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

ktoré sa konalo dňa 22.10.2014 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v  Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč,  Viera Hudecová, Ing. arch. Ján 
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína 
Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský 
                                           
Primátor mesta:    Mgr. Ján Havran  
Zástupkyňa primátora mesta: Katarína Štrbová  
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  
Eva Koštialová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa, 
Jana Šušková, zástupkyňa riaditeľky MŠ Nábrežná, 
Nová Baňa  

Prizvaní:                                            Ing. Janka Šeclová, Mgr. Petra Gejdošová  
                                                            - oddelenie VŽPaSM  na  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 Jozefa Barniaka a Mgr. Branislava 
Pirháča. Do návrhovej komisie Vieru Hudecovú, Maroša Marka a Ing. Karola Tužinského. Do 
pracovného predsedníctva  bol zvolený Ing. arch. Ján Kôpka.  

 Primátor mesta Mgr. Ján Havran informoval prítomných, že poslanec Anton Tužinský 
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 plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 

2014 
3. 8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014 
4. VZN mesta Nová Baňa o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa 
5. VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani – zmena 

a doplnenie 
6. Majetkové veci 
7. Rôzne  



8. Diskusia 
Z á v e r 
 
Mgr.J.Havran  – Bod č. 5 „VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku 
v Novej Bani – zmena a doplnenie“ sťahujem z programu dnešného rokovania vzhľadom na 
to, že VZN bolo predmetom preverovania Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom a v tejto 
veci nám bol doručený protest prokurátora. Musíme sa vysporiadať s pripomienkami, ktoré 
nám okresný prokurátor adresoval a z tohto dôvodu bude potrebné toto VZN prerokovať 
a meniť.  
 
Hlasovanie č. 1 o programe MsZ:  
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katka Štrbová, Ing. Karol Tužinský)  
proti - 0   
zdržal sa -  0  
nehlasoval - 0  
 
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve 
a zapisovateľke: 
Hlasovanie č. 2:  
prítomní - 11 
za - 11  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka, 
Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, 
Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 1 (Viera Hudecová) 
 
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 konaných dňa 28. 05. 2014, 06. 08. 2014 a 27. 08. 2014  
 
U z n e s e n i e   č. 16/2014    U z n e s e n i e   č. 32/2014   
- splnené prijatím uznesenia     - splnené     
 
U z n e s e n i e   č. 17/2014    U z n e s e n i e   č. 33/2014   
- splnené prijatím uznesenia    - splnené 
     
U z n e s e n i e   č. 18/2014    U z n e s e n i e   č. 34/2014   
- splnené         - v plnení 
       
U z n e s e n i e   č. 19/2014    U z n e s e n i e   č. 35/2014   
- splnené      - v plnení 



 
U z n e s e n i e   č. 20/2014    U z n e s e n i e   č. 36/2014   
- splnené      - splnené     
 
U z n e s e n i e   č. 21/2014    U z n e s e n i e   č. 37/2014   
- splnené      - v plnení   
 
U z n e s e n i e   č. 22/2014    U z n e s e n i e   č. 38/2014   
- splnené      - v plnení      
     
U z n e s e n i e   č. 23/2014    U z n e s e n i e   č. 39/2014   
- splnené       - v plnení 
 
U z n e s e n i e   č. 24/2014    U z n e s e n i e   č. 40/2014   
- splnené      - splnené prijatím uznesenia  
  
U z n e s e n i e   č. 25/2014    U z n e s e n i e   č. 41/2014   
- splnené      - splnené prijatím uznesenia  
   
U z n e s e n i e   č. 26/2014    U z n e s e n i e   č. 42/2014   
- splnené         - splnené prijatím uznesenia  
     
U z n e s e n i e   č. 27/2014    U z n e s e n i e   č. 43/2014   
- splnené      - splnené prijatím uznesenia 
 
U z n e s e n i e   č. 28/2014    U z n e s e n i e   č. 44/2014   
- v plnení      - splnené     
 
U z n e s e n i e   č. 29/2014    U z n e s e n i e   č. 45/2014   
- splnené      - splnené   
 
U z n e s e n i e   č. 30/2014    U z n e s e n i e   č. 46/2014   
- splnené      - splnené       
U z n e s e n i e   č. 31/2014    
- splnené       
 

U z n e s e n i e   č. 47/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie  
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konaných dňa 28. 5. 2014, 06.08.2014 a 27. 08. 
2014 
 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský) 



proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 

2014 

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

 
Dôvodová správa 

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

Návrh plánu kontrolnej činnosti   
hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2014  

 
 Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení   v   znení   neskorších   predpisov  a  riadi  sa  jednotlivými   ustanoveniami   zákona  
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorý 
upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti: 
- Kontrola pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii Technické služby mesta 
Nová Baňa v I. polroku 2014    
 
- Kontrola pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola 
Nová Baňa v I. polroku 2014  
 
- Kontrola plnenia uznesení 
 
- Vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa k návrhu rozpočtu na 
rok 2015  
Ostatné úlohy: 
1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské 
zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj kontroly mimo plánu kontrolnej 
činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych 
predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly 
2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ 
3. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ 
4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 
a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými 
vzdelávacími inštitúciami 
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta 



  
V zmysle plánu činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých 

kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, 
závažnosti a množstva zistených nedostatkov, a z toho vyplývajúceho časového rozsahu 
jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude 
potrebné vykonať iné náhodné kontroly.  
 
 
V Novej Bani 07. októbra 2014   
 
        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.  
                  hlavná kontrolórka 
                  mesta Nová Baňa 
 
 
 
Tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 
2014 bol zverejnený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta 
(www.novabana.sk) od 07. októbra 2014.      
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 48/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2014 
 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
3.  8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014  

 

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.  

 



                                        8. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014 
                             Povolené prekročenie rozpočtu a presun rozpočtovaných výdavkov 
 

Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky 

Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text 7. + 8. 7. + 8. 

Projekt         zmena - zmena zmena - zmena 

      Bežný rozpočet     

      Bežné príjmy     

  111   312012 Transfer zo ŠR na komunálne voľby 0 6 450 6 450   

      Spolu kód zdroja 111:  6 450     

  41   133012 Daň za verejné priestranstvo jarmok 4 200 639 4 839   

  41   212003 Nájomné Novobanský jarmok 0 6 600 6 600   

  41   223001 Zo vstupného OKI 6 500 2 600 9 100   

  41   223001 Preplatky EE, teplo 1 714 3 967 5 681   

      Spolu kód zdroja 41:  13 806     

  72a   311 Dary na jarmok 0 4 180 4 180   

  72c   311 Grant z BBSK  na Týždeň športu pre všetkých  0 600 600   

  72c   311 Grant na Tajchovú osmičku 0 100 100   

      Spolu granty: 4 880     

      Školstvo     

      Základná škola Jána Zemana 25 455 834 26 289   

      Základná umelecká škola 28116 850 28 966   

      Materská škola Nábrežná 36 585 2 273 38 858   

      Spolu školstvo: 3 957     

            

        Bežné príjmy spolu:   29 093         

 
 



Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky   

Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text 7. + 8. 7. + 8. 

Projekt         zmena - zmena zmena - zmena 

      Bežné výdavky   0 

1.9.3. 111 01.6.0.   Komunálne voľby   0 6 450 6 450 

      Spolu kód zdroja 111:   6 450   

1.1. 41 01.1.1.6.   Správa mesta   447 770 -4 480 443 290 

8.5. 41 06.2.0.   Verejná zeleň   0 150 150 

10.3. 41 08.2.0.9.   Kultúrne služby    89 090 2 340 91 430 

10.6. 41 08.2.0.9.   Novobanský jarmok   8 019 7 562 15 581 

12.2.1. 41 10.2.0.   Staroba   79 439 0 79 439 

      Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky MsÚ:   5 572   

2.3. 41 08.3.0.   Mestský rozhlas - TS   3 370 100 3 470 

5.2.1. 41 04.5.1.   Údržba MK - TS   172 525 -24 010 148 515 

5.2.3. 41 04.5.1.   Ostatné výdavky na dopravu - TS   114 792 -36 537 78 255 

6.1.1. 41 05.1.0.   Nakladanie s odpadmi - TS   60 905 25 344 86 249 

6.3.1. 41 05.1.0.   Čistenie verejných komunikácií - TS   7 618 1 255 8 873 

8.1. 41 04.1.1.   Spoločná správa - TS   132 549 1 691 134 240 

8.5. 41 06.2.0.   Verejná zeleň - TS   47 078 5 312 52 390 

8.7. 41 06.4.0.   Verejné osvetlenie - TS   48 383 1 865 50 248 

8.9. 41 08.4.0.   Pohrebníctvo - TS   11 752 850 12 602 

8.10. 41 08.1.0.   Rekreačné a športové služby Tajch - TS   955 120 1 075 

      Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky TS:   -24 010   

9.2. 72c 08.1.0.   Šport "Týždeň športu pre všetkých"   0 600 600 

9.2. 72c 08.1.0.   Šport "Tajchová osmička"   0 100 100 

10.5. 72a 03.1.0.   Novobanský jarmok   0 4 180 4 180 

      Spolu kód zdroja 72 granty:   4 880   



      Školstvo     

11.1.1.     Základná škola Jána Zemana   768 208 3 834 772 042 

11.1.2.     Základná umelecká škola   308 263 3 193 311 456 

11.1.3.     Centrum voľného času   85 557 0 85 557 

11.1.4.     Materská škola Nábrežná    456 649 5 164 461 813 

      Spolu školstvo:    12 191   

      Bežné výdavky spolu:   5 083   

        Rozdiel bežného rozpočtu:         24 010   

 
Program Kód Funkčná Ekonom.     Príjmy     Výdavky   

Podprog. zdroja klasifik. klasifik. Text 7. + 8. 7. + 8. 

Projekt         zmena - zmena zmena - zmena 

      Kapitálový rozpočet     

      Kapitálové príjmy  0     

      Kapitálové výdavky     

5.2.1. 41 04.5.1. Schody pri VÚB a schody pri Polícii 0 24 010 24 010 

    Spolu kapitálové výdavky kód zdroja 41:   24 010   

5.2.1. 46 04.5.1. Schody pri VÚB a schody pri Polícii 0 20 000 20 000 

5.6. 46 04.5.1. Chodníky a odstavné plochy 101 200 827 102 027 

5.7. 46 04.5.1. Oodstavný pruh chodníka pred ZŠ - štúdia 0 250 250 

7.1. 46 06.6.0. Výdavky na nebytové priestory 40 000 0 40 000 

8.12. 46 06.2.0. WC a sprchy Tajch 106 200 -21 077 85 123 

8.13. 46 06.2.0. Vyhliadková veža Háj 36 700 0 36 700 

      Spolu kapitálové výdavky kód zdroja 46:   0   

      Kapitálové výdavky spolu:   24 010   

      Rozdiel kapitálového rozpočtu:   -24 010   

        Dopad na rozpočet mesta:   29 093     29 093   
V Novej Bani, dňa 22.10.2014       Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová, v. r.    Schválil: Mgr. Ján Havran, v. r.  



Komentár k 8. zmene rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014 
 
     V 8. zmene rozpočtu mesta  je zapracované povolené prekročenie príjmov, povolené 
prekročenie výdavkov, ale aj presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu.  
 
Bežný rozpočet 
Bežné príjmy 
Kód zdroja 111 – prostriedky zo štátu 
Transfer zo ŠR na komunálne voľby – bude poskytnutý zo štátneho rozpočtu, výška 
transferu sa upravuje odhadom na 6 450 eur. 
Transfery zo štátneho rozpočtu spolu – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 6 450 eur. 
 
Kód zdroja 41 – vlastné zdroje 
Daň za verejné priestranstvo jarmok – v priebehu jarmoku bolo za zabratie verejného 
priestranstva predávajúcimi vybrané o 639 eur viac, o túto čiastku sa zvyšujú príjmy rozpočtu. 
Nájomné Novobanský jarmok – rozpočet sa zvyšuje o 6 600 eur,  čo je za  prenájom časti 
zariadenia na Námestí slobody počas Novobanského jarmoku. 
Zo vstupného OKI – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 2 600 eur, čo je príjem z jedného 
neplánovaného komerčného vystúpenia v mesiaci októbri, kde je predpoklad vyššieho 
vybraného vstupného. 
Preplatky EE, teplo -  na pokrytie výdavkov na vyrovnanie bežného rozpočtu zapájame do 
rozpočtu príjmy z preplatkov za elektrickú energiu a teplo po vyúčtovaní vykurovania za rok 
2013 vo výške 1 624 eur. 
Vlastné zdroje spolu -  rozpočet sa zvyšuje o 11 463 eur. 
 
Kód zdroja 72 - Granty 
Dary na jarmok – vo forme finančných darov získalo mesto sponzorstvo na Novobanský 
jarmok vo výške 4 180 eur na zabezpečenie kvalitného kultúrneho programu.  
Grant BBSK na Týždeň športu pre všetkých – mesto obdržalo na základe zmluvy s BBSK 
600 eur na Týždeň športu.  
Grant na Tajchovú osmičku – čiastku 100 eur poskytla fyzická osoba na akciu Tajchová 
osmička. 
Granty spolu sú vo výške 4 880 eur. 
 
Školstvo  
Základná škola Jána Zemana  + 834 eur 
Základná škola – rozpočet sa zvyšuje o 234 eur, z toho  o 121 eur z dobropisov za 
vyúčtovanie zemného plynu (preplatok za rok 2013 - oprava pôvodnej faktúry),  o 113 eur - 
granty – finančný dar na podporu projektu SME v škole, ktorý je určený žiakom II. stupňa 
základných škôl pri vyučovaní témy Etická výchova. 
Centrum voľného času – rozpočet sa zvyšuje o 600 eur – zvýšenie príjmov za školné. 
 
Základná umelecká škola +850 eur 
Rozpočet príjmov ZUŠ je zvýšený o 850 eur, čo je príjem zo školného. 
 
Materská škola Nábrežná +2 273 eur 
Rozpočet príjmov MŠ sa zvyšuje o príjem zo školného MŠ Nábrežná o 700 eur, elokované 
pracovisko Štúrova o 240 eur, elokované pracovisko Kolibská o 500 eur, prenájom MŠ 



Kolibská o 100 eur, režijné náklady ŠJ Nábrežná  o 400 eur, režijné náklady ŠJ Štúrova o 150 
eur, režijné náklady ŠJ Kolibská  o 150 eur, úroky o 2 eurá, z vratiek o 31 eur. 
 
Školstvo spolu – rozpočet vlastných príjmov sa zvyšuje o 3 957 eur. 
 
Bežné príjmy spolu sú vo výške 26 750 eur, z toho 6 450 transfer zo strany štátu, 11 463 eur 
vlastné príjmy, 4 880 eur granty  a 3 957 eur vlastné príjmy školských zariadení. 
 
Bežné výdavky 
Kód zdroja 111 – prostriedky zo štátu 
1.9.3. Komunálne voľby – finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a 
zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí je možné čerpať len na druhy 
výdavkov, ktoré určuje metodický postup financovania výdavkov spojených s prípravou, 
vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhláška MV SR. 
Výdavky sa rozpočtujú vo výške predpokladaného transferu 6 450 eur. 
Bežné výdavky kód zdroja 111 spolu sa zvyšujú o 6 450 eur. 
 
Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky – bežné výdavky MsÚ 
1.1. Správa mesta – rozpočet sa znižuje o 2 463 eur na údržbe budovy MsÚz dôvodu 
nerealizovania niektorých plánovaných úprav ako je maľovanie a výmena radiátorov.  Tieto 
prostriedky sa presúvajú na nákup kovových regálov do archívu MsÚ a na výrobu nábytku 
do kancelárie č. 13 OVŽP vo výške 1 340 eur,  na nákup 2 ks skartovacieho zariadenia vo 
výške 223 eur, zvýšené výdavky na reprezentačné 600 eur, zvýšené výdavky na roznášanie 
poštových zásielok 300 eur.  
Zníženie výdavkov o 4 480 eur je z dôvodu rozloženia platby (6 720 eur) za spracovanie 
dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-
2020. Rokom 2014 začína plynúť nové programové obdobie, mesto na spracovanie PHSR 
uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou IBVS Slovakia, s.r.o.. Po schválení novely zákona 
a zverejnenej novej metodiky bol uzatvorený dodatok ku zmluve, na základe ktorého bude 
v roku 2014 uhradené 2 240 eur za spracovanú a odovzdanú analytickú časť a v roku 2015 
bude dodaný kompletný materiál PHSR a uhradené 4 480 eur. 
Zníženými výdavkami na správe mesta  budú pokryté potrebné výdavky na školstvo. 
8.5. Verejná zeleň – výdavky vo výške 150 eur sú určené na vytýčenie inžinierskych sietí 
(telefón, elektrika, plyn) za účelom úpravy terénu verejnej zelene pri časti chodníka na ul. 
Hrádza. Sú výdavkom MsÚ (nie príspevok TS). 
10.3. Kultúrne služby – rozpočet sa zvyšuje o 2 340 eur na komerčné vystúpenie v mesiaci 
októbri, výdavky sú nižšie o 10 % ako príjmy z tohto vystúpenia. 
10.5. Novobanský jarmok – pôvodný rozpočet na jarmok sa upravuje o 7 562 eur 
z vlastných zdrojov (najmä z príjmu za verejné priestranstvo a za prenájom) a o 4 180 eur 
z grantov (uvedené nižšie - kód zdroja 72), spolu o 11 742 eur.  Rozpočet sa upravuje na 
skutočnosť. Výdavky na Novobanský jarmok boli v celkovej výške 19 761 eur, z toho 13 289 
eur kultúrne programy (sponzori prispeli čiastkou 10 780 eur)  suma 6 472 eur bola na 
pokrytie výdavkov spojených s organizáciou a realizáciou podujatia na zabezpečenie 
kvalitnej, profesionálnej tribúny s ozvučením a osvetlením, úhradu energie, na zakúpenie 
všeobecného materiálu – bannery, lepidlá, špagáty, kramličky, pripínačky, plátno, poháre , 
stuhy, celofán, plagáty A2, tombolové lístky, cena do tomboly, sťahovacie pásky, papier, fixy, 
papier A3, A4, ďalej na zabezpečenie občerstvenia, na prenájom suchých toaliet, odmien pre 
pracovníkov Msú nakoľko tento rok sa priebehu jarmoku pracovne zúčastnila väčšina 
zamestnancov.  



12.2.1. Staroba – v rámci rozpočtu sa presúva čiastka 580 eur z energií v Dennom centre 
seniorov LIPA na honoráre a občerstvenie na tanečnú zábavu seniorov konanú z príležitosti 
októbra „Mesiaca úcty k starším“.  
Spolu kód zdroja 41 vlastné prostriedky - rozpočet  sa zvyšuje 5 572 eur.  
 
Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky – bežné výdavky Technické služby 
Presun rozpočtových prostriedkov vo výške 36 537 eur  medzi jednotlivými 
podprogramami a projektmi a medzi podpoložkami (okrem 5.2.1. Údržba MK) sa navrhuje 
z dôvodu účtovania spotreby palív, olejov, kvapalín, servisných činností, opráv a údržby, 
poistenia či poplatkov na konkrétne podprogramy a projekty, ktorých sa výdavky týkali (2.3., 
6.1.1., 6.3.1., 8.1., 8.5., 8.7., 8.9 a 8.10.). Na tieto bol pôvodne tvorený rozpočet na rok 2014 
na projekte 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu. Výdavky však neboli účtované cez projekt 
5.2.3., ale priamo na projekty, ktorých sa výdavky týkali.  
5.2.1. Údržba MK – navrhuje sa presun navzájom medzi účelovými prostriedkami z dôvodu 
nerealizovania nasledovných akcií v roku 2014: „Oprava a natretie autobusových čakární“ 
mínus 550 eur a „Odstavná plocha Štúrova a A. Kmeťa s drveným asfaltom a penetrácia“ 
mínus 1200 eur. Tieto prostriedky sa navrhuje prerozdeliť medzi akcie „Spevnená plocha ul. 
Nábrežná“, ktorú je treba dofinancovať o čiastku 188 eur a „Schody pri Bažante“, ktorých 
realizácia sa uskutoční v októbri a novembri 2014 dofinancovať o 1 562 eur.  
Presun účelových bežných prostriedkov – z akcií „Schody pri VÚB“ vo výške 13 600 eur a 
„Schody pri Polícii“ vo výške 10 410 eur, spolu 24 010 eur na kapitálové prostriedky je 
z dôvodu úplnej rekonštrukcie schodísk, nielen ich úpravy.  
Spolu kód zdroja 41 bežné výdavky TS – zníženie je o 24 010 – výdavky sú presunuté do 
kapitálového rozpočtu.  
 
Kód zdroja 72 – od iných subjektov – granty 
9.2. Šport – „Týždeň športu pre všetkých“  – BBSK poskytol finančnú dotáciu na projekt 
„Týždeň športu pre všetkých“ – 11. Ročník vo výške 600 eur na dopravné, cestovné, 
propagačné materiály, náradie, vecné ceny. 
9.2. Šport „Tajchová osmička“  -  darovaných 100 eur bolo použité na zakúpenie 
občerstvenia (pitný režim) pre účastníkov  akcie „Tajchová osmička“. 
10.5. Novobanský jarmok –  finančné dary vo výške 4 180 eur boli použité na kultúrne 
vystúpenia profesionálnych umelcov počas jarmoku.  
Výdavky z grantov spolu sú vo výške 4 880 eur. 
 
Školstvo 
Základná škola Jána Zemana +834 eur 
Základná škola +234 eur – rozpočet zvýšený o sumu vlastných príjmov, z toho 113 eur 
prostriedky s kódom 72 z projektu SME v škole bude použitých na nákup novín SME v škole 
v rámci predmetu Etická výchova, 121 eur kód 41 z dobropisov bude použitých na položkách 
výpočtová technika + 66 eur (zakúpenie notebookov do tried 275,78 eur x 6ks), všeobecný 
materiál +55 eur (farby na maľovanie šatní v telocvični. Okrem uvedeného zvýšenia 
realizované presuny v rámci položiek s kódom 111 (prostriedky na prenesené kompetencie zo 
štátneho rozpočtu) -  mzdy  + 6 158 eur (tarifný plat +5 205 eur, príplatok za nadčas -150 eur, 
príplatok za triednictvo – 1 800 eur, príplatok uvádzajúceho pedagóga + začínajúceho +203 
eur, osobný príplatok -300 eur, príplatok za riadenie  
-500 eur, kreditový príplatok -1 500 eur, odmeny + 5000 eur), odvody + 1 900 eur, bežné   
výdavky -8058 eur (cestovné +200 eur, plyn -5 000 eur, vodné, stočné -500 eur, interiérové 
vybavenie -567 eur, údržba prevádzkových strojov -400 eur, údržba prevádzkových strojov -
1 091 eur, všeobecné služby -500 eur, stravovanie -260 eur, poistné +260 eur, povinný prídel 



do SF -200 eur. Vzhľadom k tomu, že rozpis normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR na 
prenesený výkon štátnej správy je nepostačujúci, vstúpila ZŠ 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 nákladov (kreditové príplatky) a prevádzkových nákladov. 
Centrum voľného času +600 eur z vlastných príjmov kód 41, v tom  mzdy – realizované 
potrebné presuny v rámci miezd (+50 eur tarifný plat, -50 eur príplatok za nadčas, -432 eur 
osobný príplatok, +432 eur odmeny) , bežné výdavky +600 eur – v tom -300 eur plyn, +300 
eur elektrická energia, -200 eur prevádzkové stroje, +200 eur všeobecný materiál, +800 eur na 
nákup dresov na floorball. 
Školský klub detí + 0 eur – realizované potrebné presuny v rámci miezd a bežných výdavkov 
– mzdy – osobné príplatky -1 388 eur, odmeny + 1 604 eur, doplatok k platu -216 eur, bežné 
výdavky – interiérové vybavenie -600 eur, prevádzkové stroje +600 eur – hlásnik ŠKD – 
uzamykanie dverí. 
Školská jedáleň +3 000 eur – realizované potrebné presuny v rámci miezd -1 680 eur osobný 
príplatok, +1 680 eur odmeny,  ďalej presun z tarifného platu -50 eur na náhradu PN +50 eur,  
bežné výdavky sa zvyšujú o sumu 3 000 eur z rozpočtu mesta na potrebnú údržbu – na opravu 
stropu v jedálni a opravu skladov, ďalej sú v rámci bežných výdavkov realizované potrebné 
presuny – energie -1 800 eur, interiérové vybavenie +800 eur (nákup pracovného stola na 
múčne jedlá), údržba budov + 1 000 eur – na už spomínanú opravu stropu v jedálni a opravu 
skladov, všeobecné služby -356 eur, prevádzkové stroje +303 eur (zakúpenie malej 
chladničky na vzorky 130 eur a 173 eur na čerpadlo do skladov ŠJ na povrchovú vodu), +53 
eur údržba výpočtovej techniky.  
  
