybudovanie WC a spŕch na Tajchu pre verejnosť  na 
rekreačné účely. V objekte sa navrhuje bufet, požičovňa bicyklov a WC so sprchami. Akcia prechádza 
z roku 2014 ako rozostavaná. 
 
 

Program 9. Šport 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
63 010 60 863 61 017 

 
Zámer programu: Zabezpečenie športovej činnosti pre občanov mesta Nová Baňa 
 
Ciele programu: Široké spektrum športových podujatí, prevádzkyschopnosť štadióna, športovísk, 
dotácie športovým klubom a rekreácia zamestnancov v chatovej oblasti Tajch 
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Podprogram 9.1. Rekreačné a športové služby - chata 
 
Zámer podprogramu: Vytvorenie kultúrneho prostredia v rekreačnej oblasti Tajch, na zabezpečenie 
rekreácie pre rodiny zamestnancov MsÚ a školských zariadení. 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
Cieľ: Zabezpečiť priestor pre aktívne trávenie voľného času v kruhu rodiny 
Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov,  ktorí využili možnosť rekreácie 
Rok 2014 2015 2016 
Plánovaná hodnota 15 20 20 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 2 850 950 950 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  2 850 950 950 
Komentár: : Výdavky sú určené na úhradu energií a prevádzku chaty na Tajchu, na drobné opravy 
poškodeného interiéru, kúpu plastových stoličiek, maľovanie a revízie.  
 
 
Podprogram 9.2. Šport 
 
Zámer podprogramu: Udržať širšiu ponuku športových podujatí pre občanov, so zameraním hlavne 
na deti a mládež. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
 
Cieľ: 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných mestom 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 
Skutočná hodnota 10     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet športových akcií organizovaných v spolupráci s mestom 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 3 3 3 3 3 
Skutočná hodnota 7     
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 43 879 43 879 43 879 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  43 879 43 879 43 879 
 
Komentár: Výdavky vo výške 3 879 eur sú určené na zabezpečenie športových podujatí 
organizovaných mestom a na nákup medailí a pohárov v rámci spolupráce so športovými klubmi na 
spoločných podujatiach.  Výdavky sú zvýšené o 1 000 eur na základe zámeru zabezpečenia časomiery 
na 4.ročník behu Tajchová osmička a tiež nepočítame s transferom z BBSK na veľké podujatie Týždeň 
športu pre všetkých. Platia sa tiež neplánované výdavky na medaile a poháre pre športové kluby 
z mesta – je to v rámci spolupráce primátora mesta na spoločných podujatiach pre 
Novobančanov. Poskytovanie dotácií športovým klubom na šport pre deti a mládež je vo výške 40 000 
eur ako v roku 2014. 
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Podprogram 9.3. Správa štadióna 
 
Zámer podprogramu: Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov 
mesta i turistov 
 
Projekt 9.3.1. Odber vody na polievanie trávnatej plochy 
 
Zámer projektu: Udržanie kvality trávnatej plochy futbalového ihriska 
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Zabezpečiť odber povrchových vôd pre zavlažovanie ihriska 
Merateľný ukazovateľ: Odber vody v m3 v priebehu roka 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 
Skutočná hodnota 7 950     
Merateľný ukazovateľ: Dodržanie povoleného limitu odberu vody Q rok v m3 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 
Skutočná hodnota 7 950     
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 1 000 600 600 
700 Kapitálové výdavky 0  0  0  
Výdavky na podprogram spolu  1 000 600 600 
 
Komentár: Výdavky sú určené na úhradu za spotrebu odberu vody pre zavlažovanie ihriska.  
 
Projekt 9.3.2. Príspevok na správu štadióna TS 
 
Zámer projektu: Udržiavaný areál športového štadióna 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy  majetku  mesta 
Cieľ: Udržiavaný areál športového štadióna 
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy kosením – hlavná plocha  v m 2 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 
Skutočná hodnota 12 000     
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy kosením – pomocná hracia plocha  v m 2 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 
Skutočná hodnota 5 125     
Merateľný ukazovateľ: Veľkosť udržiavanej plochy kosením – ostatné trávnaté plochy  v m 2 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 
Skutočná hodnota 1 280     
Merateľný ukazovateľ: Motohodiny na PG300D - kosenie štadióna/rok 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 120 120 120 120 120 
Skutočná hodnota 112     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 15 281 15 434 15 588 
700 Kapitálové výdavky 0  0 0 
Výdavky na podprogram spolu  15 281 15 434 15 588 
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Komentár: Výdavky sú určené na správu areálu futbalového štadióna, na elektrickú energiu, vodu, 
kosenie, hnojenie, údržbu trávnatých plôch a na správcu štadióna. 
 
 

Program 10. Kultúra 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
425 571 176 839 176 339 

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

spomienku na vojnové časy pre ďalšie generácie 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet pamätníkov a pamätných tabúľ 
 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

11 11 11 11 11 

Skutočná 
hodnota 

10     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 151 151 151 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  151  151 151 
Komentár: : Výdavky sú na údržbu vojnových hrobov a pamätných tabúľ v meste, z toho  111 eur 
z prostriedkov štátu a 40 eur z rozpočtu mesta. 
 
Podprogram 10.2.  Mestská knižnica 
 
Projekt 10.2.1. Knižnica 
 
Zámer projektu: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už  od skorého veku aj formou 
besied so spisovateľmi 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií 
Cieľ: Vytváranie a upevňovanie čitateľských návykov detí už od skorého veku. 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet registrovaných čitateľov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

910 850 860 870 880 

Skutočná 
hodnota 

876     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet  výpožičiek 
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Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

32 318 40 000 43000 44 600 45 000 

Skutočná 
hodnota 

57 965     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet besied 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

6 5 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 33 712 36 502 36 502 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0  
Výdavky na podprogram spolu  33 712 36 502 36 502 
 
Komentár: Výdavky sú na mzdy a odvody, prevádzku mestskej knižnice, na nákup kníh a časopisov, 
na odmeny pre besedujúcich autorov, ale aj na súťaže a podujatia. Rozpočet je vyšší ako v roku 2014. 
Je potrebné zakúpenie malej serverovne pre potreby knižnice a to z dôvodu: Knižnica poskytuje službu 
vo forme online katalógu, ktorý má byť prístupný 24 hodín. Klasické PC sú stavané na používanie 8-10 
hodín.  Počítač, ktorý bol na tento účel použitý, sa po krátkej 4 ročnej dobe pokazil a boli sme nútení 
urgentne zakúpiť nový PC. Na uvedenom PC je okrem online katalógu uložená celá databáza kníh. 
Uvedená malá serverovňa je použiteľná aj do nových priestorov. Finančná potreba je 1 600 eur. 
Ďalších 300 eur je na nákup signalizačného zariadenia proti krádeži. 
 
V rozpočte roku 2015 sú zahrnuté výdavky na dva projekty a to 2 500 eur na Doplnenie knižničného 
fondu (nákup kníh) a 12 000 eur na Ochranu knižničného fondu. 
 
Projekt  10.2.2. Doplnenie knižničného fondu  
 
Zámer projektu:  Udržanie čitateľských návykov klientov Mestskej knižnice 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky vekové sociálne vrstvy 

obyvateľstva  
Merateľný ukazovateľ: Počet zakúpených knižničných dokumentov  
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 152 120 180 190 200 
Skutočná hodnota 152     
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 2 500 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  2 500 0 0 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa koncom roka 2014 podalo žiadosť o podporu projektu na doplnenie 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
SR. Obsahom projektu je zakúpenie knižničných dokumentov s cieľom zabezpečenia aktuálnosti 
knižničného fondu mestskej knižnice. Finančné prostriedky boli žiadané vo výške 2 000 eur 
a spolufinancovanie z rozpočtu mesta predstavuje sumu 500 eur. 
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Projekt  10.2.3. Ochrana knižničného fondu 
 
Zámer projektu: Zabezpečenie kvalitného uloženia knižničného fondu 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Zabezpečením kvalitného umiestnenia knižničného fondu zvýšiť 

prehľadnosť knižných dokumentov  
Merateľný ukazovateľ: Percento pokrytia  kvalitného  umiestnenia knižničného fondu 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota  0 100 0 0 
Skutočná hodnota      
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 12 000 0 0 
700 Kapitálové výdavky 0 0  0 
Výdavky na podprogram spolu  12 000 0 0 
 
Komentár:  Mesto Nová Baňa koncom roka 2014 podalo žiadosť o podporu projektu na ochranu 
knižničného fondu mestskej knižnice v rámci Grantového programu vyhláseného Ministerstvom kultúry 
SR v zmysle zakúpenia nových knižných regálov a informačného pultu do oddelenia pre dospelých, 
ktoré je najviac problematické z dôvodu dlhodobo nevyhovujúcich knižných políc. Obsahom projektu 
je teda zakúpenie knižničných regálov a info pultu  s cieľom zabezpečenia prehľadného a vhodného 
uloženia fondu mestskej knižnice. Výška projektu je  12 000 eur a z toho spolufinancovanie z rozpočtu 
mesta predstavuje sumu 4 200 eur. Finančný obnos bude použitý buď ako spoluúčasť na projekte, 
alebo ak nebudú  finančné prostriedky schválené, touto čiastkou pokryjeme aspoň nákup políc do 
oddelenia pre dospelých. 
 
Podprogram 10.3. Kultúrne služby 
 
Zámer podprogramu: Sprostredkovať kultúru pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev. 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
 
Cieľ: 

Zlepšenie propagácie podujatí organizovaných mestom, podpora kultúrno-
spoločenských aktivít v meste, podpora rozvoja záujmovo-umeleckej činnosti 
a tradičnej kultúry, aktívna spolupráca na spoločenských aktivitách miestnych 
organizácii. 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet usporiadaných podujatí za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

26 26 26 26 26 

Skutočná 
hodnota 

32     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 93 042 86 832 86 332 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  93 042 86 832 86 332 
 
Komentár: Výdavky sú na prevádzku budovy OKI, ale aj KD Štále a Bukovina. Najväčšou položkou 
okrem miezd a odvodov sú energie (na rovnakej úrovni ako v roku 2014) a honoráre účinkujúcim (na 
úrovni roku 2014) – počíta sa s tradičnými plánovanými akciami ale aj s možnosťou využiť 
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príležitostné ponuky ktoré sa bežne vyskytujú počas roka. Tak isto je tu zahrnutý aj silvestrovský 
ohňostroj a tiež 40. výročie Melekovej divadelnej Novej Bane – ocenenia, večere, občerstvenie. 
Interiérové vybavenie – navýšenie o 1 250 eur - výdavky sú rozpočtované na zakúpenie veľkej 
vstavanej skrine na mieru do malej šatne, ktorá by  vyriešila problém so skladovaním materiálu, 
rekvizít na podujatia a tiež by poslúžila ako archív dokumentov a sklad pracovných potrieb 
upratovačky (vysávač a pod.). V súčasnosti sa tieto veci nachádzajú v plechových skriniach 
a v škatuliach za závesom – čo nie je ani estetické ani praktické. V týchto priestoroch sa zdržiavajú aj 
účinkujúci. Tiež plánujeme obnovu nutného kancelárskeho zariadenie (stoly, skrinky), ktoré je veľmi 
zastaralé. 
Telekomunikačná technika - na odporúčanie informatika potrebné zakúpenie UTP kábla na prepojenie 
OKI a MsÚ (ochrana proti bleskom). 
Prevádzkové stroje a technika - obnova menších nových komponentov pre zvukárov ako náhrada za 
vyradené kusy – mikrofóny, stojany, káble.  
Všeobecný materiál – navýšenie o 4 700 eur - okrem bežných výdavkov na kancelárske potreby ide 
o doplnenie krojov – jednak pre nový FS HÁJ – ktorí vystupujú v starých krojoch zo 70-tych rokov. 
Tieto majú už svoj vek a veľkosťou sa ťažko kombinujú. Tak isto chceme zakúpiť kroj pre ich 
hudobníčku Mgr. Kráľovú, ktorá reprezentuje mesto aj mimo tohto FS na rôznych podujatiach. Tiež 
máme záujem o vyhotovenie prvej časti uniforiem pre spevácky zbor Cantus Monte Regis.  
Ďalším úmyslom je doplnenie jednoduchej drevenej kulisy – chalupa/interiér – ktorá je veľmi často 
využívaná na podujatiach a jej doplnením by bola viac kombinovateľná s ostatnými prvkami na viacero 
príležitostí. 
Údržba prevádzkových strojov - predovšetkým nevyhnutné opravy - komponenty do ozvučovacej 
techniky, servis kopírky, prípadné výpadky starších el. spotrebičov. 
Bežná údržba - v rámci údržby sú výdavky na vymaľovanie kancelárskych priestorov a kuchyne 
(chodbu) a tiež je v úmysle vymeniť podlahovú krytinu v kuchyni (guma namiesto koberca), opraviť 
nefunkčné WC v ateliéri a riešiť  odstránenie nevyhnutných opráv, ktoré sa vyskytnú počas roka na 
OKI, KD Bukovina a KD Štále a tiež odstránenie porevíznych závad. 
Výdavky sú aj na prepravné pre FS Vinička a spevácky zbor Cantus Monte Regis na regionálne 
prehliadky a príležitostné vystúpenia, na ktorých reprezentujú mesto.  
Všeobecné služby, revízie – sú tu naplánované revízie na OKI, KD Bukovina a KD Štále vykonávané 
každoročne alebo raz za rok, 2 či 5 rokov, bleskozvody, plynové pece, hasiace prístroje, komíny, 
bezpečnostné zariadenia.   
Štúdie, expertízy – nutné objednanie posudku statika na zväčšujúcu sa trhlinu v stene pri vstupe na 
pódium 
Cestovné iným než vlastným – predovšetkým sa na tejto položke počíta s heligónkármi, ktorí k nám 
cestujú na obľúbené podujatie z celého Slovenska a s účinkujúcimi na podujatie „Na Štáloch je 
veselo“.  
Odmeny na dohody – položka je navýšená na základe skutočnosti za rok 2014.  Tiež zvukári majú 
počas roka aj neplánované akcie, na ktoré ich posielame v rámci spolupráci mesta na podujatiach 
iných organizácií.  
Transfer neziskovým organizáciám a fyzickým osobám – primeraná podpora obľúbených kultúrnych 
podujatí organizovaných nadšencami z miestnych združení  a podnikateľmi.  
Výdavky sú o 5 000 eur vyššie ako v roku 2014. 

 

Podprogram 10.4. ZPOZ 
 
Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne  
Cieľ: Zabezpečiť organizáciu slávnostných podujatí v meste  
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet uvítaní detí do života 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 12     
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet prijatí pri životnom a spoločenskom jubileu 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
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Plánovaná hodnota 10 10 10 10 10 
Skutočná hodnota 25     
Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych pohrebov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 9 9 9 9 9 
Skutočná hodnota 3     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 5 845 5 335 5 335 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  5 845 5 335 5 335 
 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie organizácie občianskych obradov v meste, nákup 
interiérového vybavenia – stoličiek do obradnej siene. 
 
Podprogram 10.5. Novobanský jarmok 
 
Zámer podprogramu:  Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel 
 
Zodpovednosť: oddelenie kultúry a informácií  
Cieľ: Prezentácia miestnej kultúry a tradičných remesiel 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Dĺžka trvania jarmoku ( počet dní) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2  2  2  

Skutočná 
hodnota 

2 2    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet remeselníkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 70 70 70 

Skutočná 
hodnota 

70 70    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predajných stánkov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

95 95 110 110 110 

Skutočná 
hodnota 

126 197    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet stánkov s občerstvením 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

7 8    

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet komerčných účinkujúcich 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 5 5 5 

Skutočná 7 12    
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hodnota 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet amatérskych účinkujúcich 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

7 7 7 7 7 

Skutočná 
hodnota 

10 7    

 
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky spolu 8 419 8 019 8 019 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 8 419 8 019 8 019 
 
Komentár: Výdavky sú na zabezpečenie novobanského jarmoku, na prezentáciu ľudových umelcov.  
Väčšou položkou sú kultúrne programy, prenájom tribúny a upratovanie mesta. Na zabezpečenie 
širšieho kultúrneho programu s vystúpením viac umelcov, bude treba znova osloviť sponzorov. 
Z dôvodu bezpečnosti a lepšej viditeľnosti organizátorov bude zakúpené reflexné oblečenie  (vrchný 
diel) pre organizátorov v počte min. 20 kusov. 
 