Základná umelecká škola + 850 eur 
Mzdy a odvody – potrebné presuny v rámci miezd (príplatok začínajúceho pedagogického 
zamestnanca +39 eur, uvádzajúceho pedagogického zamestnanca +138 eur, kreditový 
príplatok -444 eur, príplatok za nadčas -677 eur, odmeny +944 eur), odvodov (starobné 
poistenie -50 eur,  príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní  +50 eur), bežné 
výdavky – interiérové vybavenie +632 eur – nákup kobercov do 2 tried a koncertnej sály, 
prevádzkové stroje +1 390 eur – zakúpenie hudobného nástroja do detskej dychovky - flauta 
pikola Yamaha YPC-62M, všeobecný materiál -490 eur – presun na flautu, stravovanie -632 
eur – presun na interiérové vybavenie (nákup kobercov), prídel do SF  
-50 eur – presun na flautu.  
 
Centrum voľného času + 0 eur 
V zmene rozpočtu realizovaný presun z energií -6 880 eur (zostatok prostriedkov na položke 
energie, ktorý vznikol šetrením z dôvodu výmeny elektrického kúrenia za plynové) na vodné 
+80 eur, výpočtová technika +100 eur, prevádzkové stroje +100 eur, všeobecný materiál +200 
eur, učebno-kompenzačné pomôcky +800 eur (dokúpenie nových krojov pre tanečné krúžky), 
všeobecné služby +300 eur (zvýšenie položky z dôvodu revízií elektriky, plynového kotla, 
hasiacich prístrojov), poistné detí +100 eur, údržba budovy +5.200 eur (vymaľovanie sály po 
výmene okien, výmena svietidiel a výmena zásuviek vypínačov, výmena strešnej krytiny na 
sále CVČ z dôvodu zlého havarijného stavu).  
 
Materská škola Nábrežná +5 164 eur  
V úprave realizovaný potrebný presun z tarifného platu na náhrady pri práceneschopnosti vo 
výške 60 eur, ďalej zvýšené výdavky MŠ kód 41 o sumu vlastných príjmov a potrebné 
presuny v rámci bežných výdavkov, a to elektrická energia +2 071 eur, plyn +202 eur, vodné 
stočné -400 eur, ostatný všeobecný materiál +400 eur, súbežne realizovaná zmena zdrojov, pri 



MŠ + 2 273 eur, z toho vlastné príjmy +1 573 eur, ŠJ +700 eur daň z príjmu fyzických osôb,  
ŠJ +700 eur vlastné príjmy, -700 eur daň z príjmu fyzických osôb. Okrem uvedených 
presunov a navýšenia z vlastných príjmov sa realizuje zvýšenie rozpočtu MŠ o sumu 2 891 
eur z rozpočtu mesta – zvyšujú sa výdavky na položke odchodné +1 422 eur (odchodné na 
starobný dôchodok pre 1 zamestnankyňu vo výške 2 funkčných platov), odvody za odchodné 
+ 509 eur, ďalej sa rozpočet zvyšuje na položke  tarifný plat +711 eur a k tomu prislúchajúce 
odvody +249 eur (plat za nového zamestnanca v mesiaci 12/2014). 
Pri rozpočte výdavkov z prostriedkov na výchovu a vzdelávanie detí MŠ kód 111 realizovaný 
presun zo  všeobecného materiálu -1 000 eur na učebné pomôcky +1 000 eur.  
Výdavky na školstvo sú spolu vo výške 9 848 eur. 
Bežné výdavky spolu – sú vo výške 2 740 eur. 
           Touto zmenou rozpočtu sú bežné príjmy vo výške 26 750 eur a bežné výdavky 2 740 
eur, t.j. prebytok bežného rozpočtu je 24 010 eur.  
 
Kapitálový rozpočet 
Kapitálové výdavky 
Kód zdroja 41 – vlastné prostriedky – prebytok bežného rozpočtu 
5.2.1. Schody pri VÚB a schody pri Polícii - presun účelových bežných prostriedkov 
z údržby MK určenej na opravu „Schody pri VUB“ vo výške 13 600 eur a „Schody pri 
Polícii“ vo výške 10 410 eur, spolu 24 010 eur na kapitálové výdavky je z dôvodu úplnej 
rekonštrukcie schodísk, nielen ich opravy. Presuny týchto prostriedkov je potrebné urobiť aj 
z dôvodu ich zaradenia do majetku mesta Nová Baňa.  
 
Kód zdroja 46 – rezervný fond 
5.2.1. Schody pri VÚB a Schody pri Polícii – nakoľko presunuté účelové prostriedky 
z údržby MK na opravu „Schodov pri VÚB“ a „Schodov pri Polícii“ spolu 24 010 eur na  
úplnú rekonštrukciu schodísk nepostačujú, navrhuje sa zvýšenie rozpočtu na  tieto akcie 
celkovo o 20 000 eur, pričom na Schody pri VUB je to 13 000 eur a na Schody pri Polícii 
7 000 eur. Na tieto výdavky však budú už použité zdroje z rezervného fondu – zníženie akcie 
WC a sprchy Tajch.   
5.6. Chodníky a odstavné plochy – na rekonštrukciu chodníka Školská - rozšírenie 
štrkového chodníka okolo športoviska a nového detského ihriska s napojením na dva mosty je 
potrebné na dofinancovanie a ukončenie 827 eur. Akcia je pred dokončením.  
5.7. Vybudovanie odstavného pruhu chodníka pred ZŠ – do rozpočtu sa zavádza nový 
podprogram, ktorého zámerom je zvýšenie bezpečnosti osôb a žiakov ZŠ. Cieľom 
podprogramu je vypracovanie štúdie, v ktorej bude riešené rekonštrukciou chodníka pred ZŠ 
J. Zemana vybudovanie odstavného pruhu. Výdavky vo výške 250 eur sú určené na 
vypracovanie štúdie ako podkladu pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie a následne pre 
samotnú realizáciu projektu.  
7.1. Výdavky na nebytové priestory – v rozpočte schválená čiastka 40 000 eur bola určená 
na rekonštrukciu objektu M. R. Štefánika vo výške 26 400 eur a na projektovú dokumentáciu 
na výstavbu garáže 600 eur a na samotnú výstavbu garáže vo výške 13 000 eur. Pôvodný 
rozpočet na rekonštrukciu objektu obsahoval výdavky na stavebné úpravy – sieťkovanie, 
stierky, dlažba kúpeľne, plávajúca podlaha, maľovanie, nátery, elektroinštalácia, oprava 
komína, fasádny náter, poplatok za vyňatie z PPF a výdavky na geometrický plán. V rámci 
rekonštrukcie sa navrhuje aj výmena okien, výmena plynového kotla, elektrického bojleru. 
Potrebné sú i ďalšie výdavky  na odstránenie vlhkosti vnútorných stien, odvodnenie dvora 
a zakúpenie kuchynskej linky. Nakoľko výstavba garáže sa bude realizovať až v roku 2015, 
navrhuje sa čiastku 13 000 eur použiť na zvýšené výdavky na rekonštrukciu objektu. 
8.12. WC a sprchy Tajch – akcia sa v plnej výške v druhej polovici roka realizovať nebude, 
zdroje sa presúvajú na hore uvedené akcie.  



8.13. Vyhliadková veža Háj – v rozpočte čiastka 36 700 eur predstavuje 1 700 eur za 
projektovú dokumentáciu a 35 000 eur na realizáciu stavby. Obstaranie projektovej 
dokumentácie  je nákladnejšie, výdavky sú vo výške 5 400 eur na PD, 348 eur za zameranie 
pozemkov, 348 eur za výkopové sondy a 150 eur za výškopis, Nakoľko prípravné práce sú 
väčšieho rozsahu než bolo plánované, navrhuje sa presunúť 5 000 eur z realizácie na 
prípravnú a projektovú dokumentáciu. 
Spolu kód zdroja 46 rezervný fond: Výsledkom presunov je nula, výdavky z rezervného 
fondu zostávajú   vo výške 382 277 eur a v rezervnom fonde zostáva 6 384 eur. 
 
Kapitálové výdavky spolu sú spolu vo výške 24 010 eur. Nakoľko kapitálové príjmy nie sú, 
výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu vo výške 24 010 eur, ktorý bude pokrytý 
prebytkom bežného rozpočtu. 
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov aj výdavkov sa zvyšuje o 26 750 eur, celkový 
rozpočet zostane vyrovnaný. 

 
Ing.K.Ditteová - Vážení poslanci, predkladáme Vám návrh na 8. zmenu rozpočtu mesta 
v roku 2014. V 8. zmene rozpočtu je zapracované aj povolené prekročenie výdavkov pri 
dosiahnutí vyšších príjmov o 26 750 eur, aj presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci 
schváleného rozpočtu. V bežnom rozpočte – v rámci povoleného prekročenia sú do zmeny 
rozpočtu zapracované: transfer zo strany štátu na komunálne voľby vo výške 6 450 eur, 
vlastné príjmy vo výške 11 463 eur, dary vo výške 4 880 eur a vlastné príjmy školstva vo 
výške 3 957 eur, čo je následne premietnuté vo zvýšených výdavkoch. V tejto zmene rozpočtu 
sú vlastné príjmy za školstvo vo výške 3 957 eur prevažne z preplatkov za energie, školné, 
režijné náklady a prenájom, premietnuté vo výdavkoch podľa ich potrieb uvedených 
v textovej časti. Výdavky na školstvo však predstavujú čiastku 9848 eur, čo je o 5891 eur 
viac. Tieto výdavky sa im pridávajú z rozpočtu mesta a to 3000 eur pre ZŠ na opravu stropu 
v jedálni a opravu skladov a o 2891 eur pre MŠ Kolibská na odchodné na starobný dôchodok, 
čiastka je vrátane odvodov. Školské zariadenia si zároveň realizujú presuny medzi položkami 
v rámci svojich rozpočtov. V rámci bežných výdavkov medzi podprogramami alebo presunmi 
výdavkov medzi podpoložkami v rámci podprogramu a zároveň povoleným prekročením 
výdavkov o 5572 eur, čo je však nižšie ako vlastné príjmy o 5891 eur, ktoré presúvame na 
financovanie rozdielu na školstvo. Na Technických službách mesta Nová Baňa sú presuny 
výdavkov vo výške 36 537 eur z ostatných výdavkov na dopravu na všetky činnosti podľa ich 
požiadaviek a zdroje vo výške  24 010 eur určené na opravu schodov za VÚB a pri polícii sa 
presúvajú do kapitálového rozpočtu na vybudovanie nových schodov. Popis výdavkov je 
uvedený v textovom komentári. Bežný rozpočet je po tejto zmene prebytkový vo výške 2 740   
eur. Rozdiel bežného rozpočtu je prebytok 24 010 eur. Kapitálový rozpočet – výdavky sú vo 
výške  24 010 eur na vybudovanie už spomínaných schodov za VÚB a pri štátnej polícii. 
Nakoľko táto čiastka nepostačuje, dopĺňa sa na ich vybudovanie ďalších 20 000 eur znížením 
výdavkov na podprogram 8.12 WC a sprchy Tajch. Všetky zmeny sú v texte popísané. Dopad 
na rozpočet je vo výške 26 750 eur, o to sa zvyšujú príjmy aj výdavky. Momentálne  dopĺňam 
ešte jednu zmenu. Včera bol dohodou ukončený pracovný pomer so zamestnankyňou 
Základnej umeleckej školy, z čoho vyplýva vyplatiť jej odchodné pri prvom skončení 
pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok vo výške 2 funkčných platov. 
Do tejto zmeny rozpočtu dopĺňame do výdavkov pre ZUŠ čiastku 2 343 eur s tým, že 
rozpočet vyrovnávame v bežných príjmoch preplatkami za elektrickú energiu za teplo. Treba 
opraviť čísla v tabuľke:  
Bežné príjmy:  
223001 Preplatky EE teplo na sumu  3967 eur 
Spolu kód zdroja 41  13 806 



Bežné príjmy spolu  29 093 
Bežné výdavky: 
Školstvo – Základná umelecká škola 31936 eur 
Spolu školstvo   12 191 eur 
Bežné výdavky spolu     5 083 eur 
Dopad na rozpočet  mesta  29 093 eur 
 

U z n e s e n i e   č. 49/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje  
 
8. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2014 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
4.  VZN mesta Nová Baňa o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa 
a spracovateľkou Ing. Jana Šeclová, odborná referentka na oddelení VŽPaSM na Mestskom 
úrade v Novej Bani a Ing. arch. Beáta Mikušová, OSO na ÚP.  K danému bodu boli materiály 
zaslané vopred.  

Ing.J.Šeclová – Na dnešné zasadnutie MsZ bolo na schválenie predložené VZN o záväzných 
častiach územného plánu mesta Nová Baňa, ako aj celý návrh územného plánu. Dôvodom 
obstarania nového ÚP mesta Nová Baňa bola premietnuť rozvojové zámery do  tohto 
dôležitého dokumentu a taktiež riešenie celého katastrálneho územia vrátane častí Bukovina, 
Stará Huta a Chotár. Práce boli zahájené ešte v roku 2008 a dnes predkladáme na schválenie 
jeho konečnú verziu. Územný plán bol spracovávaný po jednotlivých stupňoch v zmysle 
ustanovení stavebného zákona, vrátane ich verejných prerokovávaní. Táto chronológia 
postupností jednotlivých krokov je zhrnutá aj v správe o prerokovaní. Výsledkom je návrh 
ÚP, ako dokument pre rozvoj a výstavbu v meste Nová Baňa.  

O 15.20 hod. príchod poslanca Antona Tužinského.  
Mgr.J.Havran  – Ako tu bolo povedané, s prácami sa začalo v roku 2008, to je dosť dlhé 
obdobie a v tomto meste sa žiadali prostriedky zo ŠR, dotácie na podporu financovania celého 
projektu a nieslo to so sebou aj nejaké riziká. Myslím si, že ten ÚP mal nejaké rezervy, 
pretože v budúcnosti potrebujeme ešte niečo riešiť, pretože časová obtiažnosť a dĺžka celého 
procesu spôsobila, že niektoré veci sú už čiastočne neaktuálne.  V budúcnosti sa treba lepšie 
zamýšľať nad koncepciou rozvoja tohto mesta a jeho zapracovaním do ÚP. Ja som nebol 
úplne spokojný s prácou zhotoviteľa a som rád, že táto časť bude za nami a v budúcnosti sa 
budeme možno zaoberať inou kvalitatívnou dodávkou.  



SPRÁVA O PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA 
 

 Mesto Nová Baňa ako orgán územného plánovania podľa §16 ods.2 zákona č. 50/76 
Zb. o územnom plánovania stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) 
obstaráva  územnoplánovaciu dokumentáciu – územný plán mesta Nová Baňa je v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení obec so štatútom mesta.  Hlavným dôvodom pre obstaranie 
nového územného plánu mesta Nová Baňa je aktuálna potreba premietnuť súčasné i 
predpokladané rozvojové zámery obce do komplexného územnoplánovacieho dokumentu 
s právnou záväznosťou, ako aj nutnosť zosúladiť tieto zámery s požiadavkami rozvojových a 
plánovacích dokumentov na nadradenej úrovni, najmä ÚPN VÚC Banskobystrického kraja. 

 Pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie bolo vypracované Zadanie 
územného plánu obce. Mesto Nová Baňa, ako obstarávateľ územného plánu, zadanie 
prerokovala podľa príslušných ustanovení stavebného zákona. Po preskúmaní Krajským 
stavebným úradom v Banskej Bystrici bolo zadanie schválené dňa 25.11.2010 uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Novej Bani č. 89/2010. V zmysle § 20 stavebného zákona je 
Zadanie zadávacím dokumentom pre spracovanie návrh Územného plánu mesta Nová Baňa.  

 Na základe  schváleného Zadania územného plánu bol spracovaný Koncept  
územného plánu. Koncept riešenia bol plne v súlade s požiadavkami na riešenie, ktoré boli 
stanovené v zadaní, tak z hľadiska ich obsahového vymedzenia, ako aj koncepčného 
smerovania. Koncept územného plánu mesta – bol spracovaný v dvoch  variantoch a jeho 
prerokovanie sa začalo dňa 19.11.2011 jeho zverejnením úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta, pričom prerokovanie Konceptu s výkladom  spracovateľa sa uskutočnilo dňa 12.1.2011 
samostatne pre orgány verejnej správy, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté obce  a 
právnické osoby, ktorým sa oznámenie doručilo osobitne a samostatne pre verejnosť. Na 
oboch prerokovaniach bola zabezpečená účasť spracovateľa s odborným výkladom.  
Z verejného prerokovania bola spracovaná zápisnica a prezenčná listina zúčastnených. 
Pripomienky, ktoré boli doručené ku konceptu  zo strany orgánov verejnej správy, boli 
zapracované.  Zo strany verejnosti boli doručené pripomienky dvoch typov:  - požiadavky 
súkromných osôb na zapracovanie ďalších plôch pre rozvoj,  (prevažne individuálne zámery 
na bývanie trvalé alebo rekreačné) a druhú skupinu tvorili pripomienky proti navrhovanej 
intenzívnej rekreačnej zástavbe v časti Chotár. Ohľadom koncepcie zástavby v tzv. 
rozptýlenom osídlení  sa uskutočnilo niekoľko stretnutí za účasti primátora a poslancov, čoho 
výsledkom boli podmienky  na spracovanie súborného stanoviska a vypracovanie návrhu 
územného plánu. Súborné stanovisko bolo prerokované mestským zastupiteľstvom a bolo 
schválené ako pokyn na spracovanie návrhu uzneseniami pod č. 66/2012, pod č. 67/2012, pod  
č. 68/2012 dňa 27.6.2012. 

 Návrh Územného plánu mesta Nová Baňa  je spracovaný v zmysle výsledkov 
z prerokovania konceptu a v zmysle súborného stanoviska. Štruktúra textovej a grafickej časti 
návrhu korešponduje s požiadavkami týkajúcimi sa rozsahu a úpravy dokumentácie 
územného plánu obce na základe odsúhlaseného súborného stanoviska.  

Návrh územného plánu bol zverejnený v termíne od 3.2.2014 do 4.3.2014 a 
vystavený na verejné pripomienkovanie. Dňa 17.2.2014 bolo uskutočnené prerokovanie 
Návrhu územného plánu mesta Nová Baňa  na mestskom úrade v Novej Bani, pričom 
dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, orgánom štátnej správy, dotknutým právnickým 
osobám bolo oznámenie o  prerokovaní návrhu s výkladom spracovateľa doručené jednotlivo. 
Prerokovanie Návrhu územného plánu s verejnosťou sa uskutočnilo  v súlade s ustanovením 
§22 ods. 1 stavebného zákona zverejnením na úradnej tabuli na 30 dní v termíne 3.2.2014 až 
4.3.2014. Návrh územného plánu bol v zmysle akceptovaných pripomienok upravený. 



Pripomienky orgánov verejnej správy boli akceptované a zapracované. K Návrhu bolo 
doručené vyjadrenie Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., kde žiadali vylúčenie rozvojových 
plôch pre priemyselný park. Táto požiadavka nebola obstarávateľom akceptovaná , pretože  
predmetné plochy boli pre navrhovaný účel schválené Doplnkom č. 5 k platnému územnému 
plánu  a plnom rozsahu boli zapracované aj do prerokovaného konceptu, ku ktorému sa  NDS 
a.s. v tomto zmysle nevyjadrila. Okrem toho, predmetné územie sa v rámci katastrálneho 
územia javí ako jediná vhodná plocha pre rozvoj výroby a priemyslu.  Pripomienka bola 
v tomto zmysle prerokovaná.  K Návrhu územného plánu zo strany verejnosti boli doručené 
pripomienky týkajúce sa hlavne na doplnenie rozvojových plôch rozptýleného osídlenia. 
Uplatnené pripomienky, ktoré neboli akceptované a zapracované do Návrhu, boli prerokované 
so zástupcom tých, ktorí ich uplatnili.  

Orgány verejnej správy boli oslovené jednotlivo a doručené pripomienky 
a požiadavky boli zapracované do dokumentácie. Zápisy z opätovného prerokovania sú 
súčasťou dokladovej časti Návrhu.  

 Návrh územného plánu je  prepracovaný a upravený v zmysle výsledkov 
prerokovania. Predložený Návrh je výsledkom konsenzu orgánov štátnej správy, požiadaviek 
a potrieb mesta  ako orgánu územného plánovania pre rozvoj a pripomienok občanov so 
zohľadnením stanovísk orgánov štátnej správy a obce.  

 

V Novej Bani, dňa 18. 9. 2014 

 

        Mgr. Ján Havran, v. r.  
                primátor mesta 

 

Znenie VZN: 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014  
o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa zo dňa 22.10.2014 

 
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a  v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 
ČASŤ PRVÁ 

Úvodné stanovenie 
 

Článok 1 
Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu mesta Nová Baňa 
schváleného Mestským  zastupiteľstvom mesta Nová Baňa    dňa 22.10.2014.   
Riešené územie je ohraničené hranicou katastrálneho územia mesta Nová Baňa  o celkovej rozlohe 
6125,62 ha. Riešené územie mesta Nová Baňa  susedí s týmito katastrálnymi územiami:  Žarnovica, 
Tekovské Nemce, Orovnica, Tekovská Breznica, Brehy, Rudno nad Hronom, Horné Hámra, Píla, 
Malá Lehota, Veľká Lehota. V čase spracovania Návrhu mala Nová Baňa 7551 trvale žijúcich 
obyvateľov.  
Územný plán mesta Nová Baňa  je spracovaný v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení  
a vyhl MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 



Pozostáva z textovej a grafickej časti.  Záväzná časť územného plánu obce je premietnutá do tohto 
Všeobecne záväzného nariadenia obce. 
 

Článok 2 
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu 

 
Územnoplánovacia dokumentácia – územný plán mesta Nová Baňa   je riešená v plošnom rozsahu 
celého katastrálneho územia mesta, čo zodpovedá aj jeho administratívnemu územia, ale zahŕňa 
samostatné časti. Nová Baňa, Štále, Chotár, Tajch   na mapových podkladoch v mierke 1:10 000  a 1: 
5000 – hlavné výkresy a širšie vzťahy a záujmové územie v mierke 1: 25000.  

 

ČASŤ DRUHÁ  

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia mesta Nová 
Baňa  je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy, definované pre všetky záujmové 
okruhy v nasledujúcom rozsahu: 

 

Článok 3 
1. Zásady priestorového usporiadania a koncepcia rozvoja mesta. 

 

1.1 Zásady priestorového usporiadania mesta. 
2. Urbanizované územie mesta Nová Baňa pozostáva zo zastavaných a pre zastavanie územným 

plánom určených území Novej Bane a jej územne odlúčených častí: Štále, Stará Huta, 
Bukovina, Chotár Urbanizovanými územiami mimo navrhovaného zastavaného územia mesta 
sú aj plochy technického vybavenia a jestvujúceho lazovitého (štáliky) osídlenia v okolí 
mesta. 

3. Súčasne a navrhované zastavané územie mesta je tvorené hranicami: 
• zastavaného územia mesta Nová Baňa podľa stavu k 01.01.1990 v evidencii príslušného 

katastrálneho úradu, 
• navrhované rozšírenie územia je ohraničené navrhovanou hranicou zastavaného územia 

mesta. 
• Hranice zastavaného územia mesta sú vyznačené vo výkresoch 4a, 4b, 4c, 4d, 9a, 9b, 9c, 

9d a sú záväzné pre územný rozvoj. 
4. Urbanizované územie mesta a územne odlúčené časti sa funkčne členia na: 

 (a) - územie pre bývanie 
 (b) - územie základnej a vyššej občianskej vybavenosti 
 (c) - územie so zmiešanými funkciami alebo polyfunkčnou zástavbou 
 (d) - územie pre výrobu, výrobné služby, skladové hospodárstvo a distribúciu 
 (e) - územie pre športové využívanie a pre rekreačné aktivity 
 (f) - plochy komunikácií a verejných dopravných zariadení 
 (g) - plochy a zariadenia verejného technického vybavenia 
 (h) - plochy verejnej mestskej zelene v zastavanom území mesta 

5. V neurbanizovanom území mesta sú územným plánom mesta osobitne vyčlenené plochy 
prímestských rekreačne využívaných lesov a navrhovaného lesoparku. 

6. Okrem nich možno v neurbanizovanom území mesta umiestňovať len stavby pre verejnú 
dopravnú vybavenosť (štátne, regionálne, miestne a účelové cesty, železnice, osobné horské 
dopravné zariadenia) a pre verejnú technickú vybavenosť (vodovody a kanalizácia, 
elektrorozvody, spojové zariadenia, plynovody a produktovody), vrátane stavieb, určených pre 
ochranu územia proti veľkým vodám, a zariadení zvláštnych účelov, slúžiacich záujmom 
obrany štátu alebo civilnej ochrany obyvateľstva. 

 

1.2  Koncepcia územného rozvoja mesta. 



1. V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KÚRS 2011) je Nová Baňa považovaná 
za centrum osídlenia patriacej do tretej skupiny a druhej podskupiny ako centrum 
regionálneho významu. Nachádza v pásme nitriansko-pohronskej rozvojovej osi prvého 
stupňa: Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen. 

2. Územným plánom mesta je Nová Baňa koncipovaná ako historické, regionálne významné 
mesto s jeho prirodzene vytvoreným záujmovým územím v urbanizovanom prostredí 
s prevažne obytným, výrobným a rekreačným charakterom. 