 
Podprogram  10.6. Pamiatková starostlivosť      
 
Projekt 10.6.1 Obnova súsošia sv. Trojice 
 
Zámery projektu: Zachovanie kultúrneho dedičstva pre budúce generácie 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Zabrániť znehodnocovaniu pamiatky zreštaurovaním 
Merateľný ukazovateľ: Počet zrealizovaných etáp reštaurovania pamiatky 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 1 1 1 1 
Skutočná hodnota 1 1    
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 40 000 40 000 40 000 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  40 000 40 000 40 000 
 
Komentár: Výdavky sú určené na reštaurovanie Súsošia sv. Trojice v Novej Bani. Po úspešnej realizácii 
I. etapy realizovanej v roku 2013 a II. etapy mesto plánuje pokračovať v realizovaní ďalších 
reštaurátorských prác III. etapy obnovy Súsošia sv. Trojice, ktorá bude zameraná na spevnenie, 
tmelenie a plastickú rekonštrukciu kamennej hmoty súsošia. Výdavky budú vo výške 40 000 eur, 
z toho 20 000 eur predstavuje transfer zo strany štátu a 20 000 eur spolufinancovanie mesta. 
 
Projekt 10.6.2 Rekonštrukcia historickej budovy Zvonica na Zvoničke 
 
Zámer projektu: Zlepšenie technického stavu historickej budovy pre zachovanie pre budúce 
generácie a zvýšenie rozvoja turizmu v našom regióne.  
 
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
Cieľ: Zrekonštruovanie historickej budovy- Zvonica 
Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných budov 
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Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 1 0 0 
Skutočná hodnota    
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 8 540 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  8 540 0 0 
 
Komentár: Výdavky sú na rekonštrukciu historickej budovy Zvonice. Práce budú pozostávať 
z ošetrenia (náteru) hlavnej konštrukcie, výmeny poškodených dosiek plášťa, výmeny strešnej krytiny 
(plech za drevený šindeľ), inštalácie hromozvodu, opravy ozdobných prvkov (okná, nápisy), opravy 
vnútorných schodov, potiahnutia novej (vápennej hladkej) omietky v murovanej časti budovy. 

 
Podprogram 10.7. Kultúrne  centrum – Zateplenie budovy podnikateľského 
centra 
  
Zámer podprogramu: zníženie energetickej náročnosti budovy podnikateľského centra  návrhom 
opatrení výsledkom, ktorých bude efektívne a ekonomickejšie využívanie energie.  
 
Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ŽP a správy majetku mesta 
 
Cieľ: Cieľom je realizácia energeticky úsporného programu  a  následne  dosiahnutie 

úspory  energie v hodnotenom  systéme oproti pôvodnému stavu  
Merateľný 
ukazovateľ: 

realizácia troch opatrení: zateplenie obvodovej steny, dodatočné zateplenie podlahy 
a stropu v suteréne, výmena okien a dverí  na budove podnikateľského centra 

Rok 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

3 opatrenia 0 0 

Skutočná 
hodnota 

   

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 0 0 0 
700 Kapitálové výdavky 221 362 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  221 362 0 0 
 
Komentár: Výdavky určené na realizáciu akcie súvisia so znižovaním energetickej náročnosti budov 
a to realizáciou zateplenia a výmeny okien a dverí. 

 
Program 11. Vzdelávanie 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
1 592 524 1 589 611 1 583 394 

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

Udržať záujem žiakov 1. stupňa o výchovnú činnosť v ŠKD 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

53 % 53% 55% 56% 56% 

Skutočná 
hodnota 

68,20%     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Zachovať počet  žiakov a detí v krúžkovej činnosti CVČ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

51 % 51% 52% 53% 53% 

Skutočná 
hodnota 

52,4%     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Naučiť žiakov školy prezentovať svoje učebné projekty 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

50% 50% 65% 66% 66% 

Skutočná 
hodnota 

62%     

Merateľný 
ukazovateľ: 

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

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

50% 50% 65% 66% 66% 

Skutočná 
hodnota 

55%     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 731 274 736 396 726 396 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  731 274 736 396 726 396 
 
V uvedenom projekte zapracované výdavky za ZŠ Jána Zemana, Školský klub detí, Centrum voľného 
času,  Školskú jedáleň ZŠ Jána Zemana. Mzdy a odvody -  rozpočtované podľa aktuálnych mzdových 
tabuliek - ZŠ pre 32 pedagogických a 8 nepedagogických zamestnancov, pri CVČ pre 1 pedagogického 
zamestnanca, pri ŠKD pre 4 pedagogických zamestnancov a pri ŠJ pre 6 zamestnancov (1 vedúca, 1 
hlavná kuchárka, 1 pomocná kuchárka, 3 pomocné sily v kuchyni). ZŠ – výdavky z normatívnych 
prostriedkov sú rozpočtované vo výške 562 379 eur – podľa predbežného predpokladu na základe 
EDUZBERU 2013. Zmeny podľa EDUZBERU 2014 pri tvorbe rozpočtu ešte neboli známe. Uvedený 
rozpis normatívnych prostriedkov je nepostačujúci, preto každý rok vstupujeme do dohodovacieho 
konania v súlade s § 8c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, kde požadujeme dofinancovanie osobných 
a prevádzkových nákladov. V bežných výdavkoch rozpočtovaný plyn, elektrická energia, vodné, 
stočné, interiérové vybavenie, prev. stroje, všeobecný materiál (potrebné kancelárske potreby 
a materiál na vyučovanie), knihy, časopisy, učebné pomôcky –  údržba budov, všeobecné služby  
(potrebné revízie, technik BOZP, údržbárske práce), stravovanie zamestnancov, povinný prídel do 
sociálneho fondu a i. Okrem normatívnych prostriedkov z Krajského školského úradu zapracované aj 
výdavky z nenormatívnych prostriedkov na dopravné 884 eur  (pre deti dochádzajúce z Rudna nad 
Hronom), prostriedky na výchovu a vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 267 
eur, spolu rozpočtované výdavky z transferov zo štátu vo výške 566 530. Ďalej v rozpočte ZŠ 
zapracované  aj výdavky z prostriedkov z rozpočtu mesta a z vlastných príjmov vo výške 10 904 eur – 
tieto sú rozpočtované na položkách energie – za energie spojené s používaním multifunkčného ihriska, 
učebné pomôcky pre budúcich prvákov (predpoklad 60 prvákov x 50 eur), všeobecný materiál  – 
multifunkčné ihrisko, všeobecný materiál – údržbárske a čistiace prostriedky – multifunkčné ihrisko, 
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benzín pre snežnú frézu, údržba multifunkčného ihriska, všeobecné služby – umývanie okien, poistenie 
budovy školy, odmena pre správcu multifunkčného ihriska. Centrum voľného času – v rámci bežných 
výdavkov zapracované bežné prevádzkové výdavky – energie,  všeobecný materiál, stravovanie 
zamestnancov, dohody o výkone práce, prídel do SF a i. Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy 
rozpočtované odmeny za vedenie záujmového útvaru,  dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti 
vrátane odvodov. Pri ŠKD zapracované bežné prevádzkové výdavky - energie, interiérové vybavenie, 
všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, prídel do SF a i.   Pri ŠJ rozpočtované potrebné 
bežné výdavky – energie, vodné, stočné, interiérové vybavenie  - nákup 2 ks pracovných stolov, 
všeobecný materiál – čistiace prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, celonerezový 
drez, taniere, poháre, lyžičky atď.,  stravovanie zamestnancov, údržba – údržba programu ŠJ, údržba 
prevádzkových strojov, maľovanie kuchyne, jedálne, priestorov skladov, zníženie vlhkosti v skladoch, 
oprava kanalizácie a i.,   všeobecné služby – deratizácia, odborné prehliadky a skúšky zariadení, 
kominárske práce, odvoz kuchynského odpadu, poplatky banke, prídel do SF a i.  
 