3. Ďalší urbanistický rozvoj mesta je navrhovaný so zohľadnením jeho súčasných daností, 
priestorových podmienok a obmedzení, jeho kultúrno - historických hodnôt, hodnôt prírodno-
krajinného charakteru, demografického a sídelného potenciálu, prírodných podmienok a 
potenciálu pre rekreáciu a cestovný ruch. 

4. V návrhovom (a výhľadovom) období územného plánu mesta sa nepredpokladá významnejšie 
zvyšovanie počtu obyvateľov mesta. Navrhuje sa však udržiavanie, alebo mierne zvyšovanie 
súčasného počtu jeho obyvateľov, s postupným zlepšovaním ich demografickej štruktúry, 
spojené s vytváraním vhodných územných a technických podmienok pre skvalitnenie bývania 
obyvateľstva, vytvárania podmienok novej bytovej výstavby a vybavenosti, ale aj pre 
zvyšovanie obývanosti mesta formou tzv. "druhého" bývania, alebo krátkodobého rekreačného 
ubytovania. 

5. Dlhodobý urbanistický rozvoj mesta sa navrhuje ako koncentrický, s časovo a funkčne 
diferencovaným usmerňovaním tohto rozvoja do jednotlivých navrhovaných rozvojových 
priestorov odlúčených častí (Štále, Stará Huta, Bukovina, Chotár) podľa skutočných potrieb, 
tempa a možností demografického a sociálno - kultúrneho rozvoja mesta. 

6. Základom urbanistickej štruktúry mesta a jeho funkčným a kompozičným ťažiskom je jeho 
historické jadro, ktoré je zároveň centrálnou mestskou zónou. Hlavnou urbanistickou 
kompozičnou osou mesta je jeho severojužná os, v sústave troch základných priestorov 
Dolného, Radničného a Horného, námestia. Historické centrum sa nachádza v ochrannom 
pásme NKP a je zároveň ťažiskovým priestorom sústredenia významnej celomestskej a 
nadmestskej občianskej vybavenosti a významných zariadení kultúrnej a sociálnej 
vybavenosti, s prevažujúcou zmiešanou alebo polyfunkčnou zástavbou, a s primeraným 
podielom obytnej funkcie v tomto území. 

7. Na vymedzených plochách v súčasnom zastavanom území mesta bude v súlade s územným 
plánom potrebné rozvíjať diferencované funkčné zónovanie, s podporou funkčne zmiešanej 
zástavby a transformačnej prestavby na k tomu určených územiach, najmä v centrálnej 
mestskej zóne, v ostatných ťažiskových a uzlových priestoroch mesta a v ťažiskových 
priestoroch jeho obytných zón, vždy však so zachovaním ich lokálnej špecifiky. 

8. Zástavbu mesta treba orientovať na usporiadanie a dotvorenie jestvujúcej urbanistickej 
štruktúry mesta obytnou, občianskou vybavenosťou, výrobnou a športovo rekreačnou 
funkciou. 

9. Obytnou zástavbu treba prednostne dopĺňať súčasné zastavané územie v častiach Centrum 
a Nové mesto hlavne v prielukách, stavebných medzerách a na základe demografických 
požiadaviek rozvíjať nové obytné územie v priľahlých častiach mesta: Štále, Bukovina, Stará 
Huta, Chotár formou rodinných domov a rekreačných domčekov, resp.: chalúp. Pričom je 
potrebné v týchto lokalitách zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať 
z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny a zachovať historicky 
utváraný typ zástavby obcí. 

10. Obytnú zástavbu viacpodlažnú zástavbu formou bytových domov rozvíjať vo väzbe na 
jestvujúce bytové domy v lokalite Hrádza. 

11. Rekreačno-športová vybavenosť pre letné aktivity je riešená v lokalite Tajch. Zimné aktivity 
rozvíjať pri jestvujúcich lyžiarskych zariadeniach v časti Drozdovo. 

12. Výrobné a skladovacie plochy riešiť prevažne na južnom okraji sídla v priemyselnom parku 
pozdĺž železničnej trate v lokalite Horné lúky. 

13. Všetky jestvujúce výrobné prevádzky nachádzajúce sa v obytných zónach, ktoré sú 
nevyhovujúce z hľadiska hygienických a prevádzkových noriem vo vzťahu k prevládajúcej 
obytnej funkcií, navrhujeme na premiestnenie do výrobných zón. 



14. Vhodné prevádzky poľnohospodárskej výroby transformovať pre možnosti využívania 
agroturistiky, pričom poľnohospodárska výroba nesmie negatívne ovplyvňovať jestvujúcu a 
navrhovanú obytnú zástavbu (hluk, zápach,...). 

15. V jestvujúcej obytnej zástavbe je možné situovať objekt (prístavbu k rodinnému domu, 
hospodársky objekt) aj na plochu záhrady pri dodržaní požiadaviek stavebného zákona a 
zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

16. Všetky navrhované obytné objekty, hlavne v oblasti Štálov, Bukoviny, Chotára a tie  ktoré sú 
situované v záhradách za jestvujúcimi obytnými objektmi musia mať zabezpečený samostatný 
dopravný prístup na verejné komunikácie (vylúčiť prístup cez spoločné pozemky obytnej 
zástavby) a musia byť napojené na potrebnú technickú infraštruktúru. 

 
2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 
1. Navrhovaným urbanistickým riešením sa má v zastavanom (urbanizovanom) území dosiahnuť 

principiálne funkčné zónovanie mesta a hierarchizované usporiadanie jeho štruktúry, so 
snahou o vylúčenie, alebo aspoň minimalizovanie prevádzkovo - funkčných konfliktov a 
vzájomných negatívnych ovplyvnení. 

2. Pre praktické dosiahnutie zámerov urbanistickej koncepcie sa v územnom pláne mesta 
stanovuje regulácia funkčného využitia plôch. Ňou sa určuje prípustnosť funkčného využitia 
(zástavby) jednotlivých území, ktorá je záväzným regulatívom pri plánovaní výstavby a pri 
rozhodovaní o prípustnosti jednotlivých stavieb. 

3. Reguláciou funkčného využitia sa definuje a špecifikuje funkcia každého konkrétneho územia 
v organizme mesta, zároveň sa ňou lokálne stanovuje prípustnosť druhu zástavby formou 
prípustných a výnimočne prípustných objektov a funkcií tak, ako sú uvedené v textovej a 
výkresovej časti územného plánu mesta. 

4. V časti Chotár a v jestvujúcom lazníckom osídlení časti Štále rešpektovať laznícky charakter 
stavieb v týchto lokalitách s primeraným priestorovým rozmiestnením stavieb a nepovoľovať 
skupinovú štruktúru zástavby objektov, ktorá by narušila doterajší prírodný charakter oblasti. 

 
3. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých 

plôch. 
1. Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. 

Určujúcou je hlavná funkcia podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového funkčného 
využitia a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Regulačné 
bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti (výkresy č.4a,b,c,d a 9a,b,c,d). 

 
3.2.1 Funkčné využívanie územia. 

Podľa konkrétnej funkčnej a urbanistickej špecifiky sa pre mesto stanovuje nasledovný systém 
regulácie prípustného funkčného využitia plôch (s ich kódovým označením): 
Územie čistého bývania mestského typu nízkopodlažné    Bc 

Územie čistého bývania mestského typu viacpodlažné    Bm 

Územie bývania vidieckeho typu      Bv 

Územie bývania lazníckeho typu      BLv 

Územie rekreačných chát       Bch 

Územie laznícke s rekreačnými chatami      BLch 

Zmiešané územie mestské (s polyfunkčnou zástavbou)    Zm 

Územie občianskej vybavenosti       Ov 

Územie priemyselnej výroby, stavebníctva, distribúcie a skladov  Pv 

Územie drobnej výroby, živností a služieb     Ps 

Územie koncentrovanej poľnohospodárskej výroby    Hv 

Územie koncentrovanej rekreačnej vybavenosti     R 



Územie koncentrovanej športovej vybavenosti     S 

Územie verejnej zelene        Vz 

Plochy zariadení verejnej dopravnej a technickej vybavenosti   - 
Územie špecifických poľnohospodárskych aktivít   - 
Krajinársky upravované plochy a prímestské priestory   - 
 

Podrobnosti regulácie prípustného funkčného využitia plôch sú špecifikované nasledovne: 

ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA MESTSKÉHO TYPU NÍZKOPODLAŽNÉ   Bc 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i: 
− výlučne pre bývanie 

b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť : 
− rodinné domy vo voľnej alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektmi domového 

príslušenstva 
− malé ubytovacie zariadenia, vrátane ubytovania pre starších ľudí 
− administratívne, kultúrne, zdravotné a športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohto územia 
− rozptýlená zástavba malých a nízkopodlažných bytových domov (napr. nájomných víl a  
− pod.) do 2 nadzemných podlaží s obytným podkrovím a do rozsahu najviac 6 bytov v objekte 

c/  z a k á z a n é   s ú : 
− ostatné vyššie neuvedené funkcie 

 

ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA MESTSKÉHO TYPU VIACPODLAŽNÉ   Bm 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 
− výlučne pre bývanie 

b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t ň o v a ť : 
− nízko a viacpodlažné bytové domy vo voľnej, skupinovej alebo priestorovo viazanej zástavbe 
− pomocné objekty a hromadné garáže, slúžiace obytným objektom 
− maloobchodné a stravovacie zariadenia a zariadenia osobných služieb, slúžiace pre obsluhu 

tohto územia 
− združená zástavba nízkopodlažných obytných domov charakteru domov rodinných 
− nerušiace živnostenské prevádzky, administratívne, kultúrne, zdravotnícke, školské a športové 

zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohto územia 
− malé verejné ubytovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia pre starších ľudí 

c/  z a k á z a n é   s ú : 
− ostatné vyššie neuvedené funkcie 

ÚZEMIE BÝVANIA VIDIECKEHO TYPU A LAZNÍCKEHO TYPU   Bv, BLv 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 
− pre rodinné bývanie s koncentrovanou štruktúrou umiestnenia objektov s príslušným zázemím 

úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych zvierat – Bv 
− pre rodinné bývanie s rozvoľnenou štruktúrou umiestnenia objektov (štáliky) s príslušným 

zázemím úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych zvierat – BLv 
b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é    u m i e s t n i ť: 

− podstatne nerušiace zariadenia drobnej remeselnej hospodárskej produkcie 
− zariadenia záhradníctva a skleníkového hospodárstva 
− zariadenia pre maloobchod, nevýrobné služby a verejné stravovanie, slúžiace pre obsluhu tohto 

územia 
− maloobchodné a stravovacie zariadenia, zariadenia osobných služieb a nerušiace živnostenské 

prevádzky, slúžiace pre obsluhu tohto územia 
− zariadenia sociálne, zdravotné a športové 
− nerušivé zariadenia poľnohospodárskej výroby 
− individuálne rekreačné objekty 



− nerušiace zariadenia špecifickej vybavenosti 
c/  z a k á z a n é   s ú : 

− ostatné vyššie neuvedené funkcie 
 

ÚZEMIE REKREAČNÝCH CHÁT A LAZNÍCKE S REKREAČNÝMI CHATAMI Bch, BLch 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 
− pre koncentrované umiestnenie rekreačných chát a chalúp - Bch 
− pre rozvoľnenú štruktúru umiestnenia  rekreačných chát a chalúp (štáliky)– BLch 

b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 
− pomocné objekty k hlavnej funkcií 
− technické objekty, slúžiace základnej funkcii územia 

c/  z a k á z a n é   s ú : 
− ostatné vyššie neuvedené funkcie 

 
ZMIEŠANÉ MESTSKÉ ÚZEMIE (s polyfunkčnou zástavbou)     Zm 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i: 
− pre umiestnenie obytných objektov, viacúčelových objektov a zariadení základnej, vyššej a 

špecifickej vybavenosti a obchodných, hospodárskych a správnych zariadení, kombinovaných s 
funkciou bývania 

b/ n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 
− obchodné a administratívne budovy 
− zariadenia pre maloobchod, osobné služby, verejné stravovanie a ubytovanie, správu a 

záujmovú činnosť 
− kultúrne, sociálne, školské, zdravotné a športové zariadenia 
− zábavné strediská a služby 
− obytné budovy nájomné, obvykle kombinované s komerčnou verejnou vybavenosťou  v parteri 
− obytné budovy charakteru rodinných domov, kombinované s komerčnou vybavenosťou v 

parteri 
− zariadenia pre prechodné ubytovanie 
− hromadné  garáže a parkoviská, slúžiace pre obyvateľov a pre návštevníkov a zamestnancov 

zariadení 
− jednotlivé nerušiace zariadenia živností a služieb. 
− menšie zdravotnícke a športové zariadenia 

c/  z a k á z a n é   s ú : 
− ostatné vyššie neuvedené funkcie 

 
ÚZEMIE ZÁKLADNEJ A VYŠŠEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI    Ov 

a/  ú z e m i e  s l ú ž i :  
− pre umiestnenie spravidla rozsiahlejších špecializovaných zariadení občianskej vybavenosti 

verejného charakteru, buď prislúchajúcej jednotlivým územným celkom, alebo celomestského 
až nadmestského významu s upresnením podľa konkrétneho urbanistického návrhu 

b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 
− koncentrované zariadenia maloobchodu, verejných služieb a verejného stravovania 
− zariadenia sociálnej starostlivosti, školstva a zdravotníctva 
− zariadenia kultúry a verejnej administratívy 
− byty pohotovostné, služobné a byty majiteľov zariadení 
− hromadné garáže a parkoviská, slúžiace pre majiteľov a návštevníkov zariadení 
− športové a rekreačné zariadenia, ak súvisia s hlavnou funkciou územia 
− obchodné a administratívne budovy 
− doplnkové zariadenia maloobchodu a osobných služieb 

c/  z a k á z a n é   s ú : 



− ostatné vyššie neuvedené funkcie 
 

ÚZEMIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY, STAVEBNÍCTVA, DISTRIBÚCIE A SKLADOV Pv 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 
− pre umiestnenie aktivít priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva 

b/  n a   ú z e m í   j e    p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 
− zariadenia priemyslu a služieb všetkého druhu, pokiaľ to nie je limitované špecifickými 

požiadavkami na ochranu životného prostredia 
− opravárenské a údržbárske základne 
− zariadenia stavebníctva a výroby stavebných hmôt 
− dopravné terminály a garáže mechanizmov 
− prenajímateľné výrobné zariadenia 
− zariadenia pre distribúciu a veľkoobchodné sklady 
− garáže, parkoviská, servisy a čerpacie stanice pohonných hmôt 
− obchodné a administratívne zariadenia 
− výučbové zariadenia a areály 
− jednotlivé zariadenia technickej a špecifickej vybavenosti 
− pohotovostné a služobné byty 

c/  z a k á z a n é   s ú : 
− ostatné vyššie neuvedené funkcie 

 
ÚZEMIE DROBNEJ VÝROBY, ŽIVNOSTÍ A SLUŽIEB     Ps 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 
− pre živnostenské a remeselnícke aktivity, drobnú výrobu a výrobné služby, ktoré výraznejšie 

neohrozujú kvalitu životného prostredia 
b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 

− objekty pre živnosti, podnikateľské a remeselné aktivity 
− maloobchodné činnosti a služby 
− servisné a distribučné služby, opravárenská činnosť 
− byty majiteľov zariadení (vo vymedzených územiach) 
− výrobné a distribučné sklady 
− malé výrobné zariadenia 
− záhradníctva 
− garáže mechanizmov 
− obchodné a administratívne zariadenia a maloobchodné činnosti a služby 

c/  z a k á z a n é   s ú : 
− ostatné vyššie neuvedené funkcie 

 
ÚZEMIE KONCENTROVANEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY   Hv 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 
− pre umiestnenie aktivít poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb 

b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 
− objekty poľnohospodárskej výroby živočíšnej a rastlinnej 
− skladové poľnohospodárske objekty 
− objekty pre garážovanie mechanizmov a pre ich údržbu 
− malé výrobné zariadenia nepoľnohospodárskeho charakteru 
− služobné byty pre správcov zariadení 
− rekreačné objekty pre agroturistiku 
− záhradníctva 
− čerpacie stanice pohonných hmôt neverejného charakteru 

c/  z a k á z a n é   s ú : 



− ostatné vyššie neuvedené funkcie 
 
ÚZEMIE KONCENTROVANEJ REKREAČNEJ VYBAVENOSTI    R 
a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 

− pre koncentrované umiestnenie rekreačných a športovo-rekreačných zariadení a služieb, 
organizovaných prevažne na komerčnom základe a slúžiacich pre využitie voľného času 
obyvateľstva 

b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 
− športové objekty a zariadenia 
− objekty pre ubytovanie, stravovanie a doplnkovú športovú vybavenosť 
− verejné a individuálne rekreačné objekty a zariadenia  
− doplňujúcu maloobchodnú a servisnú vybavenosť charakteru rekreačných služieb 
− objekty cestovného ruchu a organizovanej turistiky 
− technické objekty, slúžiace rekreačnej vybavenosti 
− pohotovostné a služobné byty 
− objekty pre verejné ubytovanie a stravovanie 
− objekty pre rekreačné aktivity komerčného charakteru 

c/  z a k á z a n é   s ú : 
− ostatné vyššie neuvedené funkcie 

 
ÚZEMIE KONCENTROVANEJ ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI    S 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 
− najmä pre organizovanú telovýchovnú a športovú činnosť profesionálneho i výkonnostného 

športu, alebo pre ľudové športové aktivity, prevádzkované na komerčnom  základe 
b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 

− športové objekty a zariadenia 
− objekty pre ubytovanie, stravovanie a doplnkovú športovú vybavenosť 
− verejné kultúrne a športové zariadenia 
− technické objekty, slúžiace rekreačnej vybavenosti 
− pohotovostné a služobné byty 
− objekty pre verejné ubytovanie a stravovanie 
− objekty pre rekreačné aktivity komerčného charakteru 

c/  z a k á z a n é   s ú : 
− ostatné vyššie neuvedené funkcie 

 
ÚZEMIE VEREJNEJ ZELENE         Vz 

a/  ú z e m i e   s l ú ž i : 
− plochy zelene každého druhu doplnené o prvky drobnej  architektúry, 
− zariadenia cintorínov. 

b/  n a   ú z e m í   j e   p r í p u s t n é   u m i e s t n i ť : 
− pamätníky, 
− detské ihriská, 
− pešie, prípadne cyklistické komunikácie, súvisiace s hlavnou funkciou. 
− menšie sakrálne stavby, kultúrne, sociálne a športové zariadenia, 
− informačné systémy. 
− drobná doplnková architektúra kultúrnych, osvetových a hygienických zariadení parkov 

(hudobné pavilóny, verejné WC a pod.), 
− menšie stravovacie zariadenia, 
− služobné byty a byty majiteľov a správcov areálov alebo zariadení, 
− technické objekty, slúžiace základnej funkcii územia 

c/  z a k á z a n é   s ú : 



− bývanie v akejkoľvek podobe (okrem vyššie spomenutých bytov), 
− ostatné (najmä plošne náročnejšie) zariadenia vybavenosti,  
− zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, ako aj zariadenia dopravy (napr.: garáže) 

ako hlavné stavby, 
− všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 

zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie územia 
verejnosťou, a to najmä na účely oddychu a rekreácie. 

 

V neurbanizovanom území mesta sa stanovujú tieto zóny prípustnosti ich  funkčného využitia: 

 A.  zóna produkčného poľnohospodárstva (orná pôda, TTP)  
 B.  zóna produkčného lesného hospodárstva (produkčné lesy) 

C.  zóna prímestskej krajiny s extenzívnym rekreačným využívaním 
a prímestských rekreačných lesov    

 D.  ekostabilizačná zóna (chránené územia krajiny)  
1. Zóny v neurbanizovanom území mesta je prípustné využívať iba v rozsahu ich deklarovanej 

funkcie. Povoľuje sa v nich iba umiestňovanie stavieb a zariadení verejnej dopravnej a 
technickej vybavenosti, vrátane stavieb a zariadení na ochranu územia pred veľkými vodami. 
V územným plánom osobitne vymedzených polohách možno výnimočne umiestňovať len 
zariadenia, súvisiace s hlavnou funkciou zóny (pre poľnohospodársku a lesnú výrobu a pre 
extenzívne rekreačné aktivity), ojedinele i nevyhnutnej špecifickej vybavenosti. 

2. V ekostabilizačnej zóne sa nesmú umiestňovať žiadne také zariadenia alebo vykonávať také 
úpravy a činnosti, ktoré by mali negatívny vplyv na dosiahnutú ekologickú stabilitu územia, 
alebo by neboli v súlade so zákonom stanovenými podmienkami ochrany prírody a krajiny, 
narúšali by pamiatkové hodnoty a hodnoty prírodno-krajinárskeho charakteru územia. 

 

3.2.2 Priestorové usporiadanie územia. 
1. Okrem regulačných kódov, ktorými sa stanovuje funkčná a stavebná prípustnosť územného 

využitia, sa územným plánom navrhuje aj lokálne prípustná maximálna intenzita zastavanosti 
(koeficient zastavania) a maximálna prípustná výška zástavby, uvedená v maximálnom počte 
nadzemných podlaží.  
a. Prípustná maximálna intenzita zastavanosti (koeficient zastavania), je pomer zastavanej 

plochy nadzemného objektu a plochou parcely jestvujúcej, alebo navrhovanej na zástavbu 
(napr. 40% zastavanej plochy z celkovej plochy parcely, ktorá sa rovná 100%). 

b. Maximálna prípustná výška zástavby, je uvedená v maximálnom počte nadzemných 
podlaží objektu. Maximálna výška nadzemného podlažia v regulatíve je 3 m. Podkrovie 
objektu je nadzemné podlažie. Spodná úroveň 1. nadzemného podlažia objektu z jeho 
čelnej strany (z urbanistického hľadiska najexponovanejší pohľad v danom priestore) 
môže byť osadené v max. výške 80 cm nad úrovňou terénu. 

2. Rešpektovať historické dominanty a panoramatické pohľady na území mesta a diaľkové 
pohľady smerom von z mesta. 

3. Rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
vyplývajúce z  vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
(okrem výnimiek v CMZ). 

4. Regulatívy prípustného funkčného využívania územia a prípustnej intenzity jeho zastavanosti 
je v územnom a stavebnom konaní a pri povoľovaní zmien vo využívaní stavieb nevyhnutné 
rešpektovať. 

5. Súlad architektonického stvárnenia v jednotlivých urbanistických obvodoch ako aj 
architektonický súlad pri riešení fasád (farebnosť, materiál a pod.), pri umiestňovaní 
reklamných a propagačných zariadení na celom území mesta, zabezpečovať prostredníctvom 
príslušného oddelenia mestského úradu. 



6. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a 
stabilizovaných svahových deformácií je potrebné pred začatím výstavby posúdiť a overiť 
inžiniersko-geologickým prieskumom, respektíve spracovaním odborného stanoviska 
o možnosti, alebo nemožnosti výstavby v konkrétnej lokalite. 

7. Pri navrhovaných plochách pre priemyselnú výrobu a výrobné služby (Horné lúky a Dolné 
lúky), je potrebné akceptovať ustanovenia Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (zákaz činností v ochrannom 
pásme, zvláštne užívanie, umiestňovanie reklám, zákaz napájania komunikácií na rýchlostné 
cesty a pod.). 

8. Priestorové regulatívy pre záhradkárske osady: 
Maximálna výška objektov:1 NP + P, hrebeň strechy max. 7,5 m od spodnej úrovne 1.NP 
Max. miera zastavania hlavným objektom: 25 m2 
Maximálna výmera zastavaných plôch (vrátane spevnených plôch): 50 m2 
Min. podiel zelene:  60 % plochy pozemku 

9. Priestorové regulatívy pre chatovú oblasť: 
Maximálna výška objektov:1 NP + P, hrebeň strechy max. 7,5 m od spodnej úrovne 1.NP 
Max. miera zastavania hlavným objektom: 40 m2 
Maximálna výmera zastavaných plôch (vrátane spevnených plôch): 80 m2 
Min. podiel zelene:  30 % plochy pozemku 

10. Koeficient ozelenenia pre funkčné plochy s min. podielom zelene z celkovej plochy pozemku:
             koeficient 

 Územie čistého bývania mestského typu nízkopodlažné Bc  25% 
 Územie čistého bývania mestského typu viacpodlažné  Bm  25% 
 Územie bývania vidieckeho typu    Bv  35% 
 Územie bývania lazníckeho typu    BLv  45% 
 Územie rekreačných chát     Bch  30% 
 Územie laznícke s rekreačnými chatami   BLch  60% 
 Zmiešané územie mestské (s polyfunkčnou zástavbou)  Zm  15% 
 Územie občianskej vybavenosti    Ov  10% 
 Územie priemyselnej výroby, stavebníc, distribúcie a skladov Pv  10% 
 Územie drobnej výroby, živností a služieb   Ps  10% 
 Územie koncentrovanej poľnohospodárskej výroby  Hv  20% 
 Územie koncentrovanej rekreačnej vybavenosti  R  35% 
 Územie koncentrovanej športovej vybavenosti   S  15% 
 

4. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia. 
1. Zachovať a postupne modernizovať existujúce zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré 

vyhovujú prevádzkovým, priestorovým a hygienickým nárokom. 
 
5. Zásady rozmiestnenia občianskej vybavenosti v meste. 
1. centrálnu mestskú zónu považovať za ťažiskové územie občianskej vybavenosti  zameranej na 

administratívu, obchod, služby, ubytovanie a stravovanie, 
2. prevádzky základnej občianskej vybavenosti považovať za nosný mestotvorný prvok obytných 

súborov, 
3. eliminovať nedostatočný stav občianskej vybavenosti prináležiacej k nízkopodlažnej obytnej 

zástavbe, zástavbe situovanej vo vzdialenejších polohách alebo súborov hromadnej bytovej 
výstavby, 

4. veľkokapacitné predajne umiestňovať do plôch, ktoré spĺňajú požiadavky vhodnej dopravnej 
dostupnosti, dostatočného priestoru pre realizáciu potrebných parkovísk a bezkolízneho 
napojenia na hlavnú dopravnú sieť mesta, 

5. technickými opatreniami eliminovať vyskytujúci sa nevyhovujúci stavebno-technický stav 
objektov občianskej vybavenosti, 

6. za verejné priestory považovať rozptylové plochy pred zariadeniami občianskej vybavenosti. 
 



5.1  V oblasti školstva. 

1. rešpektovať súčasný stav školskej infraštruktúry,  
2. súčasné kapacity materských, základných a stredných škôl považovať za vyhovujúce, 

 
5.2 V oblasti zdravotníctva. 

1. rozširovať sieť odborných ambulancií, 
2. vytvárať vhodné rozmiestnenie siete zdravotníckych zariadení, 
3. súčasné kapacity lekárni a ich lokalizáciu v území považovať za postačujúce. 

 

5.3 V oblasti sociálnej starostlivosti. 

1. kapacitu domova dôchodcov považovať za postačujúcu, 
2. rozvíjať opatrovateľskú službu, 
3. pre telesne postihnutých, starších občanov a matiek s detskými kočíkmi zriadiť bezbariérové 

vstupy do jednotlivých inštitúcií.  
 

5.4 V oblasti telovýchovy a športu. 
1. rozšíriť plochy ihrísk v rámci jednotlivých obytných súborov. 
2. pri výstavbe športovísk zabezpečiť, aby sa vytvorili vyhovujúce podmienky pre športovcov 

a návštevníkov športových a kultúrnych podujatí v súlade s vyhláškou MZ SR č. 525/2007 Z. 
z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia. 

 
5.5 V oblasti administratívy a kultúry. 

1. rešpektovať súčasný stav a rozmiestnenie objektov verejnej správy, 
2. rešpektovať súčasný stav a rozmiestnenie objektov kultúry, zamerať sa na skvalitnenie 

technického stavu a ich dobudovanie, 
 

5.6 V oblasti turizmu a cestovného ruchu. 
1. zlepšovať potenciál využitia územia zlepšujúcou sa dopravnou prístupnosťou, 
2. dobudovať rekreačný areál pri vodnej nádrži Tajch, 
3. jestvujúce záhradkárske lokality zachovať, 
4. výsadbou zelene dotvárať lokality zdevastované ťažbou 
5. rozširovať turistiku v lazníckej forme osídlenia (štále) 
6. dobudovať priestor lesoparku zariadeniami drobnej architektúry a pešími a cyklistickými 

komunikáciami 
 

6.   Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia územia. 

6.1 Doprava železničná. 
1. Rezervovať územie pre úpravu predstaničného priestoru, pre vybudovanie parkoviska 

osobných áut, ktoré bude slúžiť cestujúcim ako po železnici, tak pre autobusovú stanicu a vo 
vybudovaní spevnených peších plôch a priestorov. 

 
6.2 Doprava cestná a komunikácie. 

1. Rezervovať územie okolo zberných komunikácií pre ich úpravu na potrebné kategórie 
a prípadné odvodnenie vozoviek. 

2. Rezervovať koridor pre dobudovanie cesty I/65 s vedením ponad železnicu a cestu R1 
s pripojením na cestu III/06508. 

3. Rezervovať územie okolo obslužných komunikácií funkčnej triedy C2 pre ich úpravu na 
potrebnú kategóriu a zabezpečiť spevnenie povrchu vozoviek na bezprašnú úpravu. 

4. Zabezpečiť bezprašné spevnenie komunikácií prístupových, funkčnej triedy C3 a obdobne ich 
kategorizáciu. 

5. Regulatívy skľudnenia motorovej dopravy v historickom jadre centrálnej zóny mesta: 



• Minimalizovať tranzitný prejazd motorových vozidiel cez priestor historického námestia 
dopravným značením tak, aby sa využíval naznačený radiálne-okružný systém dopravy, 
ktorý je tvorený ulicami Hviezdoslavova, Kollárova, Štúrova, M.R. Štefánikova, Mieru 
a Legionárska (vid výkres dopravy). 

• Parkovanie v centrálnej časti mesta riešiť podľa spracovaného projektu. 
• Do priestoru historického jadra regulovať dopravu cieľovú, stanovovať podmienky 

dopravnej obsluhe a priestor uzavrieť pre nákladnú dopravu s ponechaním nevyhnutnej 
obslužnej dopravy. 

• Miestnu hromadnú dopravu ponechať v prejazde cez Nám. Slobody a Bernolákovou ul., 
podľa možnosti autobusmi nižšej kubatúry, s vhodne rozmiestnenými zastávkami. 

• Dopravnú rýchlosť cez historické jadro obmedziť na max. V = 30 km/h. 
• Zakázať vjazd a prejazd cez historické jadro ťažkotonážnym vozidlám. 

6. Parkoviská rozložené okolo historického jadra prepojiť pešími komunikáciami s Nám. 
Slobody a ul. Bernolákovou a s ul. Osvety. 

7. Navrhované obslužné komunikácie a ich dopravné napojenie na cesty vyššieho dopravného 
významu, statickú dopravu, pešie a cyklistické trasy riešiť v súlade s platnými STN a TP. 

 
6.2.1 Doprava statická. 

1. Zabezpečiť odstavné plochy resp. garáže pre jestvujúce ako aj navrhované hromadné bývanie 
z hľadiska výhľadu v počte na jeden byt = 1,15 odstavnej plochy. 

2. Rezervovať územie pre navrhnuté verejné parkoviská a postupne podľa potreby ich budovať. 
3. Návrh počtu parkovacích státí parkovísk pri navrhovaných objektoch vybavenosti sa riadi 

podľa STN 736110. 
4. Parkovanie v obytných plochách rodinných domov, chalúp a rekreačných domčekoch riešiť na 

vlastnom pozemku. 
 

6.2.2    Pešie a cyklistické chodníky. 

1. Rezervovať územie pre vybudovanie chodníkov okolo zberných komunikácií, obslužných 
komunikácií C2. 

2. Rezervovať územie pre budovanie samostatných peších chodníkov. 
3. Rezervovať územie pre budovanie cyklotrás. 
4. Využiť účelové komunikácie a pomocou dopravného značenia a čiastočnej úpravy vybudovať 

cyklisticko-rekreačno-športové chodníky. 
5. Rekonštrukcia a úpravy jestvujúcich chodníkov, chodníky vo všetkých rozvojových 

lokalitách. 
 

6.2.3  Doprava hromadná - MHD. 

1. Rezervovať územie na vybudovanie zastávkových pruhov tam, kde to situácia vyžaduje, 
najmä z aspektu plynulosti premávky a rozhľadu. 

2. Autobusové prístrešky nevyhovujúce postupne vymieňať za moderné estetické (najmä na 
autobusových staniciach). 

 
7. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia územia.  

 
7.1 Vodné hospodárstvo. 

1. Pri riadení rozvoja územia mesta Nová Baňa z hľadiska riešenia vodohospodárskej 
problematiky uplatňovať nasledujúce regulatívy a limity : 
• rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) 
• rešpektovať zákon č. 230/2005 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
• rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
• rešpektovať rozhodnutia orgánov štátnej vodnej správy  

 



7.2. Z hľadiska vodárenských zdrojov. 

1. RVz1 rešpektovať existujúce využívané vodárenské zdroje a ich ochranné pásma pre verejné 
zásobovanie pitnou vodou. 

2. RVz2 rešpektovať koncepciu napojenia verejného vodovodu na SKV Žiar nad Hronom – 
Žarnovica – Hronský Beňadik. 

3. RVz3  riešiť dodávku vody z SKV Žarnovica (z vodojemu Kajlovka) do vodojemu Hrádza III, 
(nezobrazuje sa na výkrese). 

4. RVz4 riešiť zásobovanie pitnou vodou v častiach mesta Stará Huta a Bukovina v prípade 
odstavenia vodárenských zdrojov pramene Stará Huta, Bukovina a Hradiská nachádzajúce sa 
v OP 30 km od JE Mochovce. 

5. RVz5 rešpektovať miestne vodné zdroje (individuálne zdroje, zdroje pre neverejné malé 
vodovody), ktoré zabezpečujú zásobovanie pitnou vodou v zástavbe mimo dosahu verejného 
vodovodu. 

6. RVz6 rešpektovať v územiach ochranných pásiem vodárenských zdrojov spôsob ochrany, 
najmä zákazy alebo obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu 
vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja, ako aj technické úpravy na 
ochranu vodárenského zdroja (Chotár, Stará Huta, Bukovina). 
 

7.3. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou. 

1. RZv1 rešpektovať existujúci vodárenský systém zásobujúci mesto a miestne časti pitnou 
vodou. 

2. RZv2 rešpektovať vodárenské zariadenia a ich pásma ochrany. 
3. RZv3 rešpektovať koncepciu napojenia mesta Nová Baňa na prívod SKV Žiar nad Hronom – 

Žarnovica – Hronský Beňadik prívodným potrubím DN 160 (odbočka z prívodu SKV) do 
VDJ Nad nemocnicou a križovanie R1 zabudovanou chráničkou. 

4. RZv4 zabezpečiť rekonštrukcie nevyhovujúcej rozvodnej siete verejného vodovodu vo 
všetkých častiach mesta (vek, nevyhovujúci materiál, nevyhovujúci profil, nevhodná trasa 
a pod.). 

5. RZv5 realizovať rozšírenie rozvodnej siete vodovodu vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj 
v zásobnom dosahu verejného vodovodu v jednotlivých tlakových pásmach). 

6. RZv6 realizovať pre I. tlakové pásmo vodovodu VDJ Šibeničný vrch s objemom 2x400 m3, 
kótou maximálnej hladiny 260,00 m n.m., prívodné potrubie DN 160, zásobné potrubie DN 
300 prepojené na existujúcu rozvodnú sieť na ulici Cintorínska a Školská a jeho predĺženie 
profilom DN 200 do priemyselnej zóny (Horné lúky).   

7. RZv7 realizovať VDJ Čierny luh Dolný (pri rovnomennom VZ) s objemom 50 m3, kótou max. 
hladiny 350,00 m n.m., zásobné potrubie a rozvodnú sieť DN 100 napojenú na existujúcu 
rozvodnú sieť (doteraz priame napojenie spotrebiska bez akumulácie), čerpaciu stanicu pre 
zástavbu nad hornou hranicou tlakového pásma 325,00 m n.m. (lokality č. A.66 
a A.67), rekonštrukciu existujúceho potrubia DN 80 od navrhovaného VDJ po Mariánsku 
ulicu (lokality A.46, A.47, A.66 po kótu 325,00 m n.m.). 

8. RZv8 cez existujúcu čerpaciu stanicu pri VDJ Banský a existujúcim výtlačným potrubím DN 
90 dodávať vodu do navrhovaného VDJ Čierny Luh Dolný (dotácia výdatnosti VZ Čierny luh 
Dolný). 

9. RZv9 realizovať VDJ Čierny luh Horný s objemom 5 m3, kótou max. hladiny 385,00 m n.m. 
na existujúcom potrubí DN PE 5/4´´na akumuláciu vody z rovnomenného VZ pre lokalitu 
A.76. 

10. RZv10 realizovať VDJ Hanes s objemom 15 m3 s kótou maximálnej hladiny 430,00 m n.m. , 
plnený aj vodou z VZ Holý pre lokality A.59, A.60, A.61, A.62, čerpaciu stanicu pre zástavbu 
v blízkosti VZ (lokalita č. A.60),  redukčné šachty nexistujúcej rozvodnej sieti na dolnej 
hranici tlakového pásma 370,00 m n.m. (lokality A.59, A.62), rozšírenie rozvodnej siete 
vodovodu, tlakové pomery v lokalite A.61 riešiť inštaláciou domových tlakových staníc pitnej 
vody. 



11. RZv11 realizovať VDJ Budínsky II s objemom 25 m3 s kótou maximálnej hladiny 430,00 m 
n.m. (ako VDJ Hanes) na prívodnom potrubí z VZ Kurací horný, Kurací dolný a Sedlo,  
zásobné potrubie prepojené na existujúce zásobné potrubie, (lokalita A.62, A.61) zrušenie 
existujúceho VDJ s objemom 7 m3. 

12. RZv12 realizovať VDJ Budínsky I s objemom 5 m3 s kótou max. hladiny 400,00 m n.m 
plnený z VZ Budínsky a prebytkom z VZ Kurací horný, Kurací dolný a Sedlo, prepojenie na 
existujúce prívodné potrubie DN 90 do VDJ Hrádza II., zásobné potrubie z navrhovaného 
VDJ do lokality A.63. 

13. RZv13 v miestnej časti Štále, realizovať rozšírenie VDJ Tajch o ďalšiu komoru s objemom 
250 m3, rekonštrukciu zásobného potrubia DN 100 na profil DN 160, dĺžky cca 800 m (úsek 
od VDJ Tajch po odbočku do rekreačnej lokality), rozšírenie rozvodnej siete vodovodu Tajch 
vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj v lokalitách B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.13, B.14, B.15,    
tlakové pomery nad hornou hranicou tlakového pásma riešiť v lokalite B.3 cez AT stanicu 
v lokalite B.13 inštaláciou domových tlakových staníc a rozvodnú sieť v lokalite B.27 
napojenú na prívodné potrubie do VDJ Tajch. 

14. RZv14 posúdiť možnosť rozšírenia vodovodu Ležisko v lokalitách B.17, B.20, B.21, B.22, 
B.23. 

15. RZv15 v miestnej časti Stará Huta realizovať VDJ Stará Huta s objemom 20 m3 s kótou max. 
hladiny 500,00 m n.m. (pre lokality č. C.6, C.7, C.9), prívodné potrubie, zásobné potrubie 
a rekonštrukciu prívodného potrubia DN 80 na profil DN 100 dĺžky 1.000 m. 

16. RZv16 v miestnej časti Bukovina realizovať rozšírenie rozvodnej siete vodovodu vo väzbe na 
uvažovaný rozvoj. 

17. RZv17 odbornou organizáciou spracovať štúdiu zásobovania pitnou vodou, ktorá komplexne 
posúdi kapacity existujúcich vodárenských zariadení, oddelenie rozvodnej siete medzi I. a II. 
tlakovým pásmom, potrebu realizácie nových vodárenských zariadení pre komplexné 
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou uvažovaného územného rozvoja pri zohľadnení 
odstavenia vodných zdrojov v OP JE Mochovce (pramene Stará Huta, Bukovina). 

 

7.4 Z hľadiska zásobovania úžitkovou vodou. 

1. RUv1 rešpektovať existujúce individuálne systémy zásobovania úžitkovou vodou, realizované 
v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy.  

2. RUv2 riešiť potrebu úžitkovej vody súvisiacou s realizáciou priemyselnej zóny Horné lúky 
individuálnymi odbermi povrchovej vody z Hrona, podzemnej vody z areálových studní, resp. 
dažďových zdrží plnených zrážkovými vodami zo striech prípadne prečistenými vodami 
z povrchového odtoku zo spevnených plôch. 

 
7.5. Z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd. 

v časti mesta Nová Baňa – mesto: 
1. RVk1 rešpektovať existujúci systém odvádzania odpadových vôd kanalizačným komplexom 

mesta s čistením na ČOV Nová Baňa 
2.  RVk2 realizovať rozšírenie verejnej kanalizácie formou splaškovej kanalizácie v zastavanom 

území bez verejnej kanalizácie a v lokalitách uvažovaného územného rozvoja (A.21, A.36, 
A.37, A.46, A.47, A.54, A.55, A.56, A.57, A.64, A.65, A.66, A.67, A.68, A.69 

3. RVk3 riešiť prítok balastných vôd do verejnej jednotnej kanalizácie rekonštrukciou stokovej 
siete. 

4. RVk4 riešiť v území so splaškovou kanalizáciou odvádzanie vôd z povrchového odtoku do 
miestnych vodných tokov (recipienty vôd z povrchového odtoku otvorené, resp. kryté). 

5. RVk5 v priemyselnej zóne Horné lúky čistiť odpadové vody v areálových ČOV a vyčistené 
odpadové vody odvádzať zberačmi vyčistených odpadových vôd do Novobanského potoka. 

6. RVk6 odbornou organizáciou spracovať štúdiu komplexného riešenia odvádzania a čistenia 
odpadových vôd vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj a potrebu intenzifikácie ČOV Nová 
Baňa. 

v časti mesta Štále: 



7. RVk7 rešpektovať existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu a  malú ČOV. 
8. RVk8 riešiť vo väzbe na uvažovaný rozvoj bývania a rekreácie komplexné odvádzanie 

a čistenie splaškových odpadových vôd napojením splaškovej kanalizácie Tajch na verejnú 
kanalizáciu mesta do navrhovanej stoky na ulici Dlhá lúka. Vzhľadom na uvažovaný územný 
rozvoj je existujúca ČOV kapacitne vyhovujúca s možnosťou jej rozšírenia. 

v časti mesta Bukovina: 
9. RVk9 realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu a ČOV s terciálnym stupňom čistenia, 

recipient miestny drobný nepomenovaný potok (obytné územie je na hranici OP II. stupňa VZ 
Bukovina a Hradiská). 

v území bez verejnej kanalizácie : 
10. RVk10 nepovoľovať odkanalizovanie splaškových vôd cez ČOV so vsakovaním do podložia, 

kde by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných vôd: v povodí 
Starohutského potoka v OP vodných zdrojov (m. č. Chotár, Stará Huta), v OP vodných 
zdrojov Hradiská a Bukovina (m. č. Bukovina) a v povodí VN Tajch (m. č. Štále) a 
uprednostniť akumuláciu splaškových vôd v individuálnych nepriepustných žumpách, 
(nezobrazuje sa na výkrese). Odkanalizovanie splaškových vôd cez ČOV so vsakovaním do 
podložia, je možné iba na základe inžiniersko-geologického prieskumu. 

 
7.6 Z hľadiska požiarnej ochrany. 

1. RPo1 rešpektovať existujúci systém zabezpečovania požiarnej ochrany. 
2. RPo2 rekonštruovať rozvodnú sieť verejného vodovodu, ktorá nevyhovuje požiarnym 

potrebám. 
3. Využiť v prípade požiaru aj vodu akumulovanú v navrhovaných vodojemoch Čierny Luh, 

Stará Huta, Hanes, Budínsky a povrchovú vodu z navrhovaných malých nádržiek na Zajačom 
potoku, Novobanskom potoku a Suchom potoku. 

4. V návrhových rozvojových lokalitách riešiť dostatočnú dimenziou vodovodu pre požiarnu 
vodu.  
 
7.7 Z hľadiska ochrany pred povodňami. 

1. ROp1 rešpektovať dokumentáciu „Vplyv bodových závad na cestnom telese spôsobujúcich 
zaplavovanie územia povodňovými prietokmi rieky Hron pozdĺž rýchlostnej komunikácie I/65 
– R1 v úseku Hronský Beňadik – Rudno nad Hronom a možnosť ich riešenia“, spracovateľ 
SVP š. p. OZ Banská Bystrica, 06/2007, ktorá rieši aj možnosti ochrany pasívnej zóny 
inundačného územia v k. ú. Nová Baňa (ochranná hrádza na obidvoch brehoch Novobanského 
potoka v úseku od ústia do Hrona po cestu I/65, hradenie cestných priepustov). 

2. ROp2 rešpektovať koncepciu ochrany pred povodňami a odvedenia vnútorných vôd 
z povrchového odtoku  navrhovanú v ÚPN SÚ Nová Baňa – Doplnok č. 5 „Priemyselný 
park“, zvýšenie terénu, recipienty vôd z povrchového odtoku (odvedenie vnútorných vôd) 
a ich zaústenie do Hrona, Novobanského potoka a melioračného kanála cez hradené priepusty 
na R1 a ochrannej hrádzi Novobanského potoka. 

3. ROp3 rešpektovať zámery a koncepcie vodného hospodárstva, rozvojový program investícii 
na roky 2009 – 2014, realizácia protipovodňových opatrení na Novobanskom a Starohutskom 
potoku. 

4. ROp4 realizovať opatrenia zamerané na zvýšenie prirodzenej akumulácie zrážkových vôd 
(hradenie strží, malé vodné nádržky na Zajačom potoku, jeho ľavostrannom prítoku, 
na Novobanskom potoku a Suchom potoku, recipienty na odvádzanie vôd z povrchového 
odtoku v lokalitách územného rozvoja). 

5. ROp5  realizovať komplexné protipovodňové opatrenia na Novobanskom potoku . 
6. ROp6 rešpektovať terénne depresie a korytá občasných drobných tokov, recipientov 

zrážkových vôd z povrchového odtoku. 
7. Riešiť protipovodňovú ochranu priemyselnej zóny mesta Nová Baňa pre čiastkové povodie 

Hrona, rkm 93,330 - 97,000, ktorá je súčasťou projektového zámeru protipovodňovej ochrany 
časti obce Brehy a priemyselnej zóny mesta Nová Baňa.  



8. RVe1 realizovať malú vodnú elektráreň Nová Baňa – Brehy na Hrone v rkm 96,50 (Uznesenie 
vlády SR č. 178 z 9.3.2011, schválená koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu 
vodných tokov SR do roku 2030). 

 

7.8 Zásobovanie elektrickou energiou. 

1. rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné 110 kV vedenia v 
obciach Zvolen, Fiľakovo, Lučenec, Detva, Nová Baňa, Poltár. 

2. rezervovať priestor na výhľadovú realizáciu dvojitého 110 kV vedenia v smere Rz ŽSR 
Kozárovce – Rz Žarnovica, s uvažovaným prepojením na navrhovanú rozvodňu a 
transformovňu v Novej Bani 

3. vybudovať novú 110/22 kV rozvodňu a transformovňu v južnej časti katastrálneho       územia 
mesta Nová Baňa za areálom firmy Cortizo Slovakia, a.s., ktorá bude       pripojená na trasu 
110 kV ťažkého vedenia prívodom 2 x 110 kV, zrealizovať        navrhované prekládky VN 22 
kV distribučných vedení s novými VN 22 kV prípojkami, 

4. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia používať také 
technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

5. vybudovať nové zahusťovacie kioskové a stožiarové trafostanice v navrhovaných 
urbanizovaných lokalitách s kapacitami transformátorov v zmysle ďalších požiadaviek  
rozvoja týchto lokalít a podľa potrieb rozvoja územia s ich  prepojením na navrhované  
distribučné VN 22 kV vedenia, prednostne káblovým 22 kV rozvodom v zemi  zokruhovaním  
jednotlivých trafostaníc,    

6. budovať NN sekundárnu sieť v navrhovaných urbanizovaných lokalitách RD/chalúp 
občianskej vybavenosti a  rekreačno-technickej vybavenosti budovať zemnými káblami typu 
AYKY-J, CYKY-J  do 240 mm2 uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, 
kde sa jednotlivé objekty budú napájať slučkovaním cez rozpojovacie a prípojkové skrine 
objektov s elektromerovými rozvádzačmi, voľne prístupné z ulice, s možnosťou dosiahnutia 
okružného zásobovania, 

7. budovať vonkajšie osvetlenie výbojkovými svietidlami s úspornými LED a indukčnými  
zdrojmi, ktoré budú osadené na podperných bodoch spolu s NN sekundárnym rozvodom, resp. 
v novourbanizovaných lokalitách na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným 
rozvodom CYKY-J do 16 mm2, spínanie osvetlenia bude zabezpečené prostredníctvom 
rozvádzačov  RVO od trafostaníc 

 

7.9 Zásobovanie plynom.  

1. Do r. 2030 je pre navrhované aktivity potrebné zabezpečiť potrebu plynu navrhovanými 
regulačnými stanicami. 

2. Navrhované plynovody budú zokruhované s jestvujúcou plynovodnou sieťou. Jednotliví 
odberatelia z navrhovaných STL plynovodov budú zásobovaní cez regulátory tlaku plynu 
STL/NTL. 

 
7.10  Zásobovanie teplom. 

1. Pri výstavbe nových objektov spotreby tepla v dosahu sietí CZT držiteľa povolenia (vo 
vymedzenom zásobovacom území) uprednostniť napojenie sa týchto objektov na sústavu CZT 
za predpokladu technickej a ekonomickej prijateľnosti, 

2. Pri výstavbe všetkých nových zdrojov tepla v katastri mesta dodržať požiadavky neohrozenia 
verejných záujmov (§ 62 Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb.) 