 
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 
 
Zámer projektu:  Efektívne fungovanie Základnej umeleckej školy 
 
Cieľ: Zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávací proces, podpora výchovno-

vzdelávacej činnosti, modernizácia vyučovacích priestorov 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet žiakov ZUŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

380 380 380 380 380 

Skutočná 
hodnota 

376     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet regionálnych súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

8     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet celoslovenských súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnili 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

7     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených koncertov pre verejnosť 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

13 13 13 16 16 

Skutočná 
hodnota 

29     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených výchovných koncertov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

6 6 6 6 6 

Skutočná 
hodnota 

6     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet výstav a prezentácií prác žiakov výtvarného odboru 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

3 3 3 4 4 

Skutočná 
hodnota 

8     

 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 288 174 289 154 288 847 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  288 174 289 154 288 847 
 
 
V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 19 pedagogických +1 pedagogický od 01.09.2015 
a 2 nepedagogických zamestnancov, v rozpočte odvodov zapracované odvody aj pre zamestnancov na 
dohody. Bežné výdavky – podľa potreby – tu sú zahrnuté bežné prevádzkové výdavky - plyn, 
elektrická energia, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál – 
kancelárske potreby, čistiace potreby, údržbársky materiál, zakúpenie notového materiálu, výtvarného 
materiálu atď., knihy časopisy, učebné pomôcky – predplatné odborných periodík, údržba výpočtovej 
techniky – údržba programov, údržba prev. strojov – údržba hudobných nástrojov – ladenie klavírov, 
bežná údržba budov,  stravovanie zamestnancov, dohody o výkone práce a pracovnej činnosti (10 
dohodárov) – pre učiteľov pracujúcich na dohodu, kuriča,  prídel do SF a i. 
 
 
 
Projekt 11.1.3. CVČ 
 
Zámer projektu: Napĺňanie voľného času detí mimo vyučovacieho procesu  
 
Cieľ:  Motivovať, podporovať a viesť deti a mládež k rozvoju osobnosti zmysluplným 

využitím voľného času širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí CVČ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

550 550 2000 2000 2000 

Skutočná 
hodnota 

3514 *     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených prázdninových táborov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

5 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

5     

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet uskutočnených olympiád 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

4 5 5 5 5 

Skutočná 
hodnota 

4 5    
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí CVČ na verejnosti 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

40 50 50 50 50 

Skutočná 
hodnota 

44     

 
* -  Počet detí CVČ za rok 2013 je 3514. Z toho počtu detí v záujmových útvaroch za 1. polrok je 468 
a za druhý polrok je 187, ďalej 168 v rámci prázdninovej činnosti, 2583 v rámci príležitostnej činnosti 
a 108 detí zúčastnených na predmetových olympiádach. Ďalšie roky 2014 – 2017 vychádzali z daného 
počtu detí a mládeže v jednotlivých oblastiach činnosti CVČ za minulé dva roky /krúžky, predmetové 
olympiády, príležitostná a prázdninová činnosť/. 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 83 157 77 691 78 455 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  83 157 77 691 78 455 
 
 
V rozpočte zahrnuté potrebné mzdy a odvody pre 3 pedagogických a 2 nepedagogických 
zamestnancov (0,5 úväzok ekonómka, 1 úväzok upratovačka), v rozpočte odvodov zapracované 
odvody aj pre zamestnancov na dohody. Bežné výdavky – plyn, elektrická energia, interiérové 
vybavenie – zakúpenie 30 setov stolov a stoličiek do sály Centra voľného času, z dôvodu kultúrnych 
podujatí a akcií nakoľko súčasné interiérové vybavenie sály je vo veľmi zlom stave, kompletný 
jedálenský servis (obrusy, príbory, taniere, džbány, svietniky, poháre, kávové šálky s podšálkou) 
z dôvodu doplnenia  inventáru pre účely prenajímania sály na rôzne akcie (venček, stužková, svadby, 
podujatia pre mesto) prevádzkové stroje – dataprojektor + plátno, vysávač, všeobecný materiál – 
kancelárske potreby, čistiace prostriedky,  výdavky za letné tábory – prepravné, ubytovanie, vstupné, 
stravovanie detí a i., stravovanie zamestnancov, údržba budovy, poplatok za komunálny odpad, prídel 
do SF a i.   Z prostriedkov za vzdelávacie poukazy rozpočtované učebné pomôcky a dohody pre 
vedúcich krúžkov.   
 
 
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 
 
Zámer projektu: Poskytnúť predprimárne vzdelávanie pre deti predškolského veku a vytvoriť 
podmienky pre skvalitnenie  výchovného procesu komplexnou rekonštrukciou objektu  
 
Cieľ: Dosiahnuť schopnosť zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania. Schopnosť 

komunikovať s deťmi a dospelými, vyjadriť sa slovne a inými umeleckými spôsobmi. 
Spôsobilosť z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny. Vedenie detí 
k zdravému stravovaniu a pohybovým aktivitám 
 

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet detí MŠ 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

201 201 201 201 201 

Skutočná hodnota 212     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet predškolákov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

70 70 65 65 65 

Skutočná hodnota 77     
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet prezentácií detí MŠ na verejnosti 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

10 10 10 20 20 

Skutočná hodnota 22     
 
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 458 946 457 820 461 146 
700 Kapitálové výdavky 2 423 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  461 369 457 820 461 146 
 
 
V bežnom rozpočte sú zahrnuté potrebné mzdy a odvody v MŠ Nábrežná pre 13 pedagogických a 4 
nepedagogických zamestnancov + kurič 0,25 úväzku, pri ŠJ pre 4 zamestnancov, za elokované 
pracovisko Štúrova 47 pre 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, pri ŠJ Štúrova 47 za 
3 zamestnancov, za elokované pracovisko na ulici Kolibská cesta 230 pre 4 pedagogických a 1 
nepedagogického zamestnanca + kurič 0,5 úväzku, ŠJ Kolibská pre 3 zamestnancov. 
Bežné výdavky z rozpočtu mesta – tu sú zapracované bežné prevádzkové výdavky – napr. plyn, 
elektrická energia, vodné, výpočtová technika – zakúpenie počítača pre vedúcu ŠJ Nábrežná a ŠJ 
Kolibská, tlačiareň  ŠJ Štúrova, interiérové vybavenie –  MŠ Nábrežná – ležadlá do triedy C, 
el.pracovisko Štúrova 24 ks stoličiek a 2 veľké stoličky,  ŠJ Kolibská – stolička pre vedúcu ŠJ,  bežná 
údržba budov – v elokovanom pracovisku Štúrova  zahrnutá oprava podlahy v 1 triede, prevádzkové 
stroje – zakúpenie kuchynského robota – ŠJ Nábrežná, všeobecný materiál – kancelárske a čistiace 
potreby, drobné vybavenie jedální,    stravovanie zamestnancov, údržba softvéru, prídel do SF, 
všeobecný materiál a i.  
Z prostriedkov za predškolákov sú rozpočtované výdavky na učebné pomôcky pre predškolákov 
a materiál pre prácu s predškolákmi.  
V návrhu kapitálového rozpočtu zahrnuté výdavky na zakúpenie elektrickej trojrúrovej pece v sume 
2 423 eur.  
 
 
 
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 
 
Zámer projektu: Možnosť výberu školských zariadení určených na voľný čas detí v meste Nová Baňa 
 
Cieľ: Zaslanie dotácie na mzdy a prevádzku pre neštátne školské zariadenia 

 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych školských zariadení 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

2 2 2 2 2 

Skutočná 
hodnota 

2     

 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky 28 550 28 550 28 550 
700 Kapitálové výdavky 0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu  28 550 28 550 28 550 
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Príspevok pre ŠKD a CVČ v ZŠ sv. Alžbety prepočítaný podľa aktuálneho počtu žiakov k 15.9.2014 vo 
výške 88 % dotácie na dieťa v ŠKD ZŠ J. Zemana (podľa počtu žiakov školy)  a CVČ ZŠ J. Zemana 
(podľa počtu detí zariadenia s trvalým pobytom v meste Nová Baňa vo veku od 5 – 15 rokov). 
 

 
Program 12. Sociálna pomoc a sociálne služby 
 
Rozpočet 
programu 

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
90 271 90 100 90 803 

 
Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Ciele podprogramu: Zmierňovať dopady hmotnej núdze obyvateľov mesta, podporiť sociálne 
aktivity v meste, pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých. 
 
Zodpovednosť: oddelenie správne 
 
Podprogram 12.1. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Cieľ: Pomoc zdravotne postihnutým prostredníctvom dotácií ZO Slovenskému 

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

Merateľný ukazovateľ: Počet účastníkov aktivít 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 45 45 45 45 50 
Skutočná hodnota 45     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky spolu 400 400 400 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 400 400 400 
Komentár: Výdavky sú určené ako príspevok na spolufinancovanie aktivít  zväzu zdravotne 
postihnutých občanov.  