3. Pri výstavbe nových zdrojoch tepla v katastri mesta s inštalovaným výkonom nad 80 kW 
preukázať dodržanie emisných limitov, 

 
7.11  Elektronické komunikácie. 



1. zohľadniť a rešpektovať existujúce telekomunikačné vedenia, zariadenia a objekty verejnej 
telekomunikačnej siete s ohľadom na ich ochranné pásma a priestorovú normu úpravy vedení 
technického vybavenia 

2. pred realizáciou výstavby v rozvojových lokalitách vytýčiť presné trasovanie 
telekomunikačných káblov 

3. vo väzbe na urbanistickú koncepciu rozvoja obce spracovať bilancie požadovaných kapacít na 
rozšírenie mts a doriešiť napojenie navrhovaných lokalít na verejnú telekomunikačnú sieť 
zemnými kábelovými rozvodmi 

4. postupne zabezpečiť mts pre rozvojové plochy. 
 

8. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt. 
 

1. Rešpektovať ochranu pamiatkového fondu vyplývajúcu zo zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č.479/2005 Z.z., zákona č.208/2009 Z.z., 
zákona č.262/2011 Z.z., zákona č.180/2013 Z.z., zákona č.38/2014 a zákona č.104/2014 Z.z. 
(ďalej len pamiatkový zákon). 

2. Utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu. 

3. Zohľadňovať/ochraňovať a revitalizovať v územnom rozvoji (evidovaný/vyhlásený 
pamiatkový fond): 

• národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály: 
1. Rímskokatolícky kostol Narodenia P. Márie (č.ÚZPF-1251/0);  2. Rímskokatolícky 
kostol sv. Alžbety (č.ÚZPF-1252/0);  3. Radnica (bývalá) teraz múzeum (č.ÚZPF-
1253/0);  4. Socha - sv. Jána Nepomuckého (č.ÚZPF-1255/0);  5. Súsošie - sv. Trojice 
(č.ÚZPF-1255/0);  6. Hradisko – Zámčisko (č.ÚZPF-2239/0);  7. Socha - sv. Floriána 
(č.ÚZPF-2252/0);  8. Náhrobník - rodiny Kijáczy  (č.ÚZPF-2600/0);  9. Náhrobník s 
plastikou Dobrý pastier  (č.ÚZPF-2601/0);  10. Dom pamätný - rodný, Holéczy Ervín  
(č.ÚZPF-3026/1);  11. Tabuľa pamätná - Holéczy, lekár, spisovateľ (č.ÚZPF-3026/2);  
12. Dom ľudový – zrubový (č.ÚZPF-3032/0);  13. Dom ľudový – zrubový mimo OP 
(č.ÚZPF-3033/0);  14. Pomník - padlí a umučení v SNP (č.ÚZPF-11104/0). 
 (Sprievodná správa, bod B.7.1.). 

• územie ochranného pásma NKP v Novej Bani: 
Rozhodnutím PÚ-06/2043-4/11421/KAP zo dňa 28.12.2005, právoplatné dňom 
11.02.2006 je vyhlásené ochranné pásmo národných kultúrnych pamiatok pod názvom: 
„Nová Baňa“., bod B.7.2.). 

• známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov: 
Intravilán mesta;  vrch Zámčisko;  Mlynárov vrch;  (Sprievodná správa, bod B.7.4.). 

• územie historického jadra mesta a jeho častí (Stará huta, Bukovina) 
• historické krajinné štruktúry s rozptýleným osídlením typické formy a štruktúry 

osídlenia (Štále I.; II;;) 
• objekty vedené v evidencii pamätihodnosti mesta – hmotné nehnuteľné pamätihodnosti; 

(v zozname sú i historické technické diela). 
4. Rešpektovať pri úpravách nehnuteľností v historickom jadre zásady pamiatkovej ochrany – 

historický pôdorys a parceláciu, výškové a priestorové usporiadanie budov, tvar striech, 
historické urbanistické štruktúry s rešpektovaním historických dominánt – Špitálsky kostol, 
farský kostol, býv. radnica. 

5. Zachovať charakteristické pohľady, siluety a panorámy mesta, ale aj pohľady a prehľady na 
kultúrne pamiatky a pamätihodnosti mesta. Rešpektovať podmienku zachovania priehľadov na 
historickú zástavbu a NKP i pri výsadbe novej zelene mimo historického jadra. 

6. Vylúčiť asanácie objektov na území ochranného pásma NKP; stav objektov a ich pamiatková 
hodnota bude individuálne posúdená na krajskom pamiatkovom úrade na základe žiadosti 
vlastníka/investora. 

7. Rekonštrukciu pôvodných trás ciest a statickej dopravy na území ochranného pásma NKP – 
realizovať v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona a zásadami ochrany. 



8. Pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti (stavby MVE, novostavieb, prístavieb, 
dopravnej a technickej infraštruktúre) môže dôjsť k objaveniu archeologických nálezísk 
a nálezov, preto Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica požaduje projektovú dokumentáciu 
k územnému konaniu predložiť na vyjadrenie, aby ešte v etape zámeru a prípravy 
stavby/činnosti – rozhodol v zmysle §§ 36 a 37 pamiatkového zákona o nevyhnutnosti 
vykonať archeologický výskum a určiť podmienky, druh a rozsah tohto výskumu. 

9. V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (NKP) nemožno vykonávať stavebnú 
činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. 
Bezprostredné okolie NKP je priestor v okruhu 10m sa počíta od obvodového plášťa stavby, 
ak NKP je stavba, alebo hranice pozemku, ak je NKP aj pozemok. 

10. V zmysle § 14 odst. 1 pamiatkového zákona: „Obec utvára všetky podmienky potrebné za 
zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obce“. 
 

9. Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby 
krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, vrátane plôch zelene. 

 
1. Na zachovanie, ochranu a zveľadenie biologických, hospodárskych, rekreačných a estetických 

hodnôt prírody a krajiny, na zachovanie a zvýšenie ekologickej stability územia a jeho 
biodiverzity a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je na katastrálnom území mesta 
Nová Baňa územným plánom mesta vo väzbe na nadradenú dokumentáciu ochrany prírody a 
krajiny koncipovaný miestny územný systém ekologickej stability. 

2. Územný systém ekologickej stability pozostáva z navzájom previazaných a systémovo 
spolupôsobiacich nadregionálnych, regionálnych a lokálnych prvkov - biocentier, 
biokoridorov a interakčných plôch, ktoré sú buď reálne (jestvujúce) alebo potenciálne 
(navrhované). 

3. Prvky a štruktúry územného systému ekologickej stability sú vymedzené návrhom 
regionálneho (R-ÚSES) územného systému a podrobne budú vymedzené návrhom miestneho 
(M-ÚSES) územného systému ekologickej stability. Orientačne sú vymedzené v dokumentácii 
územného plánu mesta. 

4. Na územiach biocentier a biokoridorov, vymedzených v rámci územného systému ekologickej 
stability je treba vytvárať podmienky pre  ich dôslednú ekologickú ochranu a opatrenia na 
udržanie a zvýšenie ich ekologickej stability, na vytvorenie diverzifikovaného biologického 
prostredia a na odstránenie alebo prekonávanie bariérových prvkov. 

5. V biocentrách a na územiach s dosahom na biocentrá sa nesmú vykonávať činnosti, ktoré 
môžu viesť k zníženiu ich ekologickej stability. Osobitne je dôležité dbať, aby sa 
neznečisťovalo ich územie, voda a ovzdušie, nesmie sa ničiť alebo obmedzovať vegetácia a 
rušiť fauna a ostatné prírodniny. 

6. Pre udržanie alebo zvýšenie ekologickej stability a zabezpečenie funkčnosti miestneho 
územného systému ekologickej stability sa územným plánom mesta navrhujú na jeho 
katastrálnom území ekostabilizačné opatrenia. Tieto opatrenia sú zamerané aj na obnovu a 
udržanie kultúrnej krajiny v okolí zastavaného územia mesta a na odstránenie 
environmentálnych záťaží. 

7. rešpektovať ochranu zložiek krajiny prostredníctvom vyhlásených ochranných lesov, spôsob 
hospodárenia a rozhodovanie prispôsobiť tomuto faktu. 

• dominantná protierózna funkcia: vo vyčlenených lesných porastoch v hospodárskej 
činnosti realizovať súbor opatrení na zvýšenie účinnosti protieróznej funkcie lesných 
porastov, 

• dominantná brehoochranná funkcia:vo vyčlenených lesných porastoch dodržiavať súbor 
opatrení na zlepšenie funkčnosti brehoochranných porastov 

• rešpektovať ochranu zabezpečenú prostredníctvom ochrany vodných zdrojov a spôsob 
hospodárenia a rozhodovania o využití krajiny prispôsobiť tomuto faktu. 

8. Na katastrálnom území mesta sa nachádzajú územia, vyhlásené podľa zákona NR SR čís. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny za chránené : 

• prírodná rezervácia (PR) Bujakov vrch 
• prírodná rezervácia (NPP) Starohutský vodopád 



Obidve tieto územia sú zaradené do piateho stupňa ochrany, v ktorom je zakázané vykonávať 
činnosti podľa § 16 zákona. 

• Lokálne významná mokraď Nová  Baňa – Tajch 
9. V katastrálnom území sa nachádzajú chránené stromy pre ktoré platí povinnosť ochrany podľa 

§ 49, zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. Chránené stromy v k. ú. Nová Baňa nemajú vyhlásené ochranné pásmo. Ochranné 
pásmo v tomto prípade predstavuje územie okolo stromu v plošnom priemete jeho koruny, 
ktorý je zväčšený o 1,5 m, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu a platí v ňom druhý 
stupeň územnej ochrany. 

10. Ostatné plochy katastrálneho územia mesta sú zaradené do prvého stupňa ochrany prírody a 
krajiny, s podmienkami, uvedenými v § 12 citovaného zákona. 

11. Vypracovať generel zelene ako základný dokument  usmerňujúci všetky zásahy do zelene 
a usmernenia pre jej údržbu. Jeho základom by mal byť dokument starostlivosti o dreviny. 
 

10.  Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie. 
 

10.1 Ovzdušie. 
1. Pri návrhu opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia v priemyselnom parku vo vzťahu k 

osídleniu vychádzať z ustanovení zákona č. 137/2010 Z. z. - zákon o ovzduší. 
2. Pre vybrané technológie a zariadenia stanoviť emisné limity a všeobecné podmienky 

prevádzkovania zdrojov. 
3. Rekonštrukcie jestvujúcich zdrojov a výstavbu nových zdrojov znečisťovania ovzdušia 

realizovať tak, aby zodpovedali požiadavkám uvedených legislatívnych noriem. 
4. Plynofikáciou všetkých častí mesta sa vytvoria podmienky aj pre obmedzenie či vylúčenie 

lokálnych kúrenísk na báze spaľovania pevných palív a ich prevedenie na ušľachtilé palivá 
(plyn, elektrická energia). 

5. Centrálne zásobovanie častí mesta teplom a teplou úžitkovou vodou sa zachová v súčasnom 
rozsahu, s doplňujúcou možnosťou využívania nekonvenčných zdrojov vykurovania.  
 
10.2 Voda. 

1. Rešpektovať ochranu vôd vyplývajúcej zo zákona č. 364/2004 Z. z. jeho zmien a doplnkov 
a rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy. 

2. Zabezpečiť krytie potreby pitnej vody napojením mesta na SKV Žiar nad Hronom – Žarnovica 
– Hronský Beňadik. 

3. Zásobovanie pitnou vodou zabezpečiť v súlade s §17 a §18 zákona č. 355/2007 Z. z. a NV SR 
č. 354/2006 Z. z., ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

4. Riešiť zásobovania pitnou vodou v miestnych častiach Bukovina a Stará Huta po odstavení 
vodných zdrojov Bukovina, Hradiská a Stará Huta, ktoré sa nachádzajú v OP 30 km od JE 
Mochovce, 

5. Riešiť dodávku vody z SKV Žarnovica (z VDJ Kajlovka) do VDJ Hrádza III., 
6. Rekonštruovať verejnú kanalizáciu (eliminácia balastných vôd) a realizovať jej rozšírenie 

formou splaškovej kanalizácie vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj. 
7. Rešpektovať existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu aj existujúcu malú ČOV (Tajch), ktorá 

vzhľadom na uvažovaný územný rozvoj kapacitne vyhovuje s možnosťou jej rozšírenia. 
8. v prípade dosiahnutia kapacitných limitov čistenia malej ČOV sa navrhuje odvádzanie 

a čistenie splaškových odpadových vôd napojením splaškovej kanalizácie Tajch na verejnú 
kanalizáciu mesta do navrhovanej stoky na ulici Dlhá lúka.  

9. Realizovať splaškovú kanalizáciu a ČOV Bukovina s terciálnym stupňom čistenia, (OP II. 
stupňa VZ Bukovina a Hradiská). 

10. Likvidovať splaškové vody od producentov v rozptýlenej zástavbe a mimo dosahu verejnej 
kanalizácie v individuálnych zariadeniach (akumulácia splaškových vôd vo vodotesných 
žumpách, domové ČOV, areálové ČOV). 

11. Nepovoľovať odkanalizovanie splaškových vôd cez ČOV so vsakovaním do podložia, kde by 
mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných vôd: v povodí Starohutského 



potoka v OP vodných zdrojov (m. č. Chotár, Stará Huta), v OP vodných zdrojov Hradiská 
a Bukovina (m. č. Bukovina) a v povodí VN Tajch (m. č. Štále). 

12. Eliminovať nepovolené vyústenia splaškových vôd do vodných tokov, cestných rigolov. 
13. Riešiť vodotesnosť žúmp (kontrola vývozu na ČOV).  
14. Rešpektovať požiadavky na kvalitu vody na kúpanie podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., 

Vyhlášky MZ SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, 
vody na kúpanie a jej kontrolu na kúpaliskách a NV SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na 
prírodné kúpaliská. 

15. Riešiť dotáciu vody do VN Tajch. 
16. Rešpektovať inundačné územie Hrona a realizovať akékoľvek stavby v inundačnom území 

Hrona až po zabezpečení tohto územia pred povodňami. 
17. Rešpektovať inundačné územie pri drobných vodných tokoch Novobanský potok, Kýzový 

potok a Starohutský potok, ktoré je určené na základe "Povodňového plánu záchranných prác 
mesta Nová Baňa (2011)" a realizovať akékoľvek stavby v inundačnom území až po 
zabezpečení tohto územia pred povodňami. 

18. Riešiť odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku zo zastavaného územia s deleným 
systémom odvádzania odpadových vôd. 

19. Riešiť odvádzanie vnútorných vôd z územia medzi R1 a cestou I/66.   
 

10.3 Hluk. 
1. Riešiť protihlukové opatrenia na Školskej ulici v úseku, kde vplyvom dopravy dochádza vo 

vonkajšom prostredí chránených školských budov k prekračovaniu prípustnej hodnoty hluku z 
dopravy pre denný čas (vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.). 

 
10.4 Odpad. 

1. Komunálny odpad sa bude separovať, organizovane zbierať a ukladať na určenej 
organizovanej skládke mimo katastrálneho územia mesta. Vytriedené zložky komunálneho 
odpadu, veľkoobjemový odpad a nebezpečný odpad bude mesto sústreďovať v zbernom 
stredisku a zabezpečovať jeho zneškodňovanie kontraktačným spôsobom. 

2. Realizovať projekt „Úprava zložiek biologicky rozložiteľného odpadu pred ich zhodnotením v 
regióne Nová Baňa“ s vybudovaním kompostárne. 

 
 
11. Vymedzenie zastavaného územia mesta. 
 
1. Jestvujúce a navrhované zastavané územie mesta je tvorené hranicami: 

• zastavaného územia mesta Nová Baňa podľa stavu k 01.01.1990 v evidencii príslušného 
katastrálneho úradu, 

• navrhované rozšírenie územia je ohraničené navrhovanou hranicou zastavaného územia 
mesta. 

2. Hranice zastavaného územia mesta sú vyznačené vo výkresoch 4a, 4b, 4c, 4d, 9a, 9b, 9c, 9d 
a sú záväzné pre územný rozvoj. 

3. Návrhom úprav a rozšírenia zastavaného územia mesta sa sleduje zásada zahrnúť do 
zastavaného územia všetky koncentrované urbánne aktivity a potreba zabezpečiť primeraný 
rozsah navrhovaného zastavaného územia pre uspokojenie aktuálnych a očakávaných potrieb 
rozvoja mesta a pre zabezpečenie všetkých jeho funkcií. 

 
12. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov. 

12.1 Ochranné pásmo kultúrnohistorických hodnôt, ochrany prírody 
a vyhradených ložisk. 

1. V zastavanom území mesta je podľa ustanovení zákona NR SR čís. 49/2002 Z.z. (pamiatkový 
zákon) vyhlásené ochranného pásma NKP v Novej Bani. 

2. Ochranné pásmo NKP 10m, (podľa zákona č.104/2014 Z.z.) 
3. V katastrálnom území mesta sa nachádzajú územia, vyhlásené podľa zákona NR SR čís. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny za chránené: 



• prírodná rezervácia (PR) Bujakov vrch 
• prírodná rezervácia (NPP) Starohutský vodopád 
• Lokálne významná mokraď Nová  Baňa – Tajch 

4. V katastrálnom území mesta sa nachádza: 
• Výhradné ložisko „Nová Baňa - Háj, stavebný kameň (513)“ s určeným dobývacím 

priestorom s CHLÚ 
• Ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nová Baňa - Čičerka, stavebný kameň (4414) 

5. Do katastrálneho územia mesta Nová Baňa zasahuje: 
• Prieskumné územie Veľké Pole – Au-Ag, Cu-Pb-Zn, Sb, Sn, Hg, Mo rudy. 

6. V katastrálnom území mesta sú evidované: 
staré banské diela, ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu. 

 

12.2 Ochranné pásmo dopravných zariadení. 
1. Ochranné pásma vyplývajúce z cestného zákona: 

• Pre cestu R1 :     100 m od osi krajnej vozovky 
• Pre cestu I/65 :  extravilán    50 m od osi komunikácie 
• Pre m.k.zbernú B1 :  intravilán    20 m od osi komunikácie 
• Pre cestu III.triedy : extravilán    20 m od osi komunikácie 
• Pre m.k. zbernú B3 : intravilán    15 m od osi komunikácie 

2. Ochranné pásmo železničné, vyplývajúce zo zákona o dráhach: 
• Železnica :       60 m od osi koľajišťa 
• Železničná vlečka :      30 m od osi koľajišťa 
• Pozemok dráhy :       30 m od drážneho pozemku 

 

12.3 Ochranné pásmo vodárenských zdrojov. 
1. V katastrálnom území mesta Nová Baňa je ochranné pásmo (ďalej OP) stanovené pre 

nasledujúce vodárenské zdroje : 
• povrchový vodárenský zdroj Starohutský potok, pramene Stará huta č. 6, 7, 10, 11, 12, 

13,14,15,16,17,20 a 21. Spoločne vymedzené ochranné pásma I. a II. stupňa (pre 
povrchový odber aj OP II. stupňa – vnútorná časť) a spôsob hospodárenia v nich bolo 
stanovené Rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom č. PLVH 2806/88-Ha z 24.11.1988. 
Plocha OP je 4,52 km2  

• pramene Ploňov kút č. 24,25,26 a 27, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím ONV 
Žiar nad Hronom č. PLVH 2806/88-Ha z 24.11.1988. Plocha OP je 0,97 km2. 

• pramene Kurací horný, Kurací dolný, Sedlo, Hanes a Holý, OP I. a II. stupňa stanovené 
Rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom č. PLVH 2155/88 z 9.8.1988. Plocha OP je 1,086 
km2 

• prameň Budínsky, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom č. 
PLVH 2155/88-Ha z 9.8.1988. Plocha OP je 0,177 km2 

• pramene Čierny luh horný, Čierny luh dolný, Kohútov, OP I. a II. stupňa stanovené 
Rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom č. PLVH 2155/88-Ha z 9.8.1988. Plocha OP je 
1,615 km2 

• prameň Ležisko, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím ONV Žiar nad Hronom č. 
PLVH 2155/88-Ha z 9.8.1988. Plocha OP je 0,45 km2 

• prameň Bukovina, OP I. a II. stupňa stanovené Rozhodnutím ObÚŽP Žiar nad Hronom 
č. ŽP-796/94-5 z 20.2.1994 

 

2. ÚPN mesta Nová Baňa z hľadiska ochranných pásiem vodárenských zdrojov : 
• rešpektuje OP využívaných vodárenských zdrojov. OP sú zakreslené sú zakreslené 

v grafickej časti v mierke 1: 5 000 a 1: 10 000,  
• nenavrhuje žiadne ďalšie OP. 

 



12.4 Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení.  
1. Verejné vodovody a verejné kanalizácie. 

Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho 
pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany :  

• 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 
• 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm 

2. Vodojemy. 
Pásma ochrany vodojemov sú klasifikované ako ochranné pásma I. stupňa vodárenského 
zdroja a sú oplotené. 
ÚPN mesta Nová Baňa z hľadiska pásiem ochrany vodohospodárskych zariadení : 

• rešpektuje pásma ochrany vodohospodárskych zariadení (potrubia verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie, vodojemov). Pásma ochrany vzhľadom k mierke grafickej časti 
nie sú zakreslené (okrem vodojemov), 

• navrhuje ochranné pásma I. stupňa pre navrhované vodojemy : Šibeničný vrch (plocha 
1.776 m2), Tajch (rozšírenie existujúceho VDJ, plocha 1.089 m2), Čierny Luh Dolný 
(plocha 420 m2), Čierny Luh Horný (plocha 100 m2), Stará Huta (plocha 225 m2), 
Hanes (plocha 169 m2), Budínsky (plocha 100 m2) a Budínsky II. (plocha 225 m2). OP 
sú zakreslené v grafickej časti v mierke 1: 5 000.  

3. ČOV. 
• rešpektovať hygienické ochranné pásmo ČOV. 

 

12.5 Pobrežné pozemky vodných tokov  
1. Pobrežné pozemky, ktoré môže užívať správca vodného toku pri výkone správy toku a správy 

vodných stavieb, sú pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významných 
tokoch  Hron, Novobanský potok a Starohutský potok a pri drobných tokoch (ostatné toky v 
území) do 5 m od brehovej čiary.  

2. ÚPN mesta Nová Baňa z hľadiska vodných tokov : 
• rešpektuje pobrežné pozemky vodohospodársky významných tokov Hron, Novobanský 

potok, Starohutský potok a ostatných vodných tokov pretekajúcich katastrálnym 
územím mesta Nová Baňa. Vzhľadom k mierke nie sú pobrežné pozemky zakreslené 
v grafickej časti, 

• pobrežnými pozemkami sú trasované navrhované protipovodňové opatrenia, 
ochranné hrádze Novobanského potoka v úseku od ústia po cestu I/65.   

 
12.6 Pásma ochrany elektrických zariadení. 
1. od 1 kV do 35 kV vrátane: 

• pre vodiče bez izolácie 10 m, 
• v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
• pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, 
• v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
• pre zavesené káblové vedenie 1 m 

2. stožiarová transformačná stanica 22/0,4 kV - 10 m od trafostanice  
3. od  35 kV do  110 kV vrátane  15 m  
4. od  110 kV do  220 kV vrátane 20 m      
 

12.7 Pásma ochrany plynových zariadení. 
1. Ochranné pásmo. 

• 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
• 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm, 
• 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn v zastavanom území, s prevádzkovým 
tlakom nižším ako 0,4 MPa, 
• 8 m pre technologické objekty  



• Technologické objekty podľa tohto zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, 
Armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia. 

2. Bezpečnostné pásmo. 
• 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa a prevádzkovaných vo voľnom 
priestranstve a na nezastavanom území, 
• 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 
350 mm, 
• Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 
Zástavbe, bezpečnostné pásma určí prevádzkovateľ distribučnej siete, v súlade s 
technickými požiadavkami.  

 

12.8 Ochranné pásmo pohrebiska. 
• 50m od hranice pozemku jestvujúceho a navrhovaného cintorína. V OP pohrebiska sa 

nesmú povoľovať a umiestňovať budovy okrem budov súvisiacich s pohrebiskom.  
 

12.9  Ochranné pásmo lesa. 
• 50 m od hranice lesných pozemkov. 

Stavebné objekty môžu byť umiestňované v ochrannom pásme lesa len v nevyhnutných 
prípadoch a na základe stanoviska orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 
vydaného v zmysle § 10 ods. 2 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov. 

 
13. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu 

a na chránené časti krajiny. 
1. Plochy pre verejnoprospešné stavby: 

• plochy zelene a stavieb pre ochranu životného prostredia, 
• plochy verejnej dopravy, 
• plochy zariadení technickej infraštruktúry. 

2. Plochy pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov sa územným plánom mesta nenavrhujú. 
V prípade konkrétnych potrieb, najmä pre navrhovanú územne sústredenú obytnú, 
vybavenostnú, športovú a športovo – rekreačnú zástavbu v rámci developerských aktivít 
vykúpiť a sceliť, príp. rozdeliť výstavbou dotknuté pozemky a parcely. 