 
Podprogram 12.2. Staroba 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Projekt 12.2.1. Denné centrum seniorov LIPA 
 
Zámer projektu: Zapojenie seniorov do verejného života 
 
Cieľ: Prevádzkovanie denného centra a starostlivosť o členov 
Merateľný ukazovateľ: Doba odstránenia závady od jej nahlásenia v hodinách 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 48 48 48 48 48 
Skutočná hodnota 48     
Merateľný ukazovateľ: Počet členov v dennom centre 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 190 190 190 200 210 
Skutočná hodnota 125     
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Merateľný ukazovateľ: Počet aktivít 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 12 12 12 12 12 
Skutočná hodnota 12     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky spolu 8 882 8 446 8 507 
700 kapitálové výdavky      0 0  0 
Výdavky na projekt spolu 8 882 8 446 8 507 
 
Komentár: Výdavky sú  určené na činnosť denného centra seniorov LIPA,  odmeny pre predsedníčku 
a upratovačku DCS LIPA, vrátane odvodov, úhradu energií,  drobné opravy, materiál, úhradu 
prepravného na zájazdy (Domica, Betliar, Krásna Hôrka, Wiedeň, Patince), poštové a telekomunikačné 
služby, nákup záhradného nábytku a interiérového vybavenia – skrinka a na tanečnú zábavu. 
 
 
 
Projekt 12.2.2. Opatrovateľská služba 
 
Zámer projektu: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí 
 
Cieľ: Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so 

spoločenským prostredím 
Merateľný 
ukazovateľ: 

Priemerný mesačný počet opatrovaných občanov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 24 24 25 26 26 
Skutočná hodnota 15,75     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Celkový počet opatrovaných za rok 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 30 30 30 30 30 
Skutočná hodnota 16     
Merateľný 
ukazovateľ: 

Percento spokojnosti občanov s poskytovanou službou 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 100 100 100 100 100 
Skutočná hodnota 100     
 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky spolu 71 229 71 494 72 136 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 71 229 71 494 72 136 
 
Komentár: Výdavky sú na úhradu miezd a odvodov pre opatrovateľky a na materiál, posudky, 
ochranné pracovné pomôcky pre opatrovateľky, ich počet je pohyblivý a závisí od požiadavky občanov 
o opatrovateľskú službu. 
 
Podprogram 12.3.  Rodina a deti 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Cieľ: Rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so 

zameraním na prácu s deťmi 
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Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet neštátnych subjektov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 2 2 2 2 2 
Skutočná hodnota 2     
 
Rozpočet výdavkov podprogramu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky spolu 300 300 300 
700 kapitálové výdavky       0 0 0 
Výdavky na podprogram spolu 300 300 300 
 
Komentár: Výdavky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi. 
 
Podprogram 12.4.  Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 
 
Zámer podprogramu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov 
 
Projekt 12.4.1. Stravovanie a  školské pomôcky detí v hmotnej núdzi  
 
Zámer projektu: Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi 
 
Cieľ: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia 
Merateľný ukazovateľ: Počet poberateľov 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná hodnota 50 35 35 30 30 
Skutočná hodnota 59     
  
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky spolu 8 800 8 800 8 800 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
Výdavky na projekt spolu 8 800 8 800 8 800 
Komentár: Výdavky sú na úhradu stravovania a poskytovanie školských pomôcok pre deti v hmotnej 
núdzi. Sú poukazované zo štátu vo forme dotácie. 
                                                                     
Projekt 12.4.2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci 
 
Zámer projektu: Okamžitá pomoc občanom v ich náhlej núdzi 
 
Cieľ: Okamžitá pomoc občanom pri živelnej udalosti, pohrome alebo inej mimoriadnej 

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

Merateľný 
ukazovateľ: 

Počet obyvateľov požadujúcich pomoc 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Plánovaná 
hodnota 

12 12 10 10 10 

Skutočná 
hodnota 

17     

 
Rozpočet výdavkov projektu 
Ekonomická klasifikácia Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 
600 Bežné výdavky spolu 660 660 660 
700 kapitálové výdavky      0 0 0 
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Výdavky na projekt spolu 660 660 660 
 
Komentár: Výdavky sú určené pre občanov sociálne znevýhodnených prevažne na nákup potravín, 
paliva, liekov a ošatenia. 
 
 
Finančné operácie príjmové 
      
Prevod prostriedkov z rezervného fondu – nakoľko výsledok kapitálového rozpočtu je schodok vo 
výške 101 262 eur, tento je krytý nielen prebytkom bežného rozpočtu, ale musia byť použité aj zdroje 
rezervného fondu vo výške 91 926 eur. 
 
 
Záver 
 
Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 186 399 eur.  
Kapitálový rozpočet je schodkový so schodkom 101 262 eur.  
Plánovaným výsledkom rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 85 137 eur. 
Finančné operácie sú schodkové so schodkom 85 137 eur. 
Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu a schodok finančných operácií. 
Celkový rozpočet je vyrovnaný.  



Vývoj rozpočtu Mesta Nová Baňa v rokoch 2010 - 2017

Návrh Očakávaná Návrh Návrh Návrh

Položka Názov Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť rozpočtu skutočnosť rozpočtu rozpočtu rozpočtu

2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017

100 Daňové príjmy 2 011 193 2 487 674 2 341 553 2 237 758 2 266 788 2 358 465 2 390 290 2 436 831 2 436 831

200 Nedaňové príjmy 474 282 374 790 567 919 523 201 445 104 483 345 434 298 426 557 422 757

230 Kapitálové príjmy 114 248 91 144 25 846 30 071 133 177 33 177 40 538 8 583 8 583

310 Granty a transfery bežné 735 836 621 453 620 784 710 675 580 685 680 489 644 479 633 369 633 369

320 Granty a transfery kapitálové 708 575 1 134 259 763 469 273 901 2 925 2 925 243 631 0 0

Príjmy školských zariadení 69 981 68 086 69 769 102 462 90 006 111 044 90 848 90 848 90 848

Príjmy celkom 4 114 115 4 777 406 4 389 340 3 878 068 3 518 685 3 669 445 3 844 084 3 596 188 3 592 388

Finančné operácie 569 270 9183 548030 207144 584000 932685 91 926 95 580 0

Príjmy spolu 4 683 385 4 786 589 4 937 370 4 085 212 4 102 685 4 602 130 3 936 010 3 691 768 3 592 388



Návrh Očakávaná Návrh Návrh Návrh

Program Názov Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť Skutočnosť rozpočtu skutočnosť rozpočtu rozpočtu rozpočtu

2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017

1 Výdavky verejnej správy 487 070 522 073 462 159 443 310 673 937 657 074 501 122 477 649 475 746

2 Poskytovanie služieb zákazníkom 18 653 16 907 14 711 14 661 19 265 26 797 15 576 16 215 16 285

3 Verejný poriadok a bezpečnosť 91 247 89 967 112 514 114 369 100 378 103 195 106 265 102 466 101 966

4 Propagácia a prezentácia mesta 13 731 7 934 14 382 10 419 6 916 6 916 9 582 8 932 8 932

5 Cestná doprava 266 235 308 577 1 409 612 456 360 343 849 474 075 238 291 240 348 242 354

6 Zlepšenie odpadového hospod. 821 282 848 154 232 638 210 738 202 153 231 552 248 630 412 007 241 642

7 Správa prenajímaného majetku 41 090 46 788 87 793 51 657 85 856 160 617 98 624 62 060 62 060

8 Prostredie pre život 271 738 306 859 344 539 515 097 256 843 279 336 369 481 272 280 274 840

9 Šport 57 620 79 327 235 493 86 607 61 091 72 548 63 010 64 246 64 434

10 Kultúra 104 310 136 903 159 203 155 176 168 924 180 974 425 571 176 839 176 339

11 Vzdelávanie 1 534 742 1 462 033 1 618 391 1 490 194 1 972 696 2 089 385 1 592 524 1 589 611 1 583 394

12 Sociálna pomoc a soc. služby 79 208 78 107 75 309 70 681 88 715 89 599 90 271 90 100 90 803

13 Rozvoj mesta 561 761 333 406 11 132 60 1 950 1 950 0 0 0

Spolu 4 348 687 4 237 035 4 777 876 3 619 329 3 982 573 4 374 018 3 758 947 3 512 753 3 338 795