3. Rozsiahlejšie asanácie z dôvodov novej výstavby sa nepredpokladajú a nenavrhujú. 
4. Delenie a sceľovanie pozemkov je potrebné uskutočniť na všetkých nových rozvojových 

plochách. Delenie a sceľovanie pozemkov určia podrobnejšie stupne projektovej 
dokumentácie. 

 
14. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón  
1. V územnom pláne mesta sa nevymedzujú lokality na ktoré je potrebné spracovať územný plán 

zóny. 
2. Vymedzené lokality pre spracovanie urbanistickej štúdie (viď.: v.č. 9 a,b,c,d): 
3. US1  verejná statická doprava – centrum mesta 
4. US2, US3 nízkopodlažná obytná zástavba - na severnom okraji mesta, 
5. US4  rekreačné stredisko Tajch 
6. US5, US6 nízkopodlažná obytná zástavba - Štále, 
   
15. Zoznam verejnoprospešných stavieb. 
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo zámerov riešenia Územného plánu mesta Nová Baňa, 
pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie rezervovať územia a zabezpečovať 
územnotechnické podmienky a pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby a práva k nim 
vyvlastniť podľa § 108 zákona č. 50/1976 – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov sú: 

15.1. Verejná zeleň, ochranná zeleň a prvky M-ÚSES a stavby pre ochranu životného prostredia. 
1. Vz1   Budovanie verejnej zelene v rámci športovo-rekreačnej zóny pri vodnej nádrži Tajch. 



2. Vz2   Výsadba líniovej zelene pozdĺž hlavných dopravných trás a vodných tokov. 
3. So3   Skládka biologicky rozložiteľného odpadu (kompostovisko). 

 
15.2 Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejnoprospešného charakteru. 

1. Dc1   Dobudovanie cesty I/65 s vedením ponad železnicu a cestu R1 s pripojením na cestu 
         III/06508. 

2. Dc2  Vybudovanie obslužných komunikácií kategórie C2 
3. Dc3  Vybudovanie obslužných komunikácií kategórie C3 
4. Dc4  Vybudovanie obslužnej komunikácie Nová Baňa – Rudno nad Hronom. 
5. Dp    Vybudovanie verejných parkovacích plôch. 
6. Dc5  Prestavba a rekonštrukcia jestvujúcich komunikácií na požadované kategórie. 
7. Dc6 Vybudovanie účelových komunikácií a peších chodníkov cez veľkoplošné ovocné sady 

         a v rekreačnej oblasti Tajch. 
8. Dc7 Rozšírenie vozoviek za účelom zriadenia zastávkových pruhov hromadnej dopravy 

         s vybudovaním prístreškov zastávok MHD. 
9. Dc8   Dopravné koridory jestvujúcich účelových komunikácií k jestvujúcim pozemkom. 
10. Dc9 Vybudovanie nových peších chodníkov okolo zberných komunikácií a samostatných 

peších  chodníkov. 
11. Dc10 Vybudovanie cyklistických chodníkov. 

 
15.3  Stavby a zariadenia na zásobovanie pitnou vodou. 

1. VV 1  Stavba „Hliník nad Hronom – prívod vody ŽŽB a vodovod, II. časť“ 
2. VV 2 Akumulácia pitnej vody pre I. tlakové pásmo verejného vodovodu mesta Nová Baňa 

(vodojem Šibeničný vrch, prívodné potrubie, zásobné potrubie) 
3. VV 3 Vodovod Čierny Luh (vodojem Čierny Luh Dolný, AT stanica, zásobné potrubia, 

rozvodná sieť v obidvoch tlakových pásmach ) 
4. VV 4   Rekonštrukcia potrubia DN 80 z  VDJ Čierny Luh Dolný po Mariánsku ulicu 
5. VV 5   Vodojem Hanes a AT stanica 
6. VV 6   Vodojem Budinský II, zásobné potrubie 
7. VV 7   Rozšírenie vodojemu Tajch 
8. VV 8   Rekonštrukcia zásobného potrubia z vodojemu Tajch 
9. VV 9   Vodojem Stará Huta, prívodné a zásobné potrubie 
10. VV10 Rekonštrukcia rozvodnej siete vodovodu (vek, nevyhovujúci materiál a profil 

           potrubia) 
11. VV 11 Rozšírenie rozvodnej siete vodovodu, čiastočne sa zobrazuje na výkrese 
12. VV 12 Rekonštrukcia prívodného potrubia z VZ Stará Huta  
13. VV 13 Vodojem Čierny Luh Horný 
14. VV 14 Vodojem Budínsky I, prívod z VZ Budínsky do VDJ, zásobné potrubí do lok. A.63 
15. VV 15 Prívodné potrubie z Kajlovky do VDJ Hrádza III.  

 
15.4  Stavby a zariadenia na odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd. 

1. VK 1   Zberače vyčistených splaškových vôd 
2. VK 2 Rozšírenie kanalizácie mesta formou splaškovej kanalizácie 
3. VK 3   Bukovina, splašková kanalizácia a ČOV 
4. VK 4   Napojenie splaškovej kanalizácie Tajch na kanalizáciu mesta 
5. VK 5   Odvádzanie vôd z povrchového odtoku 

 
15.5  Stavby zabezpečujúce úpravu odtokových pomerov, ochrany pred povodňami a využitie 

riečnej sústavy. 

1. VO 1   Ochranné hrádze Novobanského potoka 
2. VO 2   Odvádzanie vnútorných vôd z povrchového odtoku, hradené priepusty 
3. VO 3   Úprava vodného toku 
4. VO 4   Preložka vodného toku, Kýzového potoka 
5. VO 5   Prívod vody do VN Tajch a súvisiace stavby  



6. VO 6   Hradenie strže 
7. VO 7   Protipovodňové opatrenia na Novobanskom potoku 
8. VO 8   Malá vodná nádrž na Suchom potoku 

 
15.6  Stavby na využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov. 

1. VH 1   Malá vodná elektráreň Nová Baňa – Brehy na Hrone         
 

15.7  Stavby pre energetiku a telekomunikácie. 

1. E1   Rezervovanie priestoru pre výhľadovú realizáciu dvojitého 110 kV vedenia v smere Rz  
ŽSR Kozárovce – Rz Žarnovica, s prepojením na navrhovanú rozvodňu  a transformovňu 
v Novej Bani. 

2. E2  Realizácia navrhovaných vzdušných prekládok VN 22 kV distribučných vedení s novými 
VN 22 kV prípojkami a rozvodom.  

3. E3   Realizácia navrhovaných prekládok VN 22 kV distribučných vedení s novými VN 22 kV 
prípojkami a rozvodom, prednostne vedenom v zemi.  

4. E4   Vybudovanie novej 110/22 kV rozvodne a transformovne v južnej časti katastrálneho 
územia mesta Nová Baňa za areálom firmy Cortizo Slovakia, a.s., ktorá bude pripojená na 
trasu 110 kV ťažkého vedenia  prívodom 2 x 110 kV 

5. E5   Budovanie nových zahusťovacích kioskových a stožiarových trafostaníc  v navrhovaných 
urbanizovaných lokalitách s kapacitami transformátorov v zmysle ďalších požiadaviek  
rozvoja týchto lokalít a podľa potrieb rozvoja územia s ich  prepojením na navrhované  
distribučné VN 22 kV vedenia, prednostne káblovým VN 22 kV rozvodom v zemi.  

6. P1   Vybudovať prípojku VTL k RS. 
7. P2   Rekonštrukcia a dobudovania novej distribučnej siete plynovodov  
8. P3   Vybudovať nové RS plynu.  
9. T1   Rekonštrukcia a dobudovanie zariadení zásobovania mesta teplom. 
10. T2   Telekomunikačné zariadenia a siete. 

 
Do verejnoprospešných stavieb sú zaradené všetky navrhované líniové vedenia verejnej 

technickej vybavenosti (vodovod, kanalizácia, elektrorozvody, plynorozvody, sekundárne tepelné 
vedenia, telekomunikačné trasy), vrátane k ním príslušných trasových zariadení tak, ako sú uvedené 
v návrhu verejného dopravného a technického vybavenia (výkresy čís. 5,6,7). 

Umiestnenie (aj počet navrhovaných zariadení TI) verejnoprospešných stavieb v grafickej 
časti je len orientačné, presné vymedzenie plôch (pozemkov) pre ich lokalizáciu bude predmetom 
riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie. 

16. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. 
Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti 

nasledovne: 

Textová časť: 

Návrh záväznej časti - Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú 
uvedené v záväznej časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej 
dokumentácie 

Grafická časť: 

výkres č. 2  Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia 

výkres č. 4 a,b,c,d Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia 

výkres č. 5 a,b,c,d Návrh verejného dopravného vybavenia  

výkres č. 6 a,b,c,d Návrh verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo 

výkres č. 7 a,b,c,d Návrh verejného technického vybavenia, energetika a telekomunikácie 

výkres č. 9 a,b,c,d Návrh verejnoprospešných stavieb  



 
 

Článok 4 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach územného plánu mesta 
Nová Baňa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/1994 zo dňa 9.2.1994 o ÚPN 
– SÚ Nová Baňa Štále, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/1995 zo dňa 25.1.1995 
o schválení Doplnku č. 1, záväznej časti ÚPN SÚ a ÚPN CMZ Nová Baňa, Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2000 zo dňa 26.4.2000 o Doplnkoch č. 1 – 4 k ÚPN SÚ Nová Baňa, 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.8/2008 zo dňa 24.9.2008 o záväzných častiach 
Doplnku č. 5 k ÚPN SÚ Nová Baňa – Priemyselný park. 
 
 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 
 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 6.10.2014 do 21.10.2014. 
VZN schválené uznesením MsZ č. 50/2014 zo dňa 22.10.2014. 
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 23.10.2014 do 6.11.2014. 
VZN nadobúda  účinnosť dňa 6.11.2014. 
 
 
 
 
 

            Mgr. Ján Havran, v. r.  
                          primátor mesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

U z n e s e n i e   č. 50/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
A/ berie na vedomie 

1. Stanovisko obstarávateľa k spracovanému a prerokovanému ÚPN Mesta Nová Baňa  
 

2. Stanovisko podľa § 25 ods. 1 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v platnom znení o preskúmaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie  
územného plánu mesta Nová Baňa, vydané Okresným úradom v Banskej Bystrici, 
odbor výstavby a bytovej politiky č. 2014/030267-Ba z 15. 10. 2014 

 
B/ schvaľuje 

Podľa § 4 ods.3 písm j. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podľa § 
26 ods. 3  zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení  



 
1. Územný plán mesta Nová Baňa ako záväzný územnoplánovací dokument v rozsahu 

riešeného územia  
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväznej časti územného 
plánu mesta Nová Baňa 

 
3. Spôsob vybavenia pripomienok v procese prerokovania návrhu podľa tabuľkového 

prehľadu,  ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 
 

C/   Upovedomuje  

Územný plán mesta Nová Baňa  po schválení je uložený:       
- na MsÚ Nová Baňa  – orgáne územného plánovania   
- na stavebnom úrade   
- na Okresnom úrade, odbor výstavby a bytovej politiky  v sídle kraja  

 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

5. 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 

 
b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky k zverejnenému Zámeru na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová 
Baňa č. 2/2014 priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
mesta Nová Baňa č. 35/2014 dňa 28.5.2014. 
 Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc.č. 506 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 727 m2, vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV         
č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, za účelom využitia na výstavbu 
rodinného domu. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 10.7.2014 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 12,55 eur / m2. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 11/2014 

vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 12,55 eur/m2.) 
V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného záujemcu:  



Ivan Škultéty, Veterná 18/D, 917 01 Trnava. Ponúknutá kúpna cena vo výške po 12,55 
eur/m2.  

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

Ivan Škultéty, Veterná 18/D, 917 01 Trnava. 
 

Dôvodová  správa 
 
Zámer mesta na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 
majetku mesta Nová Baňa č. 2/2014 priamym predajom, nachádzajúceho sa v lokalite ul. 
Hájles bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od 
jedného záujemcu uvedeného v návrhu na uznesenie. Záujemca splnil všetky zámerom 
stanovené podmienky. Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk Zámeru na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 2/2014 
priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v prospech Ivana Škultétyho, sú uvedené v návrhoch 
na uznesenia. 
 

U z n e s e n i e   č. 51/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 

 
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky k zverejnenému Zámeru na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová 
Baňa č. 2/2014 priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
mesta Nová Baňa č. 35/2014 dňa 28.5.2014. 
 Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc.č. 506 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 727 m2, vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV         
č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, za účelom využitia na výstavbu 
rodinného domu. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 10.7.2014 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 12,55 eur / m2. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 11/2014 

vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 12,55 eur/m2.) 
V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného záujemcu:  

Ivan Škultéty, Veterná 18/D, 917 01 Trnava. Ponúknutá kúpna cena vo výške po 12,55 
eur/m2.  

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

Ivan Škultéty, Veterná 18/D, 917 01 Trnava. 



 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 

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

 
s c h v a ľ u j e 
 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku        
C KN parc.č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedeného Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa; 

s budúcim kupujúcim: Ivan Škultéty, rod. Škultéty, Veterná 18/D, 917 01 Trnava; 
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu, v kúpnej cene dohodou po             

12,55 eur/m2, čo za výmeru 727 m2 predstavuje čiastku 9123,85 eur, slovom 
deväťtisícstodvadsaťtri eur 85 centov, s ktorou budú zároveň na úhradu v zmluve vyčíslené aj 
náklady vzniknuté mestu za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 40,00 eur.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

  
Zámer mesta na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 
majetku mesta Nová Baňa č. 2/2014 priamym predajom, nachádzajúceho sa v lokalite ul. 
Hájles bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od 
jedného záujemcu uvedeného v návrhu na uznesenie. Záujemca splnil všetky zámerom 
stanovené podmienky. Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky Zámeru na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 2/2014 
priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v prospech Ivana Škultétyho, sú uvedené v návrhoch 
na uznesenia. 
 

U z n e s e n i e   č. 52/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 

 
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku        

C KN parc. č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedeného Okresným 



úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa; 

s budúcim kupujúcim: Ivan Škultéty, rod. Škultéty, Veterná 18/D, 917 01 Trnava; 
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu, v kúpnej cene dohodou po             

12,55 eur/m2, čo za výmeru 727 m2 predstavuje čiastku 9123,85 eur, slovom 
deväťtisícstodvadsaťtri eur 85 centov, s ktorou budú zároveň na úhradu v zmluve vyčíslené aj 
náklady vzniknuté mestu za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 40,00 eur.  
 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

 
b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky k zverejnenému Zámeru na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová 
Baňa č. 4/2014 priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
mesta Nová Baňa č. 37/2014 dňa 28.5.2014. 
 Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc. č. 6558/12 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 64 m2, vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 
LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, za účelom využitia na 
výstavbu rekreačnej chaty. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 10.7.2014 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 17,93 eur / m2. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 12/2014 

vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 17,93 eur/m2.) 
V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného záujemcu:  

MUDr. Jozef Šuster, Pri Bielom Kríži 8, 831 02 Bratislava. Ponúknutá kúpna cena vo výške 
po 18,00 eur/m2. 

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

MUDr. Jozef Šuster, Pri Bielom Kríži 8, 831 02 Bratislava. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Zámer mesta na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 
majetku mesta Nová Baňa č. 4/2014 priamym predajom, nachádzajúceho sa v rekreačnej 



oblasti Tajch bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od 
jedného záujemcu uvedeného v návrhu na uznesenie. Záujemca splnil všetky zámerom 
stanovené podmienky. Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky Zámeru na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 4/2014 
priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v prospech MUDr. Jozefa Šustera, sú uvedené 
v návrhoch na uznesenia. 
 

U z n e s e n i e   č. 53/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie  na  vedomie 
 

informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky k zverejnenému Zámeru na 
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová 
Baňa č. 4/2014 priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
mesta Nová Baňa č. 37/2014 dňa 28.5.2014. 
 Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc. č. 6558/12 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 64 m2, vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 
LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, za účelom využitia na 
výstavbu rekreačnej chaty. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 10.7.2014 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 17,93 eur / m2. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 12/2014 

vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 17,93 eur/m2.) 
V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného záujemcu:  

MUDr. Jozef Šuster, Pri Bielom Kríži 8, 831 02 Bratislava. Ponúknutá kúpna cena vo výške 
po 18,00 eur/m2. 

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

MUDr. Jozef Šuster, Pri Bielom Kríži 8, 831 02 Bratislava. 
 
Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 

 



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

 
s c h v a ľ u j e 
 
 uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku        
C KN parc.č. 6558/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, vedený Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa; 

s budúcim kupujúcim: MUDr. Jozef Šuster, rod. Šuster, Pri Bielom Kríži 8, 831 02 
Bratislava; 

za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v kúpnej cene dohodou po             
18,00 eur/m2, čo za výmeru 64 m2 predstavuje čiastku 1152,00 eur, slovom 
jedentisícstopäťdesiatdva eur, s ktorou budú zároveň na úhradu v zmluve vyčíslené aj náklady 
vzniknuté mestu za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 35,00 eur. 

 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
  
Zámer mesta na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 
majetku mesta Nová Baňa č. 4/2014 priamym predajom, nachádzajúceho sa v v rekreačnej 
oblasti Tajch bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od 
jedného záujemcu uvedeného v návrhu na uznesenie. Záujemca splnil všetky zámerom 
stanovené podmienky. Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky Zámeru na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 4/2014 
priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v prospech MUDr. Jozefa Šustera, sú uvedené 
v návrhoch na uznesenia. 
 

U z n e s e n i e   č. 54/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
 uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku        
C KN parc.č. 6558/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, vedený Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa; 

s budúcim kupujúcim: MUDr. Jozef Šuster, rod. Šuster, Pri Bielom Kríži 8, 831 02 
Bratislava; 

za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v kúpnej cene dohodou po             
18,00 eur/m2, čo za výmeru 64 m2 predstavuje čiastku 1152,00 eur, slovom 
jedentisícstopäťdesiatdva eur, s ktorou budú zároveň na úhradu v zmluve vyčíslené aj náklady 
vzniknuté mestu za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 35,00 eur. 
 
 



Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

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

 
b e r i e   n a   v e d o m i e 

 
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky k zverejnenému Zámeru na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová 
Baňa č. 5/2014 priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
mesta Nová Baňa č. 38/2014 dňa 28.5.2014. 
 Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc.č. 6558/13 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 64 m2, vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 
LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, za účelom využitia na 
výstavbu rekreačnej chaty. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 10.7.2014 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 17,93 eur / m2. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 12/2014 

vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 17,93 eur/m2.) 
V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného záujemcu:  

Ing. Zuzana Sýkorová, Tekovská 10, 953 01 Zlaté Moravce. Ponúknutá kúpna cena vo výške 
po 20,00 eur/m2. 

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

Ing. Zuzana Sýkorová, Tekovská 10, 953 01 Zlaté Moravce. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Zámer mesta na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 
majetku mesta Nová Baňa č. 5/2014 priamym predajom, nachádzajúceho sa v rekreačnej 
oblasti Tajch bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od 
jedného záujemcu uvedeného v návrhu na uznesenie. Záujemca splnil všetky zámerom 
stanovené podmienky. Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky Zámeru na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 5/2014 
priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v prospech Ing. Zuzany Sýkorovej, sú uvedené 
v návrhoch na uznesenia. 



 

N.Pinková – Keď sa bude vydávať stavebné povolenie, mali by sme to ošetriť na tom Tajchu, 
pretože vieme, že stavebníci tam zaberajú viac pozemku, ako by si mali. Takže v týchto 
prípadoch, keď sa začínajú stavať nové chaty, dôkladne to ošetriť, aby sa nestalo, že si rozšíri 
priestory a zastavanú plochu. Budeme sa potom v komisii dohadovať, či sa to zbúra, či nie 
a či bude za to pokuta. V obidvoch prípadoch, týka sa to aj predchádzajúceho by sme mali 
mať toto na zreteli.  

Mgr.J.Havran  – Myslím si, že je to ošetrené v každom jednom stavebnom povolení, ale 
otázkou je, ako to stavebníci vybudujú. Je na nás, ako to počas výstavby skontrolujeme, či už 
na základe nejakého podnetu, z vlastnej činnosti alebo pri kolaudácii. Nemôžu zastavať 
žiadny cudzí pozemok, nielen mestský.  

 

U z n e s e n i e   č. 55/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na  vedomie 

 
informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky k zverejnenému Zámeru na 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová 
Baňa č. 5/2014 priamym predajom, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
mesta Nová Baňa č. 38/2014 dňa 28.5.2014. 
 Predmetom zverejnenia bol pozemok C KN parc.č. 6558/13 – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 64 m2, vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 
LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, za účelom využitia na 
výstavbu rekreačnej chaty. 

Termín na predkladanie cenových ponúk bol stanovený do 10.7.2014 do 12,00 hod. 
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške po 17,93 eur / m2. 
(Všeobecná hodnota majetku bola stanovená znaleckým posudkom č. 12/2014 

vypracovaným Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská 57, 968 01 Nová Baňa po 17,93 eur/m2.) 
V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od jedného záujemcu:  

Ing. Zuzana Sýkorová, Tekovská 10, 953 01 Zlaté Moravce. Ponúknutá kúpna cena vo výške 
po 20,00 eur/m2. 

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

Ing. Zuzana Sýkorová, Tekovská 10, 953 01 Zlaté Moravce. 
 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 



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

 
s c h v a ľ u j e 
 
 uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku        
C KN parc. č. 6558/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, vedený Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa; 

s budúcim kupujúcim: Ing. Zuzana Sýkorová, rod. Sýkorová, Tekovská 10, 953 01 
Zlaté Moravce; 

za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v kúpnej cene dohodou po             
20,00 eur/m2, čo za výmeru 64 m2 predstavuje čiastku 1280,00 eur, slovom 
jedentisícdvestoosemdesiat eur, s ktorou budú zároveň na úhradu v zmluve vyčíslené aj 
náklady vzniknuté mestu za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 35,00 eur. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

  
Zámer mesta na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného 
majetku mesta Nová Baňa č. 5/2014 priamym predajom, nachádzajúci sa v rekreačnej oblasti 
Tajch bol zverejnený podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. V stanovenom termíne bola doručená cenová ponuka od 
jedného záujemcu uvedeného v návrhu na uznesenie. Záujemca splnil všetky zámerom 
stanovené podmienky. Záznam z vyhodnotenia cenovej ponuky Zámeru na uzatvorenie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 5/2014 
priamym predajom bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa. 
Vyhodnotenie cenovej ponuky, ako aj návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti v prospech Ing. Zuzany Sýkorovej, sú uvedené 
v návrhoch na uznesenia. 
 

 

U z n e s e n i e   č. 56/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
 uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku        
C KN parc.č. 6558/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, vedený Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa; 

s budúcim kupujúcim: Ing. Zuzana Sýkorová, rod. Sýkorová, Tekovská 10, 953 01 
Zlaté Moravce; 

za účelom využitia pozemku na výstavbu rekreačnej chaty v kúpnej cene dohodou po             
20,00 eur/m2, čo za výmeru 64 m2 predstavuje čiastku 1280,00 eur, slovom 
jedentisícdvestoosemdesiat eur, s ktorou budú zároveň na úhradu v zmluve vyčíslené aj 
náklady vzniknuté mestu za vypracovanie znaleckého posudku v hodnote 35,00 eur. 
 
 



Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

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

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
s c h v a ľ u j e 
 

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

• časť pozemku E KN parc.č. 5322 – vodná plocha o výmere 46 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 28 m2 (časť C KN parc.č. 4756/1 – zastavané 
plochy a nádvoria), so zameraním od pozemku C KN parc.č. 4756/2, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľov – Petra Gregora a manželky Andrey Gregorovej; 

• časť pozemku E KN parc.č. 5259 – ostatná plocha o výmere 545 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 105 m2 (časť C KN parc.č. 4756/1 – zastavané 
plochy a nádvoria), so zameraním od pozemku E KN parc.č. 5322 a od pozemku C KN 
parc.č. 4756/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov – Petra Gregora a manželky Andrey 
Gregorovej; 

v prospech: Peter Gregor, rod. Gregor a manželka Andrea Gregorová, rod. Koišová, 
trvalé bydlisko Školská 45/14, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – 
manželov Gregorových, vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 
LV č. 2015, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 
znaleckým posudkom. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Manželia Gregoroví s manželkou predložili mestu žiadosť o kúpu častí mestských pozemkov 
v lokalite ul. Školská v častiach susediacich k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov,       
a to za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam. Komisia žiadosť prerokovala             
a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to z dôvodu 
uvedeného v návrhu na uznesenie, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku. Na základe prijatého uznesenia budú časti mestských pozemkov geometricky 
zamerané a stanovená ich minimálna všeobecná hodnota.  
 

 



 

U z n e s e n i e   č. 57/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 

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

• časť pozemku E KN parc.č. 5322 – vodná plocha o výmere 46 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 28 m2 (časť C KN parc.č. 4756/1 – zastavané 
plochy a nádvoria), so zameraním od pozemku C KN parc.č. 4756/2, ktorý je vo vlastníctve 
žiadateľov – Petra Gregora a manželky Andrey Gregorovej; 

• časť pozemku E KN parc.č. 5259 – ostatná plocha o výmere 545 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 105 m2 (časť C KN parc.č. 4756/1 – zastavané 
plochy a nádvoria), so zameraním od pozemku E KN parc.č. 5322 a od pozemku C KN 
parc.č. 4756/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov – Petra Gregora a manželky Andrey 
Gregorovej; 

v prospech: Peter Gregor, rod. Gregor a manželka Andrea Gregorová, rod. Koišová, 
trvalé bydlisko Školská 45/14, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov – 
manželov Gregorových, vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 
LV č. 2015, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 
znaleckým posudkom. 
 
Hlasovanie č. 13: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

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

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

časť pozemku C KN parc.č. 45/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6937 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 19 m2, so zameraním od pozemku      
C KN parc.č. 335/1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov – Antona Majsniara a manželky 
Margity Majsniarovej; 



v prospech: Anton Majsniar, rod. Majsniar a manželka Margita Majsniarová, rod. 
Palajová, trvalé bydlisko Andreja Kmeťa 589/32, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu dorovnania hranice pozemkov vo vlastníctve žiadateľov – manželov 
Majsniarových, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV            
č. 61 a vybudovania parkovacích miest k nehnuteľnosti, v kúpnej cene minimálne vo výške 
všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Anton a Margita Majsniaroví požiadali mesto o kúpu časti pozemku v lokalite ul. Andreja 
Kmeťa v časti susediacej k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to za účelom 
dorovnania hranice pozemku a vybudovania parkovacích miest k nehnuteľnosti. Komisia 
žiadosť prerokovala a po obhliadke pozemku odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť 
spôsob prevodu podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, a to z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie, v kúpnej cene 
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku. Na základe prijatého uznesenia sa časť 
mestského pozemku geometricky zameria a stanoví sa minimálna všeobecná hodnota 
pozemku.  
 

U z n e s e n i e   č. 58/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 

 
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

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

časť pozemku C KN parc.č. 45/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6937 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 19 m2, so zameraním od pozemku      
C KN parc.č. 335/1, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov – Antona Majsniara a manželky 
Margity Majsniarovej; 

v prospech: Anton Majsniar, rod. Majsniar a manželka Margita Majsniarová, rod. 
Palajová, trvalé bydlisko Andreja Kmeťa 589/32, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu dorovnania hranice pozemkov vo vlastníctve žiadateľov – manželov 
Majsniarových, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV            
č. 61 a vybudovania parkovacích miest k nehnuteľnosti, v kúpnej cene minimálne vo výške 
všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom. 
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, 
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

 



9. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
s c h v a ľ u j e 
 

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

časť pozemku E KN parc.č. 5152/111 – ostatné plochy o výmere 6097 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa – časť spojovacej uličky medzi ul. Banícka a ul. Nálepkova 
(časť C KN 663) a časť komunikácie zabratej oporným múrom na ul. Nálepkova (časť C KN 
669), spolu vo výmere cca 51 m2, so zameraním od pozemku C KN parc.č. 661, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľov – Jána Ohlasa a manželky Anny Ohlasovej; 

v prospech: Ján Ohlas, rod. Ohlas a manželka Anna Ohlasová, rod. Katinová, trvalé 
bydlisko Nálepkova 1284/8, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého oporným múrom 
postaveným pred cca 20 rokmi za účelom zabránenia zosuvu pôdy na miestnu komunikáciu, 
ktorá je jednosmernou ulicou a z dôvodu zabezpečenia vjazdu k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov – manželov Ohlasových, vedených Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 3405, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
pozemku stanovenej znaleckým posudkom. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Manželia Ohlasoví predložili mestu žiadosť o kúpu časti mestského pozemku v lokalite ul. 
Nálepkova v častiach susediacich k pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to za 
účelom uvedeného v návrhu na uznesenie. Komisia žiadosť prerokovala a po obhliadke 
pozemku za účasti žiadateľa odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 
časti nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, a to z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie, v kúpnej cene 
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku. Na základe prijatého uznesenia sa časti 
mestského pozemku geometricky zamerajú, tak aby zostala spojovacia ulička medzi ul. 
Banícka a Nálepkova dostatočne priechodná a stanoví sa ich minimálna všeobecná hodnota.  
 

N.Pinková – Pánovi Ohlasovi sme pred rokom tiež schvaľovali nejaký „príštipok“. Toto 
potrebuje zlegalizovať?  To sa stavia načierno a potom dodatočne legalizuje?   
 
Mgr.P.Gejdošová - Uviedol, že ten múr staval cca pred 20 rokmi.  
 
N.Pinková - Prečo to teraz legalizuje? To bude mať grátis, nebude žiadna pokuta, nič? 
 
Mgr.J.Havran  - Myslím si, že vzhľadom na to, kedy bol ten priestupok spáchaný, tak už to 
bude nula.  
 
Ing.arch.J.Kôpka – Pán Ohlas nás oslovil žiadosťou a mal predložiť doklady, ktorými bola 
povolená táto stavba. Zúčastnil sa komisie a uviedol, že táto stavba bola geometricky 
zameraná a vytýčená a tak isto aj pozemok. Na komisii sme mu dali podmienku, aby predložil 
tieto doklady aj so stavebným povolením. Údajne tieto doklady nenašiel a preto sa musíme 



zariadiť situáciou skutkovou. Skutková situácia je taká, že k prístavbe RD bol postavený 
oporný múr, ktorý bol tento rok nadstavený kvôli zosuvu hliny. Vykonali sme tvarmiestnu 
obhliadku za účasti pána Ohlasa a jeho suseda a skonštatovali sme, že tento oporný múr 
nejakým závažným spôsobom nezasahuje do priechodnosti miestnej komunikácie, ktorá je 
jednosmerná. Na základe tvarmiestnej obhliadky aj dohadov, ktoré boli podané ako argument 
zo strany pána Ohlasa a ktoré sme nemali ako overiť, lebo pán, ktorý stavbu vytyčoval už nie 
je medzi nami. Preto sa to nedalo spätne overiť žiadnym spôsobom. Na základe tohto komisia 
odporúča MsZ tento zastavaný pozemok odpredať a aj prístup na ich pozemok s tým, že 
ulička, ktorá je historická banícka a v minulosti slúžila aj ako smetisko, pán Ohlas ju vyčistil. 
Táto ulička zostane priechodná.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 59/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

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

časť pozemku E KN parc. č. 5152/111 – ostatné plochy o výmere 6097 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa – časť spojovacej uličky medzi ul. Banícka a ul. Nálepkova 
(časť C KN 663) a časť komunikácie zabratej oporným múrom na ul. Nálepkova (časť C KN 
669), spolu vo výmere cca 51 m2, so zameraním od pozemku C KN parc.č. 661, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľov – Jána Ohlasa a manželky Anny Ohlasovej; 

v prospech: Ján Ohlas, rod. Ohlas a manželka Anna Ohlasová, rod. Katinová, trvalé 
bydlisko Nálepkova 1284/8, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého oporným múrom 
postaveným pred cca 20 rokmi za účelom zabránenia zosuvu pôdy na miestnu komunikáciu, 
ktorá je jednosmernou ulicou a z dôvodu zabezpečenia vjazdu k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľov – manželov Ohlasových, vedených Okresným úradom Žarnovica, 
odborom katastrálnym na LV č. 3405, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
pozemku stanovenej znaleckým posudkom. 
 
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 12 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. 
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, 
Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 1  (Pinková) - – uznesenie bolo prijaté 
 

 

 



10.  n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
p r e d b e ž n e    s c h v a ľ u j e 

 
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov:  
časť pozemku C KN parc.č. 7/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;  

v rozsahu zastavanom časťou nehnuteľnosti –  objektu súp. č. 3 (budova predajní), 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 5769, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo žiadateľa – Karola Budinského;    

v prospech: Karol Budinský, rod. Budinský, trvalé bydlisko Očová – Holcov Majer 
910, 962 12  Detva;    

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 
znaleckým posudkom. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Pán Karol Budinský nadobudol v roku 2002 nehnuteľnosti – objekt s.č. 3 (budova predajní) 
a pozemky C KN 7/1 a 8/1. Objekt s.č. 3 je postavený časťou na pozemku žiadateľa – C KN 
7/1 a časťou na pozemku mesta Nová Baňa – C KN 7/2. Z tohto dôvodu požiadal Karol 
Budinský mesto Nová Baňa o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku zastavaného stavbou, 
ktorej je vlastníkom. Komisia žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu 
predbežne schváliť prevod podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty 
majetku, s tým že predmetom majetkovoprávneho vysporiadania bude len časť mestského 
pozemku, ktorá je zastavaná objektom s. č. 3. Časť mestského pozemku, ktorá je zastavaná 
stavbou sa na základe prijatého uznesenia geometricky zameria.  
 
 
P.Forgáč – Koľko je to m2 a na aký účel? 
 
Mgr.P.Gejdošová – Je to 80 m2 a je to časť pozemku, na ktorom stojí budova a chce 
majetkovo- právne vysporiadať pozemok pod budovou. On je vlastník budovy a nevlastní 
celý pozemok pod budovou. Bude to samozrejme zamerané a predá sa mu len tá zastavaná 
časť.  
 
Mgr.J.Havran  – Mám jednu otázku. Tento priestor bol užívaný na základe nejakého 
nájomného vzťahu – nájomnej zmluvy za ktorú dodnes platí?  
 
Mgr.P.Gejdošová – Nájomná zmluva už bola ukončená dávnejšie a teraz už neplatí.  
 
P.Forgáč – Chcem sa spýtať – tá budova stojí časťou na mestskom pozemku? 
 
Mgr.P.Gejdošová - Prednou časťou budovy, kde je myslím herňa. Zamerané to bude tak, aby 
nešlo o chodník, ale len o pozemok pod budovou.  
 



Ing.arch.J.Kôpka – Keď sme to skúmali do histórie, máme informácie od p. Barborovej 
a Jozefa Holého, členov komisie, že kedysi táto budova patrila mestu Nová Baňa. Prebehlo tu 
ale niekoľko vzťahov s majiteľom a toto je výsledok nedoriešených právnych vecí.  
 
Ing.K.Ditteová – Ja si to pamätám, naozaj to bola mestská budova a  Budinskí  ju odkupovali 
ešte za čias nebohého primátora Mgr. Polca. Preto sa im to neodpredalo celé, aby sa tam 
trochu nechal priestor a vtedy to kupoval ešte brat pána Budinského, ktorý sľúbil, že tú 
budovu zbúra a novú posunie ďalej. To bolo uvedené v tej prvej pôvodnej zmluve, ale to sa 
nikdy neudialo a potom sa to previedlo na druhého brata. Je tam vlastne vchod na trhovisko 
a preto sa to zaviazalo v prvej zmluve, že sa tá stavba potom posunie. Preto sa im tie predné 
metre pozemku nepredali.  
 
J.Barniak  – Vážené páni, vážené dámy, neviem prečo z tohto robíme vedu, veď to je jasný 
prípad. Nie je to vedľa do cesty, je to pod jeho stavbou. Mali by sme to suverénne schváliť. 
Teraz sme prejednávali iné veci, toto je veľmi ľahký prípad a neviem, prečo z toho robíme 
vedu.  
 
Mgr.J.Havran  – Ľahký prípad je to možno pre tých, čo nevedia ako sa táto vec udiala. Táto 
budova mu podľa môjho názoru bola predaná za zvýhodnenú cenu preto, pretože tu bol 
záväzok zo strany predchádzajúceho vlastníka, že podá celú budovu za tým účelom, že bude 
v jednej rovine so všetkými existujúcimi budovami na tej strane. Dnes sú vybudované 
chodníky k existujúcim stavbám a vyzerá, že je neúčelné túto budovu búrať, ktorej vlastníctvo 
prešlo na jeho brata. Budova bola prevedená na brata pána Budinského, ale táto záležitosť sa 
ďalej neabsolvovala. Preto mesto dnes vlastní časť pozemku pod tou budovou, lebo budova 
mala byť posunutá ďalej a prístup na tržnicu by bol zachovaný v inom stave ako dnes. Teraz 
tam má problém vojsť aj kuka-voz. Bol tam záväzok, ktorý ale nebol realizovaný a jeho 
vlastníkmi uskutočnený. Predtým sa tam bavilo o nízkom nájomnom a chcel tam postaviť 
dvojposchodovú budovu, ale to sa neurobilo. To je skutočnosť.  Pre mňa je dôležité, akým 
spôsobom ho tá osoba užívala a či to bolo bezodplatné alebo odplatné a či to má zmysel pre 
ďalší chod tohto mesta. 
 
P.Forgáč – Je problém, keď aj súkromná osoba  má zastavané na mestskom pozemku, vtedy 
o tom tiež diskutujeme a zvažujeme, ako ďalej postupovať. Dokonca, keď súkromná osoba 
má zastavané v chatovej oblasti na mestskom pozemku, tak žiadame aj neviem čo. Je na 
zamyslenie, aby sme nevedeli povedať, že akú konkrétnu dobu neplatí za užívanie toho 
pozemku, pretože majiteľ tej budovy ju používa na podnikanie. Využíva stavbu, ktorá je na 
pozemku mesta Nová Baňa a neplatí za ten prenájom. Samozrejme súhlasím s primátorom 
mesta, že mesto tu nebude chcieť nejaké ďalšie podnikanie, ani meniť budovu. Pozemok nie 
je pre mesto až tak zaujímavý, ale je to majetok využívaný v centre mesta na podnikanie, 
neviem v akom dlhom období. To nie je využívaný vjazd do svojho súkromného domu a to je 
zásadný pohľad na vec. Túto otázku ste sa pán predseda komisie neriešili? Určite by to bolo 
veľmi zaujímavé vedieť o aký čas tam išlo. 
 
Mgr.P.Gejdošová - Toto je len predbežné schválenie, takže keď sa to ešte raz do 
zastupiteľstva vráti, môžem tieto informácie do správy doplniť.  Ako dlho to mal v nájme 
a výšku nájomného. 
 
Ing.K.Tužinský  – Tiež ma táto informácia zaujíma a preto by som navrhoval tento bod 
stiahnuť z dnešného programu rokovania. Respektíve nás zaujíma, ako dlho neplatil za ten 



nájom a či nie je mestu dlžný nejaké financie? Zviazať ho, aby  vyrovnal predchádzajúci dlh 
a následne dať predbežný súhlas na prevod nehnuteľnosti.  
 
P.Forgáč – Myslím si, že k tomu, aby sa stanovila nejaká cena chýba niekoľko informácií. Ja 
určite o tom nezahlasujem, pokiaľ nebude dostatok informácií o tom, o akú dobu išlo. Myslím 
si, že toto je zásadná vec, zásadná informácia, ktorá sa týka tohto celého problému.  
 
Mgr.J.Havran  – Myslím si, že predbežný súhlas môže byť daný, pokiaľ je teda záujem 
predať tento pozemok a nerobiť s ním niečo iné.  
 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
predbežne  schvaľuje 
 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov:  

časť pozemku C KN parc. č. 7/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;  

v rozsahu zastavanom časťou nehnuteľnosti –  objektu súp. č. 3 (budova predajní), 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 5769, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo žiadateľa – Karola Budinského;    

v prospech: Karol Budinský, rod. Budinský, trvalé bydlisko Očová – Holcov Majer 
910, 962 12  Detva;    

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 
znaleckým posudkom. 
 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 12 
za - 4  (Jozef Barniak, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka) 
proti - 3 (Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Karol Tužinský)  
zdržal sa - 5 (Peter Forgáč, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton 
Tužinský) 
nehlasoval - 1  (Mgr. Alica Bindová) – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 

11.  n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
s c h v a ľ u j e   
 

uzatvorenie dohody o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
nehnuteľnosti č. 1/2012 zo dňa 21.12.2012, uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako 
budúcim predávajúcim a Evou Koristovou, rod. Gažiová, trvalé bydlisko Nová Baňa, Štúrova 
788/22, ako budúcou kupujúcou s tým, že pozemok C KN parc.č. 6345/36 – trvalý trávny 
porast o výmere 3478 m2 a pozemok C KN parc.č. 6345/40 – ostatné plochy o výmere         
256 m2, vedené Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 6123, v k.ú. 
Nová Baňa, v lokalite ul. Bôrina ostávajú vo vlastníctve mesta Nová Baňa a mesto Nová Baňa 



vráti Eve Koristovej, rod. Gažiová zaplatenú kúpnu cenu vo výške 8065,44 eur do ½ roka od 
podpísania dohody o zrušení zmluvy z dôvodu, že nebude realizovať výstavbu rodinného 
domu.  
 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
 
Pani Eva Koristová požiadala mesto Nová Baňa o majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu 
k pozemku založeného Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti. V Zmluve 
o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2012 sa zaviazala na pozemku C KN 
parc.č. 6345/36 – ttp o výmere 3734 m2, postaviť rodinný dom. Záujem realizovať výstavbu 
rodinného domu v tejto lokalite mala z dôvodu, že predmetný pozemok susedí s pozemkom 
a rodinným domom jej dcéry s manželom. Z dôvodu, že v súčasnej dobe dcéra s bývalým 
manželom svoje nehnuteľnosti predávajú, pominul aj dôvod záujmu pani Koristovej stavať tu 
rodinný dom. Komisia žiadosť na svojom zasadnutí prerokovala a vzala žiadosť na vedomie. 
Pozemky C KN 6345/36 a 6345/40 ostávajú vo vlastníctve budúceho predávajúceho, tj mesta 
Nová Baňa a komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť vrátenie kúpnej ceny, 
ktorú dňa 27.12.2012 zaplatila budúca kupujúca vo výške 8065,44 eur, Eve Koristovej do ½ 
roka od podpísania dohody o zrušení zmluvy.  
 

 

U z n e s e n i e   č. 60/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje   

uzatvorenie dohody o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
nehnuteľnosti č. 1/2012 zo dňa 21.12.2012, uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako 
budúcim predávajúcim a Evou Koristovou, rod. Gažiová, trvalé bydlisko Nová Baňa, Štúrova 
788/22, ako budúcou kupujúcou s tým, že pozemok C KN parc.č. 6345/36 – trvalý trávny 
porast o výmere 3478 m2 a pozemok C KN parc.č. 6345/40 – ostatné plochy o výmere         
256 m2, vedené Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 6123, v k.ú. 
Nová Baňa, v lokalite ul. Bôrina ostávajú vo vlastníctve mesta Nová Baňa a mesto Nová Baňa 
vráti Eve Koristovej, rod. Gažiová zaplatenú kúpnu cenu vo výške 8065,44 eur do  ½ roka od 
podpísania dohody o zrušení zmluvy z dôvodu, že nebude realizovať výstavbu rodinného 
domu.  
 
Hlasovanie č. 17: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš 
Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton 
Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 2 (Jozef Barniak, Peter Forgáč) – uznesenie bolo prijaté 
 

 

 



12. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
n e s c h v a ľ u j e 
 

spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to: 

• C KN parc.č. 6345/36 – trvalé trávne porasty o výmere 3478 m2, vedený Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, 

• C KN parc.č. 6345/40 – ostatné plochy o výmere 256 m2, vedený Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

v prospech: Ing. Roman Škvarek, Novomeského 39, 962 31 Veľká Lúka a Mgr. Jana 
Gajdošová, Botanická 7, 949 01 Nitra;  

za účelom výstavby technickej budovy s odôvodnením, že žiadatelia majú záujem 
o kúpu susedných nehnuteľností od vlastníkov: Ľudovíta Briešku a Ing. Jany Brieškovej; 

z dôvodu, že sa jedná o stavebný pozemok – pozemky v tejto lokalite sú určené podľa 
územného plánu mesta Nová Baňa k výstavbe rodinných domov a mesto Nová Baňa má 
v pláne zverejniť zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku 
priamym predajom v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Žiadatelia uvedení v návrhu na uznesenie predložili mestu Nová Baňa žiadosť o kúpu 
pozemkov C KN 6345/36 a 6345/40 nachádzajúcich sa v lokalite ul. Bôrina, za účelom 
výstavby technickej stavby, ktorú majú v pláne dobudovať k nehnuteľnostiam, ktoré majú 
v záujme odkúpiť od Ľudovíta Briešku a Ing. Jany Brieškovej (susediace k predmetným 
mestským pozemkom) s vysvetlením, že technická stavba by bola realizovaná bez nutnosti 
pripojenia na existujúce vodovodné potrubie, čím by nedošlo k poklesu tlaku vody v danej 
lokalite. Komisia ich žiadosť prerokovala a neodporúča predmetné pozemky previesť 
spôsobom podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu, že sa jedná o stavebný pozemok – pozemky v tejto lokalite 
sú určené podľa územného plánu mesta Nová Baňa k výstavbe rodinných domov. Komisia 
odporúča prevod predmetných pozemkov podľa § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – zverejniť zámer na uzatvorenie zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku priamym predajom. 
 

U z n e s e n i e   č. 61/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
neschvaľuje 

 
spôsob prevodu nehnuteľností podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to: 



• C KN parc.č. 6345/36 – trvalé trávne porasty o výmere 3478 m2, vedený Okresným úradom v 
Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta 
Nová Baňa, 

• C KN parc.č. 6345/40 – ostatné plochy o výmere 256 m2, vedený Okresným úradom v 
Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta 
Nová Baňa; 

v prospech: Ing. Roman Škvarek, Novomeského 39, 962 31 Veľká Lúka a Mgr. Jana 
Gajdošová, Botanická 7, 949 01 Nitra;  

za účelom výstavby technickej budovy s odôvodnením, že žiadatelia majú záujem 
o kúpu susedných nehnuteľností od vlastníkov: Ľudovíta Briešku a Ing. Jany Brieškovej; 

z dôvodu, že sa jedná o stavebný pozemok – pozemky v tejto lokalite sú určené podľa 
územného plánu mesta Nová Baňa k výstavbe rodinných domov a mesto Nová Baňa má 
v pláne zverejniť zámer na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj pozemku 
priamym predajom v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 1c) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie č. 18: 
prítomní - 10 
za - 10  (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Natália Pinková, 
Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol 
Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 3 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Maroš Marko) – uznesenie bolo prijaté 
 

13. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
s c h v a ľ u j e 
 

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

a 
nájom časti nehnuteľnosti 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
časť pozemku E KN parc.č. 3910/2 – trvalé trávne porasty o výmere 70 m2, vedeného 

Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 20 m2, so zameraním od pozemku C KN parc.č. 
5227/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky – Mgr. Viery Beniakovej, podľa zakreslenia             
v mape; 

v prospech: Mgr. Viera Beniaková, rod. Krauseová, trvalé bydlisko Školská 46/18, 
968 01 Nová Baňa; 

na dobu určitú – 10 rokov; 
vo výške nájomného za 5,00 eur / m2 / rok; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorú žiadateľka užíva – 

pozemok je sčasti zastavaný časťou drobnej stavby – záhradný altánok. Jedná sa o pozemok 
priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľky – Mgr. Viery Beniakovej.  



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Žiadateľka uvedená v návrhu na uznesenie predložila mestu Nová Baňa žiadosť 
o majetkovoprávne vysporiadanie časti zabratého mestského pozemku v rozsahu 20 m2 

v lokalite Stará Huta. Komisia žiadosť prerokovala a neodporúča prevod časti predmetného 
pozemku. Žiadateľka na pozemku mesta postavila záhradný altánok bez vedomia vlastníka – 
mesta Nová Baňa a bez ohlásenia stavebnému úradu. Preto bol za účelom prešetrenia 
stavebnej činnosti pri rodinnom dome súp.č. 41 vo vlastníctve Mgr. Beniakovej vykonaný dňa 
5.8.2014 štátny stavebný dohľad. Komisia odporúča časť pozemku prenechať Mgr. 
Beniakovej do dočasného nájmu na dobu 10 rokov, vo výške nájomného 5,00 eur / m2 / rok, 
podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer mesta prenechať predmetnú časť 
pozemku do nájmu bol podľa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zverejnený. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 62/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

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

a 
nájom časti nehnuteľnosti 

o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 
časť pozemku E KN parc.č. 3910/2 – trvalé trávne porasty o výmere 70 m2, vedeného 

Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 20 m2, so zameraním od pozemku C KN parc.č. 
5227/2, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky – Mgr. Viery Beniakovej, podľa zakreslenia             
v mape; 

v prospech: Mgr. Viera Beniaková, rod. Krauseová, trvalé bydlisko Školská 46/18, 
968 01 Nová Baňa; 
na dobu určitú – 10 rokov; 

vo výške nájomného za 5,00 eur / m2 / rok; 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, ktorú žiadateľka užíva – 

pozemok je sčasti zastavaný časťou drobnej stavby – záhradný altánok. Jedná sa o pozemok 
priľahlý k nehnuteľnostiam žiadateľky – Mgr. Viery Beniakovej.  
 