1 Splátky úverov 93 220 103 437 61 768 270 108 120 112 120 112 177 063 179 015 180 967

Spolu výdavky 4 441 907 4 340 472 4 839 644 3 889 437 4 102 685 4 494 130 3 936 010 3 691 768 3 519 762

Výsledok hospodárenia 241 478 446 117 97 726 195 775 0 108 000 0 0 72 626



Program 11. Vzdelávanie Návrh rozpočtu 2015,2016,2017

Podprogram 11.1. Školstvo
R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017

Výdavky - PS- 1. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 143382 142411 142411 51752 51412 51412 195134 193823 193823
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 219753 219753 219753 79622 79623 79623 299375 299376 299376
spolu Základná škola 363135 362164 362164 131374 131035 131035 494509 493199 493199
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 12903 12186 12186 5691 5441 5441 18594 17627 17627
Školský klub detí klas. 09.5.0. 29610 29610 29610 10913 10913 10913 40523 40523 40523
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2. 18281 18281 18281 6389 6389 6389 24670 24670 24670
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3. 15573 15573 15573 5443 5443 5443 21016 21016 21016
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 33854 33854 33854 11832 11832 11832 45686 45686 45686
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 439502 437814 437814 159810 159221 159221 599312 597035 597035
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 177366 177350 177108 64915 64912 64850 242281 242262 241958
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 37394 37768 38146 13050 13180 13312 50444 50948 51458
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 212454 211789 211789 76686 76456 76456 289140 288245 288245
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 45230 45230 45230 16653 16653 16653 61883 61883 61883
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 257684 257019 257019 93339 93109 93109 351023 350128 350128
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 911946 909951 910087 331114 330422 330492 1243060 1240373 1240579

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

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 439502 437814 437814 159810 159221 159221 599312 597035 597035
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 177366 177350 177108 64915 64912 64850 242281 242262 241958
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 37394 37768 38146 13050 13180 13312 50444 50948 51458
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 257684 257019 257019 93339 93109 93109 351023 350128 350128
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 911946 909951 910087 331114 330422 330492 1243060 1240373 1240579

610 - MZDY 620 - ODVODY Spolu mzdové nákl. 610+620



Program 11. Vzdelávanie
Podprogram 11.1. Školstvo

R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017
Výdavky  - 2. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 37535 42135 37535 732 732 732 233401 236690 232090
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 43792 49192 43792 866 866 866 344033 349434 344034
spolu Základná škola 81327 91327 81327 1598 1598 1598 577434 586124 576124
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 9586 9586 9586 10 10 10 28190 27223 27223
Školský klub detí klas. 09.5.0. 10877 10278 10278 1374 1374 1374 52774 52175 52175
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2. 14678 13597 13597 5 5 5 39353 38272 38272
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3. 12502 11581 11581 5 5 5 33523 32602 32602
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 27180 25178 25178 10 10 10 72876 70874 70874
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 128970 136369 126369 2992 2992 2992 731274 736396 726396
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 45883 46882 46879 10 10 10 288174 289154 288847
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 32703 26733 26987 10 10 10 83157 77691 78455
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 93207 92493 95436 30 30 30 382377 380768 383711
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 14656 15139 15522 30 30 30 76569 77052 77435
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 107863 107632 110958 60 60 60 458946 457820 461146
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 315419 317616 311193 3072 3072 3072 1561551 1561061 1554844

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

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 128970 136369 126369 2992 2992 2992 731274 736396 726396
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 45883 46882 46879 10 10 10 288174 289154 288847
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 32703 26733 26987 10 10 10 83157 77691 78455
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 107863 107632 110958 60 60 60 458946 457820 461146
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 28550 28550 28550 28550 28550 28550
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 315419 317616 311193 31622 31622 31622 1590101 1589611 1583394

630 - BEŽNÉ VÝDAVKY 640 - TRANSFERY Spolu bežné výdav ky



Program 11. Vzdelávanie
Podprogram 11.1. Školstvo Bežné výdavky Kap. Kap. Spolu Spolu

2015 2016 2017 R.2015 R.2016 R.2017 Pôv.roz. 7.zm. Pôv.r. 7.zm. pôv. 7.zm.
Výdavky  - 3. časť tabu ľky r. 2014 r.2014 R.2014 R.2014 rozp. rozp.
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1. 0 0 0 233401 236690 232090
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1. 0 0 0 344033 349434 344034
spolu Základná škola 0 0 0 577434 586124 576124 530493 615456 0 0 0 0
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 28190 27223 27223 26525 27192 0 0 26525 27192
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 52774 52175 52175 54922 54922 0 0 54922 54922
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2. 0 0 0 39353 38272 38272
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3. 0 0 0 33523 32602 32602
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 0 0 0 72876 70874 70874 70638 70638 0 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 731274 736396 726396 682578 768208 0 0 81447 82114
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 0 0 0 288174 289154 288847 278950 279863 0 1800 278950 281663
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 83157 77691 78455 80758 85557 0 0 80758 85557
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 0 0 382377 380768 383711 368973 380029 0 0 368973 380029
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 2423 0 0 78992 77052 77435 76620 76620 0 0 76620 76620
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 2423 0 0 461369 457820 461146 445593 456649 0 0 445593 456649
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 2423 0 0 1563974 1561061 1554844 1487879 1590277 0 1800 886748 905983

Výdavky - mestský úrad
Projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola 0 0 0 0 0 0 28400 28400 0 0 28400 28400
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16300 16000 16300
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405600 0 405600
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia
Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety klas. 09.5.0. 0 0 0 18846 18846 18846 20369 20369 0 0 20369 20369
Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety 09.5.0. 0 0 0 9704 9704 9704 14448 14448 0 0 14448 14448
Spolu projekt cirkevné školské zariadenia 0 0 0 28550 28550 28550 34817 34817 0 0 34817 34817
Výdavky - mestský úrad - spolu 0 0 0 28550 28550 28550 63217 63217 16000 421900 79217 485117

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 0 0 0 731274 736396 726396 682578 768208 0 0 81447 82114
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 0 0 0 288174 289154 288847 307350 308263 0 1800 307350 310063
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 83157 77691 78455 80758 85557 16000 16300 96758 101857
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 2423 0 0 461369 457820 461146 445593 456649 0 405600 445593 862249
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 28550 28550 28550 34817 34817 0 0 34817 34817
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 2423 0 0 1592524 1589611 1583394 1551096 1653494 16000 423700 965965 1391100

700 KAP. VÝD. Spolu výdavky 600+700



Program 11. Vzdelávanie
Podprogram 11.1. Školstvo Vlastné Vlastné

príjmy príjmy R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017
Zdroje krytia - 1. časť tabu ľky pôv.r.2014 7.zm.014
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 3568 8705 3712 3712 3712 566530 565220 565220
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 1200 1200 1800 1800 1800 5911 5911 5911
Školský klub detí klas. 09.5.0. 3300 3300 3300 3300 3300 0 0 0
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2.
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3.
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 12250 12250 12250 12250 12250 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 20318 25455 21062 21062 21062 572441 571131 571131
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 27203 28116 27201 27201 27201 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 12800 16931 12900 12900 12900 1140 1140 1140
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 19185 26085 19185 19185 19185 11532 11532 11532
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 10500 10500 10500 10500 10500 0 0 0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 29685 36585 29685 29685 29685 11532 11532 11532
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 90006 107087 90848 90848 90848 585113 583803 583803

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

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 20318 25455 21062 21062 21062 572441 571131 571131
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 27203 28116 27201 27201 27201 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 12800 16931 12900 12900 12900 1140 1140 1140
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 29685 36585 29685 29685 29685 11532 11532 11532
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 90006 107087 90848 90848 90848 585113 583803 583803

Transfery zo ŠR kód 111Vlastné príjmy - kód 41



Program 11. Vzdelávanie
Podprogram 11.1. Školstvo

R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017
Zdroje krytia - 2. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 0 0 0 7192 17192 7192 577434 586124 576124
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 20479 19512 19512 28190 27223 27223
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 49474 48875 48875 52774 52175 52175
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2.
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3.
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 0 0 0 60626 58624 58624 72876 70874 70874
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 137771 144203 134203 731274 736396 726396
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 0 0 0 260973 261953 261646 288174 289154 288847
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 69117 63651 64415 83157 77691 78455
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 0 0 351660 350051 352994 382377 380768 383711
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 0 0 0 66069 66552 66935 76569 77052 77435
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 0 0 0 417729 416603 419929 458946 457820 461146
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 0 0 0 885590 886410 880193 1561551 1561061 1554844

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

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 0 0 0 137771 144203 134203 731274 736396 726396
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 0 0 0 260973 261953 261646 288174 289154 288847
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 69117 63651 64415 83157 77691 78455
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 0 0 0 417729 416603 419929 458946 457820 461146
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 28550 28550 28550 28550 28550 28550
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 0 0 0 914140 914960 908743 1590101 1589611 1583394

Rozp. mesta + podiel. daneIné zdroje Spolu zdroje krytia bež.rozp.



Program 11. Vzdelávanie

R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017 R.2015 R.2016 R.2017
Zdroje krytia - 3. časť tabu ľky
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 0 0 0 577434 586124 576124 0 0 0
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 28190 27223 27223 0 0 0
Školský klub detí klas. 09.5.0. 0 0 0 52774 52175 52175 0 0 0
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2.
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3.
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 0 0 0 72876 70874 70874 0 0 0
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 0 0 0 731274 736396 726396 0 0 0
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 0 0 0 288174 289154 288847 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 0 0 0 83157 77691 78455 0 0 0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 0 382377 380768 383711 0 0 0
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 2423 78992 77052 77435 0 0 0
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 2423 0 0 461369 457820 461146 0 0 0
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 2423 0 0 1563974 1561061 1554844 0 0 0

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

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 0 0 0 731274 736396 726396 0 0 0
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 0 0 0 288174 289154 288847 0 0 0
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 0 0 0 83157 77691 78455 0 0 0
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 2423 0 0 461369 457820 461146 0 0 0
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 0 0 0 28550 28550 28550 0 0 0
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 2423 0 0 1592524 1589611 1583394 0 0 0

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



Program 11. Vzdelávanie Bežný rozpo čet - delenie pod ľa kódov
Podprogram 11.1. Školstvo

Kód 41 Kód 111 Iné Spolu Kód 41 kód 111 Iné Spolu Kód 41 kód 111 Iné Spolu
Kódy zdrojov
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana
Základná škola Jána Zemana - prim.vzdel. klas. 09.1.2.1.
Základná škola Jána Zemana - nižšie sek.vzdel. 09.2.1.1.
spolu Základná škola 10904 566530 0 577434 20904 565220 0 586124 10904 565220 0 576124
Centrum voľného času klas. 09.5.0. 22279 5911 0 28190 21312 5911 0 27223 21312 5911 0 27223
Školský klub detí klas. 09.5.0. 52774 0 0 52774 52175 0 0 52175 52175 0 0 52175
Školská jedáleň - prim.vzdel. - klas. 09.6.0.2.
Školská jedáleň - nižšie sek.vzdel. - klas. 09.6.0.3.
spolu Školská jedáleň ZŠ Jána Zemana 72876 0 0 72876 70874 0 0 70874 70874 0 0 70874
Spolu projekt 11.1.1. ZŠ Jána Zemana 158833 572441 0 731274 165265 571131 0 736396 155265 571131 0 726396
Projekt 11.1.2. Základná umelecká škola klas. 09.5.0. 288174 0 0 288174 289154 0 0 289154 288847 0 0 288847
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času klas. 09.5.0. 82017 1140 0 83157 76551 1140 0 77691 77315 1140 0 78455
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2
Materská škola Nábrežná vrátane elok.prac.klas.09.1.1.1. 370845 11532 0 382377 369236 11532 0 380768 372179 11532 0 383711
Školské jedálne Nábrežná klas.09.6.0.1. 76569 0 0 76569 77052 0 0 77052 77435 0 0 77435
Spolu projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná 2 447414 11532 0 458946 446288 11532 0 457820 449614 11532 0 461146
Spolu mestské rozpo čtové organizácie 976438 585113 0 1561551 977258 583803 0 1561061 971041 583803 0 1554844

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

Výdavky PS+MsÚ
Projekt 11.1.1. Základná škola J. Zemana 158833 572441 0 731274 165265 571131 0 736396 155265 571131 0 726396
Projekt 11.1.1. Základná umelecká škola 288174 0 0 288174 289154 0 0 289154 288847 0 0 288847
Projekt 11.1.3. Centrum vo ľného času 82017 1140 0 83157 76551 1140 0 77691 77315 1140 0 78455
Projekt 11.1.4. Materská škola Nábrežná 2 447414 11532 0 458946 446288 11532 0 457820 449614 11532 0 461146
Projekt 11.1.5. Cirkevné školské zariadenia 28550 0 0 28550 28550 0 0 28550 28550 0 0 28550
Spolu podprogram 11.1. Školstvo 1004988 585113 0 1590101 1005808 583803 0 1589611 999591 583803 0 1583394

Výdavky - kódy - rok 2016Výdavky - kódy - rok 2015 Výdavky - kódy - rok 2017



2.3. 08.3.0 Mestský rozhlas 1 270 0 1 270 0 1 270 0 1 879 1 918

5.2.1. 04.5.1 Údržba MK 87 236 1 067 88 303 1 067 87 236 0 88 108 88 989

5.2.2. 04.5.1 Zimná údržba MK 41 526 259 41 785 259 41 526 0 40 578 40 984

5.2.3. 04.5.1 Ostatné výdavky na dopravu 62 778 1 868 64 646 1 868 62 778 0 63 406 64 040

5. 04.5.1 Doprava 0 191 540 3 194 194 734 3 194 191 540 0 192 092 194 013

6.1.1. 05.1.0 Nakladanie s KO 114 950 1 626 116 576 1 626 114 950 0 112 992 114 123

6.1.2. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi BRKO 8 500 19 579 4 260 32 339 4 260 28 079 0 19 774 19 972

6.3.2. 05.1.0 Čistiaca technika 12 530 0 12 530 0 12 530 0 12 655 12 782

6. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 8 500 147 059 5 886 161 445 5 886 155 559 0 145 422 146 877

8.1. 04.1.1 Spoločná správa 138 905 2 245 141 150 2 245 138 905 0 133 314 134 582

8.5. 06.2.0 Verejná zeleň 49 155 1 892 51 047 1 892 49 155 0 48 051 48 531

8.7.2. 06.4.0 Verejné osvetlenie 52 988 130 53 118 130 52 988 0 53 518 54 053

8.8.1. 06.6.0 Verejné WC 1 500 11 367 0 12 867 0 12 867 0 11 481 11 596

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

8.9. 08.4.0 Pohrebníctvo  8 670 9 051 521 18 242 521 17 721 0 9 142 9 233

08.1.0 Kúpalisko 978 978 978 0 0 0 0

08.1.0 Ihriská a športoviská 4 218 4 218 4 218 0 0

8.10. 08.1.0 Tajch - rekreačná oblasť 1 015 2 091 3 106 2 091 1 015 0 1 025 1 035

9.3.2. 08.1.0 Správa štadióna 15 281 7 308 22 589 7 308 15 281 0 15 434 15 588

Spolu  -  hlavná činnosť 20 670 617 631 28 463 666 764 28 463 638 301 0 611 356 617 427

Bežný príspevok

Kapitálový príspevok

SPOLU

V Novej  Bani dňa  27.11.2014 Schválil:  Bakoš František

                 riaditeľ  TS

Plán 

príspevku 

MsÚ 2017

617 631

13 779

631 410

Bežný príspevok

Účelový príspevok

612 921

4 710

SPOLU 617 631

Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia

TS Nová Baňa, 2015

Číslo 

programu

Funkčná 

klasifikácia
Názov 

Plán 

vlastných 

výnosov

Plán 

príspevku 

MsÚ 2015

Odpisy Plán nákladov Plán odpisov

Plán 

nákladov bez 

odpisov

Hospodársky 

výsledok

Plán 

príspevku 

MsÚ 2016



Náklady 714 580 750 363 561 782 666 764 660 719 667 020

spotreba materiálu 170 333 153 601 105 957 137 970 133 317 134 647

spotreba energie 47 923 47 923 45 270 50 277 50 779 51 287

opravy a udržiavanie - bežné opravy 21 125 80 358 75 615 18 920 19 614 19 831

cestovné 120 120 320 310 312 314

náklady na reprezentáciu 300 300 82 300 300 300

ostatné služby 52 709 52 603 48 653 54 458 53 552 54 076

mzdové náklady 249 266 244 466 165 961 250 709 249 206 251 698

zákonné sociálne poistenie 87 602 85 402 56 660 88 247 87 717 88 595

ostatné sociálne poistenie 2 478 2 478 1 235 2 478 2 503 2 528

zákonné sociálne náklady 20 550 20 450 13 817 20 560 20 735 20 912

dane a poplatky 2 871 3 359 2 042 3 380 3 413 3 448

odpisy 47 579 47 579 35 081 23 267 23 289 23 312

odpisy kupalisko 978 978 978 978 978 978

0 0 2 116 4 218 4 218 4 218

Úroky a poplatky platené banke 10 10 0 10 10 10

Ostatné finančné náklady 10 736 10 736 7 994 10 683 10 774 10 866

Splatná daň z príjmov 0 0 1 0 0 0

Náklady spolu 714 580 750 363 561 782 666 764 660 719 667 020

Výnosy 714 580 750 363 522 267 666 764 660 719 667 020

Tržby z predaja služieb 16 220 16 220 13 527 16 220 16 382 16 546

Aktivácia 0 0 136 0 0 0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 2 801 2 801 8 327 4 450 4 495 4 539

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

Úroky 0 0 6 0 0 0

Náhrady škôd 0 0 2 994 0 0 0

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce 647 002 682 785 459 258 617 631 611 356 617 427

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce 48 557 48 557 37 120 28 463 28 485 28 508

Výnosy spolu 714 580 750 363 522 267 666 764 660 719 667 020

2017

672

653

691

692

591

Sumár nákladov a výnosovÚčet

501

502

511

512

513

518

602

648

521

524

525

527

538

551

562

568

624

662

Schválený 

rozpočet 2014 

po úpravách k 

30.9.2014

2015
Skutočnosť  k 

30.9.2014

Schválený 

rozpočet na 

rok 2014

2016

odpisy detské ihriská a športoviská



6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO Nakladanie s KO
670

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO 670

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS Spoločná správa 580

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS Spoločná správa 1 880

8.1. 04.1.1. Spoločná správa TS 2 460

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň Verejná zeleň Krovinorez 1 ks 461

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň Verejná zeleň Motorová píla 1 ks 552

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň 1 580

4 710

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO SPOLU 9 459

8.9.  08.4.0. Pohrebníctvo  Dom smútku Chladiaci box - box na dve telá pozostalých 4320

8.9.  08.4.0. Pohrebnícvo SPOLU 4 320

13 779

Garážová brána (Dolný dvor TS) 1 ks

Vstupná, zasúviacia brána (Horný dvor TS) 1 ks

SPOLU

18 489

Požiadavky na kapitálové prostriedky pre TS na rok 2015

SPOLU účelové a kapitálové prostriedky pre TS na rok 2015

 Cena s DPH v € :

Plastový kontajner 1 100 l

Číslo 

programu

Funkčná 

klasifikácia
Názov činnosti Miesto : Stručný popis prác :

SPOLU

SPOLU

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň Verejná zeleň 
Motorová kosačka parková - kosenie plôch v centre 

mesta - 1 ks
567

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO
Zberný dvor pre 

separovaný odpad

Zberný dvor pre separovaný odpad - prevod z r. 

2014
9459

Požiadavky na účelové prostriedky pre TS na rok 2015



 1

   Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu  
mesta Nová Baňa na roky 2015, 2016 a 2017 

 
 
 V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 
mesta Nová Baňa (ďalej len odborné stanovisko). 
 
 Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného 
rozpočtu mesta a návrhu rozpočtu na rok 2015, ktorý bol spracovaný v súlade s ust. § 9 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 
 
 
 Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého 
viacročného rozpočtu mesta na roky 2015, 2016 a 2017 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z dvoch 
hľadísk: 
 
1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 Návrh rozpočtu bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a uverejnením na 
internetovej stránke  mesta dňa 28. 11. 2014. Dobou zverejnenia návrhu rozpočtu bola 
dodržaná zákonom stanovená lehota, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, v súlade 
s ustanovením § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, nakoľko zasadnutie mestského zastupiteľstva je plánované na deň 15. 12. 2014.  
 
2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu 
 
 Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením 
MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri 
zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. 
  
 
B. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
 
 Návrh rozpočtu mesta ako základného finančného nástroja finančného hospodárenia, 
ktorým sa bude riadiť financovanie úloh a funkcií mesta v kalendárnom roku 2015, a ktorý je 
súčasťou rozpočtu verejnej správy, zahŕňa finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým 
osobám pôsobiacim na území mesta ako aj k jej obyvateľom a tiež zahŕňa finančné vzťahy 
k štátnemu rozpočtu, ktorými sú podiely na daniach v správe štátu, dotácia na úhradu 
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nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom 
rozpočte na príslušný rozpočtový rok.  
 
 
C. TVORBA NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
 
 Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v členení podľa ust. § 9 ods. 1 citovaného zákona: 
a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok, 
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, 
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b). 
 
 Viacročný rozpočet na roky 2016 a 2017 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 
zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet mesta na príslušný 
rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú 
len orientačný charakter,  ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 
 
 Viacročný rozpočet na roky 2015, 2016 a 2017 sa v súlade s ust. § 10 ods. 3 až 7 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne člení na: 
a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky, 
b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 
c) finančné operácie. 
 
 Od 1. 3. 2012 nadobudla účinnosť novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy zákonom č. 69/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
 
 V § 4 ods. 6 novelizovaného zákona č. 523/2004 Z.z. sú zadefinované súčasti rozpočtu 
verejnej správy, ktorými sú po novele schválený rozpočet verejnej správy na bežný 
rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje 
o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
  
 Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti hovorí 
o tom, že návrh rozpočtu subjektov územnej samosprávy musí byť zostavený minimálne na tri 
roky a musí obsahovať údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a skutočné 
plnenia rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 
 
 Súčasťou návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015, 2016 a 2017 sú 2 tabuľky, ktoré 
sú usporiadané v členení – Rozpočet mesta v rokoch 2010 – 2017 Príjmy a Rozpočet mesta 
v rokoch 2010 – 2017 Výdavky.  
 
 
D. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPO ČTU 
 
 
 Na prerokovanie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2015 – 
2017 a návrhu rozpočtu mesta na rok 2015 s nasledovnými východiskovými ukazovateľmi: 
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ROZPOČET CELKOM 
 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 
Príjmy celkom 

v EUR 
3 936 010,- 3 671 423,- 3 592 388,- 

Výdavky celkom 
v EUR 3 936 010,- 3 671 423,- 3 499 210,- 

Hospodárenie obce 
prebytok –schodok 

v EUR 
0,- 0,- 93 178,- 

 
 
BEŽNÝ ROZPOČET 
 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 
Príjmy celkom 

v EUR 
3 559 915,- 3 587 605,- 3 583 805,- 

Výdavky celkom 
v EUR 

3 373 516,- 3 320 560,- 3 318 243,- 

Hospodárenie obce 
prebytok –schodok 

v EUR 
186 399,- 267 045,- 265 562,- 

 
KAPITÁLOVÝ ROZPO ČET 
 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 
Príjmy celkom 

v EUR 284 169,- 8 583,- 8 583,- 

Výdavky celkom 
v EUR 385 431,- 171 848,- 0,- 

Hospodárenie obce 
prebytok –schodok 

v EUR 
- 101 262,- - 163 265,- 8 583,- 

 
 

FINANČNÉ OPERÁCIE 
 

Rozpočtové roky 2015 2016 2017 
Príjmy celkom 

v EUR 
91 926,- 75 235,- 0,- 

Výdavky celkom 
v EUR 

177 063,- 179 015,- 180 967,- 

Hospodárenie obce 
prebytok –schodok 

v EUR 
- 85 137,- - 103 780,- - 180 967,- 

 
 Pri  zostavovaní  rozpočtu mesta sa vychádzalo z viacročného rozpočtu mesta podľa 
ust. § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viacročný rozpočet, 