Hlasovanie č. 19: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján 
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína 
Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 1 (Jozef Barniak) – uznesenie bolo prijaté 



14. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
n e s c h v a ľ u j e 

 
predaj časti pozemku E KN parc.č. 1689/11 – ostatné plochy o výmere 6714 m2, 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 12 m2;  

v prospech: Karol Radošický a manželka Georgína Radošická, Komenského 5, 947 01  
Hurbanovo;  

z dôvodu, že mesto Nová Baňa má v zámere pozemky mesta v tejto lokalite 
majetkovoprávne vysporiadať komplexne a územný plán mesta Nová Baňa je v súčasnej dobe 
v procese schvaľovania. Tento upraví limity a regulatívy územia.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Manželia Radošický majú záujem o kúpu časti mestského pozemku nachádzajúceho sa 
v rekreačnej oblasti Tajch, identifikovaného v návrhu na uznesenie, kde vlastnia rekreačnú 
chatu s.č. 1824, postavenú na pozemku C KN parc.č. 1824. O časť mestského pozemku majú 
záujem z dôvodu zväčšenia terasy, a tým i prestrešenia vchodu do sociálneho zariadenia 
chaty. Komisia žiadosť manželov Radošických prerokovala a odporúča mestskému 
zastupiteľstvu neschváliť predaj časti mestského pozemku z dôvodu uvedeného v návrhu na 
uznesenie. 
 

Ing.arch.J.Kôpka – V súvislosti so žiadosťou, ktorá je prejednávaná bolo pánom 
primátorom, za účasti Mgr. Gejdošovej a členov komisie vykonané predbežné zameranie 
chatiek v lokalite Tajch. Z uvedeného zamerania bolo zistené, že všetky chatky, okrem jednej 
presahujú do mestského pozemku. To znamená, že každá chata, okrem jednej má postavenú 
prístavbu alebo vykonanú stavebnú úpravu na mestskom pozemku. Je to závažné zistenie 
a preto na poslednom zasadnutí komisie sme sa dohodli, že navrhujeme mestu majetkovo-
právne vysporiadať tieto pozemky. Odporúčame zriadiť samostatnú komisiu odborníkov, 
ktorá zadá kritériá a vypracovanie územného plánu zóny so zapojením občanov. To by 
znamenalo osloviť majiteľov týchto chát, aby sa tieto pozemky dali vysporiadať, lebo 
niektoré sú už desaťročia zastavané na mestskom pozemku a mesto v tejto veci podniklo 
veľmi málo, aby sa to dalo do právneho stavu. Myslím si, že územný plán zóny by tieto veci 
mohol vyriešiť.  

J.Barniak  – Dožil som sa toho, že spravodlivosť prehráva a ja budem musieť odtiaľto odísť. 
Ďakujem.  

O 16.20 hod. odchod poslanca Jozefa Barniaka. 

 
U z n e s e n i e   č. 63/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
neschvaľuje 
 



predaj časti pozemku E KN parc.č. 1689/11 – ostatné plochy o výmere 6714 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 12 m2;  

v prospech: Karol Radošický a manželka Georgína Radošická, Komenského 5, 947 01  
Hurbanovo;  

z dôvodu, že mesto Nová Baňa má v zámere pozemky mesta v tejto lokalite 
majetkovoprávne vysporiadať komplexne a územný plán mesta Nová Baňa je v súčasnej dobe 
v procese schvaľovania. Tento upraví limity a regulatívy územia.  
 
Hlasovanie č. 20: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, 
Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, 
Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 2 (Jozef Barniak, Viera Hudecová) – uznesenie bolo prijaté 
 

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

 
predaj nehnuteľností mesta: 
• časť pozemku E KN parc.č. 1696/31 – ostatné plochy o výmere 53 m2, vedeného 

Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová 
Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu 36 m2 a 

• časť pozemku E KN parc.č. 5152/112 – ostatné plochy o výmere 4636 m2, 
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu C KN parc.č. 391/1 
o výmere 136 m2;  

v prospech: Emil Baláž a manželka Mária Balážová, Partizánska 773/4, 968 01  Nová 
Baňa;  

z dôvodu, že predajom predmetných mestských pozemkov by sa zamedzil prístup 
iným vlastníkom k ich pozemkom. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Manželia Balážoví požiadali o kúpu časti pozemku nachádzajúceho sa v lokalite Tajch za 
účelom zlúčenia pozemkov do celku a postavenia chatky a ďalej o kúpu časti pozemku 
nachádzajúceho sa na ul. Partizánska v mieste trvalého pobytu žiadateľov z dôvodu, že sa 
nachádza tesne vedľa rodinného domu v ich vlastníctve (s. č. 773). Komisia po prerokovaní 
žiadosti a po obhliadke na tvare miesta odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť predaj 
predmetných, v návrhu na uznesenie identifikovaných, častí pozemkov z dôvodu uvedeného 
v návrhu na uznesenie. 
 

J.Búry – Má v týchto miestach ešte pán Baláž pozemky? 



 

Mgr.P.Gejdošová – Áno. On chcel zlúčiť dva pozemky. Tu je potom ale pozemok mesta 
a nadväzuje na pozemok Slovenského pozemkového fondu. Pokiaľ by došlo k tomu, že by sa 
mu to predalo, potom by sa zamedzil prístup ostatným k im nehnuteľnostiam.  

J.Búry – Ja mám na to trošku iný názor, ale to nevadí, nepoznám presne tú mapu, ale poznám 
tú situáciu. Pán Baláž ma ďaleko väčší pozemok aj s chatkou, to ale predal a teraz mu tam 
zostali tie „trojuholníčky“, mal tam aj takú šopku, ale tú nestaval on. Spravil si tam aj 
vodovodnú prípojku, je tam viacej problémov a plne sa stotožňujem s názorom komisie 
a prosil by som kolegov, aby to podporili. Nerozumiem tomu, najskôr predá veľký kus 
s domom aj so záhradou, teraz chce kúsky pozemkov pospájať a zamedziť tým prístup iným 
k nehnuteľnostiam.  

Mgr.J.Havran  - Tiež by som chcel k tomu niečo povedať, lebo som bol na tvarmieste. Tento 
problém súvisí aj s inými skutočnosťami. V rámci sadov, ktoré boli štátnym majetkom došlo 
k tomu, že boli zabraté a následne boli vrátené. Toto boli aj pozemky jeho rodinných 
príslušníkov, ktoré im zabrali na pestovanie ovocných stromov a následne im ich prinavrátili. 
Zásadný problém je ten, že pozemky sa vrátili do pôvodného stavu, ale komunikácie sa 
nevrátili do pôvodného stavu. To znamená, že komunikácia bola vybudovaná tak, ako to 
vyhovovalo užívateľovi sadu a pôvodná komunikácia bola rozoraná a použitá na výsadbu 
stromov. To znamená, že dnes pán Baláž vlastní pozemok, na ktorom je vybudovaná asfaltová 
komunikácia, ktorá slúži aj ostatným  k tomu, aby sa mohli dostať na svoje pozemky. Faktom 
je aj to, že tá komunikácia je prejazdná a prechádza sa ňou na opačnú stranu a napája sa na 
cestu, ktorá ide z Rekreačnej cesty. Dnes tomu ale tak nie je. Vlastník pozemku sa rozhodol, 
že komunikáciu zahatí a zruší. Otázkou zostáva, čo sa stane, keď sa takto rozhodne ďalší 
vlastník a komunikáciu zahatí v inom mieste. To znamená, že reštitúcia nevyriešila otázku  
komunikácie, pretože tie boli vybudované a nikto ich nedal do pôvodného stavu. On tým 
chcel asi docieliť, aby sa tam dalo dostať iným možným spôsobom, ako po tejto komunikácii, 
pretože sa v budúcnosti môže stať, že časom nebude prejazdná.  
 
J.Búry - Tých komunikácií bolo vybudovaných viac a viacerí chceli vybudované 
komunikácie zrušiť. Keď chceli tú komunikáciu pred 20 rokmi zrušiť, bolo im povedané, že 
to nie je možné, lebo cesta je vybudovaná a zostane prístupovou cestou k pozemkom. Napriek 
tomu cesta zhora je svojvoľne zaprataná a zahataná vlastníkom, ktorý tvrdí, že tam predtým 
cesta nebola. Je pravda, že cesta viedla trochu inou trasou, ale aj pán Baláž mal pri dome 
prechod, ktorý on zasypal a nie že cestári ho zasypali. Teraz sa tadiaľ nedá jazdiť. Vytvárajú 
sa „žabomyšie vojny“, ktoré nevedú k ničomu len k roztržkám medzi susedmi. Tu to treba 
doriešiť komplexne, nedá sa to riešiť povolením len jednému človeku, ktorý si povie, že to tu 
zamedzím.  
 
Mgr.J.Havran  – Neviem, kto o tom rozhodoval, že sa to nemôže. 
 
J.Búry - Bolo to pred 20 rokmi, hneď ako sa im vrátili späť sady, chceli tú cestu uzavrieť, ale 
bolo to zakázané. 
 
Mgr.J.Havran  – Neviem, kto to zakázal, vôbec netuším. Myslím si, že sa jedná o účelovú 
komunikáciu. V tomto prípade to nie je miestna komunikácia, je to komunikácia, ktorá slúži 
na obsluhu území týchto vlastníkov. Viete, niekto sa rozhodne, že tú komunikáciu uzavrie. Na 
jednej strane je to prijateľný stav, ale možno o tom bude musieť rozhodnúť súd, kto strpí 
obmedzenie svojho vlastníckeho práva. Dnes je ale isté, že zvrchu je tá komunikácia 



zaprataná a voľakedy bola prejazdná. To znamená, že tam nie je rešpektovaný ten stav, ktorý 
tam bol predtým.   
 

U z n e s e n i e   č. 64/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
neschvaľuje 
 
predaj nehnuteľností mesta: 

• časť pozemku E KN parc.č. 1696/31 – ostatné plochy o výmere 53 m2, vedeného Okresným 
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo 
mesta Nová Baňa, v rozsahu 36 m2 a 

• časť pozemku E KN parc.č. 5152/112 – ostatné plochy o výmere 4636 m2, vedeného 
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu C KN parc.č. 391/1 o výmere 136 m2;  
v prospech: Emil Baláž a manželka Mária Balážová, Partizánska 773/4, 968 01  Nová Baňa;  

z dôvodu, že predajom predmetných mestských pozemkov by sa zamedzil prístup 
iným vlastníkom k ich pozemkom. 
 
Hlasovanie č. 21: 
prítomní - 12 
za - 11  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš 
Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton 
Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 1  (Peter Forgáč) 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

16.  n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
n e s c h v a ľ u j e 

 
predaj nehnuteľnosti mesta – časť pozemku E KN parc.č. 1876/4 – ostatné plochy 

o výmere 269 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV         
č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 100 m2;  

v prospech: Ing. Lýdia Madajová, Mlynarovičova 5, 851 03  Bratislava 1;  
z dôvodu, že predajom predmetného mestského pozemku by sa zamedzil prístup iným 

vlastníkom k ich pozemku. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

Žiadateľka ako spoluvlastníčka susedného pozemku k pozemku mestskému, 
identifikovanému v návrhu na uznesenie, požiadala o kúpu časti mestského pozemku, pričom 
uvádza, že tento patril v minulosti vždy jej rodine. Na základe týchto informácií bolo 
preskúmané vlastníctvo predmetného pozemku v pozemnoknižnej vložke v Okresnom úrade 
v Žarnovici, odbore katastrálnom, kde bol ale pozemok vedený ako verejný majetok. Komisia 



na základe zistení vlastníctiev susedných pozemkov k pozemku mestskému a prerokovaní 
podkladov odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť predaj časti mestského pozemku 
z dôvodu uvedeného v návrhu na uznesenie.  
 

U z n e s e n i e   č. 65/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
neschvaľuje 

predaj nehnuteľnosti mesta – časť pozemku E KN parc.č. 1876/4 – ostatné plochy 
o výmere 269 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV         
č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu cca 100 m2;  

v prospech: Ing. Lýdia Madajová, Mlynarovičova 5, 851 03  Bratislava 1;  
z dôvodu, že predajom predmetného mestského pozemku by sa zamedzil prístup iným 

vlastníkom k ich pozemku. 
 
Hlasovanie č. 22: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján 
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína 
Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 

 
 

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

spôsob prevodu nehnuteľností  podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to pozemkov spolu 
o výmere cca 115 m2: 

• časť pozemku C KN parc.č. 1807/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         
918 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa – so zameraním od pozemku C KN 
1807/2, ktorý je vlastníctve žiadateľa – Igora Mošku, zo všetkých štyroch strán, a to: smerom 
k jazeru – k miestnej komunikácii, vedúcej popod objekt bufetu, ďalej smerom k účelovej 
komunikácii nad objektom bufetu – vedúcej k vybudovanému javisku a amfiteátru, s tým, že 
sa nezasiahne do pozemku C KN parc.č. 1808/2 (komunikácia), kadiaľ je zabezpečený prístup 
k javisku a amfiteátru a ďalej smerom do strán k plážovému ihrisku a k Penziónu Tajch a  

• časť pozemku C KN parc.č. 1809/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere        
708 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa – so zameraním od pozemku C KN 
parc.č. 1807/2, ktorý je vlastníctve žiadateľa – Igora Mošku, a to časť smerom od objektu  
bufetu až po javisko amfiteátra a ďalej smerom k hľadisku amfiteátra; 



v prospech: Igor Moško, rod. Moško, trvalé bydlisko Pod sekvojou 1707/29, 968 01 
Nová Baňa; 

z dôvodu osadenia oporných pilierov a schodov, za účelom plánovanej nadstavby 
objektu bufetu s.č. 622-1 – poschodie a podkrovný priestor s previsom sedlovej strechy. 
Priestory majú poskytovať rodine žiadateľa a vlastníka objektu bufetu – Igora Mošku sezónne 
ubytovanie, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 
znaleckým posudkom. 

 
D ô v o d o v á   s p r á v a  

 
Igor Moško požiadal mesto Nová Baňa, ako vlastníka susedných pozemkov 
k nehnuteľnostiam, ktoré sú v jeho vlastníctve, o kúpu časti pozemku C KN 1807/1 a časti 
pozemku C KN parc.č. 1809/2 – areál amfiteátra, ktorý bol geometricky zameraný a dňom 
13.12.2013 zverený do správy Technickým službám mesta Nová Baňa podľa Zmluvy  o 
zverení správy majetku mesta Nová Baňa  č. 2/2013.  Žiadateľ je vlastníkom pozemku   C KN 
1807/2 a na ňom postaveného objektu bufetu s.č. 622-1 v lokalite rekreačnej oblasti Tajch. 
Kúpu pozemku žiada za účelom realizácie nadstavby poschodia a podkrovných priestorov 
k objektu bufetu. Z tohto dôvodu má v pláne vybudovať oporné piliere a schody na 
poschodie, ktoré má byť ukončené podkrovným priestorom so sedlovou strechou. Žiadosť 
bola prerokovaná v komisii, ktorá odporučila žiadateľovi spracovať zámer – štúdiu 
s grafickou a textovou časťou a vizualizáciu projektu plánovanej stavby, ktoré žiadateľ 
dodatočne aj doložil. Na základe uvedeného komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 
predbežne súhlasiť so spôsobom prevodu častí mestských pozemkov, identifikovaných 
v návrhu na uznesenie, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene minimálne 
vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku s tým, že 
stavba nezasiahne do pozemku C KN parc.č. 1808/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
112 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 2638, ako 
vlastníctvo mesta, na ktorom je umiestnená účelová komunikácia, slúžiaca ako prístup 
k javisku a amfiteátru. 
 
Ing.arch.J.Kôpka – Toto je spôsob prevodu  a tu je dôležitý hlavne postup ďalšej projekčnej 
činnosti. Potrebuje predbežný súhlas mesta, aby vedel do akých hraníc sa má so stavbou 
vlastne zmestiť. Následne požiada stavebný úrad a mesto o vyjadrenie a rozhodnutie 
k umiestneniu stavby, kde mu mesto Nová Baňa záväzne určí podmienky, aké musí splniť. To 
je podmienka územného rozhodnutia. To znamená, že všetko by malo by postavené na jeho 
pozemku. Ide o to, aby sa on vedel zariadiť do akých hraníc sa má zmestiť, akú rozlohu so 
stavbou môže zabrať. Okrem mesta sa k tomu budú vyjadrovať požiarnici, hygiena a všetky 
dotknuté orgány štátnej správy. Tam sa upresnia všetky konkrétne podmienky a až potom 
môže požiadať mesto o stavebné povolenie. Ak by bol tento pozemok schválený na odpredaj 
pánovi Moškovi, tiež len za podmienok, aké sa používajú v rámci iných predajov murovaných 
stavieb. Môj názor je taký, mal by požiadať o stavebné povolenie so splnenými podmienkami 
zo strany mesta a až následne, keď bude mať budovu minimálne pod strechou, potom by bolo 
možné odpredať tento pozemok.  
 
Mgr.J.Havran – Chcem sa spýtať členov komisie, či komisia pri rozhodnutí brala do úvahy 
aj blízkosť amfiteátra, ktorý je  vo vlastníctve mesta. 
 
Ing.arch.J.Kôpka – Áno.  
 



Mgr.J.Havran  – Pretože si myslím, že je dosť dôležité a kľúčové pre obsluhu a fungovanie 
amfiteátra, aby tam bola zachovaná nejaká šírka komunikácie, ktorá slúži na obsluhu a po 
druhé, aby boli zachované na tej ľavej strane schody, aj keď ste videli, že s tým vlastníctvom 
to nie je až tak v poriadku, ktoré zabezpečujú prístup k amfiteátru zo spodu aj vzhľadom na 
to, že v krátkej dobe by sa mali začať stavať sprchy, záchody a prezliekárne a druhej časti pri 
odtoku. To znamená, že aj takéto záujmy mesta by mali byť v budúcnosti zohľadnené.  
 
Ing.arch.J.Kôpka - Ešte raz vysvetlím, tento predbežný súhlas je potrebný na to, aby pán 
Moško vedel, či mesto mu vôbec dá nejaký súhlas na stavbu, alebo mu nedá. To je predbežný 
súhlas. Ďalší krok, ktorý som spomínal je územné rozhodnutie, to znamená, že tam sa určia 
podmienky, za akých môže postaviť stavbu. To znamená, že počas toho procesu tam môže 
mesto jasne určiť – taká bude šírka komunikácie, taká výška budovy, taký prístup 
k amfiteátru, úplne všetko. Na tomto mieste má mesto všetky páky a všetky podmienky si 
môže určiť. Ak to nesplní, mesto mu stavebné povolenie nevydá.  
 
Mgr.J.Havran - Určite je jednoduchšie to riešiť a stanovovať podmienky v rámci územného 
rozhodnutia, bohužiaľ ale v podmienkach územného rozhodovania na cudzom pozemku.  
Mali by sa tým zaoberať členovia komisie aj v budúcnosti s tým, ako by to malo vyzerať a čo 
by tam malo byť. Aj tie brány a vstupy formulovať takým spôsobom, aby to zariadenie 
fungovalo samostatným spôsobom. Preto tam je samostatná prípojka elektrickej energie, lebo 
predtým to fungovalo tak, že elektrika k bufetu, zo záchodov do bufetu a tak ďalej. 
 
Ing.arch.J.Kôpka - Práve preto má mesto teraz všetky páky na to určiť mu podmienky. 
 
Mgr.J.Havran - To znamená, v akom rozsahu mu to predať, nie územným konaním.  
 
Ing.arch.J.Kôpka - Áno. Tie podmienky územného rozhodnutia sa musia zapracovať do 
stavebného povolenia. Keď ich nesplní, bohužiaľ.  
 
P.Forgáč - Chcel by som vedieť jednu vec pán kolega. Bavíme sa o územnom konaní 
a následne o tom, ako odpredáme pozemok.  
 
Ing.arch.J.Kôpka - Dávame predbežný súhlas, aby on mohol vo veci konať.  
 
P.Forgáč - Takže bude mu vydané územného rozhodnutie, potom nasleduje stavebné 
konanie, ktoré bude žiadať na základe toho, že je vlastník pozemku.  
 
Ing.arch.J.Kôpka - Áno. Na základe predbežného súhlasu mesta. 
 
P.Forgáč - Fyzicky som sa podieľal na stavbe amfiteátra a zdá sa mi to veľmi blízko k tomu 
hľadisku, zdá sa mi, že je to potiahnuté až viac. Neviem, či to má takto byť, alebo je to len 
skica.  
 
Ing.arch.J.Kôpka - Toto je len zámer, ktorý na základe podmienok a požiadaviek mesta 
môže vyzerať úplne inak.  
 
Mgr.P.Gejdošová - Chcela by som podotknúť, že na základe tohto sa tie pozemky zamerajú.  
 
Mgr.J.Havran  - Iniciatívu podporujem, ale ešte raz opakujem, že by mal byť zachovaný 
vstup mestu k pozemkom.   



 
N.Pinková – Mohla by byť zámena, že tie schody zoberieme my a na druhej strane mu dáme 
z pozemku, neviem ako ďaleko je tam to ihrisko. Aby tam ten priestor bol dostatočný aj na 
nejakú obsluhu a samostatný vchod.  
 
Mgr.J.Havran  -  Myslím si, že by schody boli verejné a slúžili by trebárs na obsluhu. 
 
N.Pinková - Nie je dobré, aby jeho budova bola napojená priamo na amfiteáter.  
 
Mgr.J.Havran - Treba povedať, že fakticky už je.  
 
Ing.arch.J.Kôpka - Ešte raz poviem, že mesto má momentálne všetky páky na to, aby určilo 
podmienky, ktoré musí pán Moško splniť.  
 
 
 

U z n e s e n i e   č. 66/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 

spôsob prevodu nehnuteľností  podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to pozemkov spolu 
o výmere cca 115 m2: 

• časť pozemku C KN parc.č. 1807/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         
918 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa – so zameraním od pozemku C KN 
1807/2, ktorý je vlastníctve žiadateľa – Igora Mošku, zo všetkých štyroch strán, a to: smerom 
k jazeru – k miestnej komunikácii, vedúcej popod objekt bufetu, ďalej smerom k účelovej 
komunikácii nad objektom bufetu – vedúcej k vybudovanému javisku a amfiteátru, s tým, že 
sa nezasiahne do pozemku C KN parc.č. 1808/2 (komunikácia), kadiaľ je zabezpečený prístup 
k javisku a amfiteátru a ďalej smerom do strán k plážovému ihrisku a k Penziónu Tajch a  

• časť pozemku C KN parc.č. 1809/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere        
708 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, 
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa – so zameraním od pozemku C KN 
parc.č. 1807/2, ktorý je vlastníctve žiadateľa – Igora Mošku, a to časť smerom od objektu  
bufetu až po javisko amfiteátra a ďalej smerom k hľadisku amfiteátra; 

v prospech: Igor Moško, rod. Moško, trvalé bydlisko Pod sekvojou 1707/29, 968 01 
Nová Baňa; 

z dôvodu osadenia oporných pilierov a schodov, za účelom plánovanej nadstavby 
objektu bufetu s.č. 622-1 – poschodie a podkrovný priestor s previsom sedlovej strechy. 
Priestory majú poskytovať rodine žiadateľa a vlastníka objektu bufetu – Igora Mošku sezónne 
ubytovanie, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej 
znaleckým posudkom. 
 
 
 
 



 
Hlasovanie č. 23: 
prítomní - 12 
za - 10  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján 
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol 
Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa – 2 (Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba) 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
7.  Rôzne  
 

V rámci bodu rôzne je predložený návrh na uznesenie – schválenie platnosti Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2007 – 2013 do doby 
schválenia PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 - 2020. Predkladateľom návrhu je Mgr. Ján 
Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Mgr. Jana Holá, manažérka pre 
rozvoj mesta na Mestskom úrade v Novej Bani.  K danému bodu boli materiály zaslané 
vopred a komentár k predmetnému návrhu podala Mgr. Jana Holá. 

  

Dôvodová správa 

 
       Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je základný komplexný 
strednodobý programový a rozvojový dokument a má voči ostatným plánovacím 
dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. 
 Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2007 – 
2013 bol spracovaný v zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. a schválený uznesením č. 41/2008 
Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 30. 05. 2008. Predĺženie platnosti PHSR 
bolo schválené uznesením č. 80/2013 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 11. 
12. 2013. 
       Rokom 2014 začína plynúť nové programové obdobie 2014 – 2020, s čím súvisí aj 
potreba tvorby nových strategických dokumentov. Mesto Nová Baňa pristúpilo k príprave 
a tvorbe PHSR v zmysle schváleného rozpočtu mesta na rok 2014 a zámeru spracovania 
PHSR. V máji tohto roku bola podpísaná Zmluva o dielo so spoločnosťou IBS Slovakia, 
s.r.o., Prievidza a spracovaná analytická časť dokumentu v súlade s platným zákonom č. 
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Následne bola Vládou SR schválená novela 
tohto zákona č. 539/2008 Z. z. a zverejnená nová Metodika na vypracovanie PHSR 
obce/obcí/VÚC Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tieto zmenené 
podmienky si vyžiadali potrebu podpísania Dodatku ku Zmluve o dielo so spoločnosťou IBS 
Slovakia, s.r.o., Prievidza a následne aj zmenu termínu dodania kompletného materiálu 
PHSR. 
 S cieľom zabezpečenia súladu PHSR mesta s platnou legislatívou ako aj so 
spomenutou metodikou navrhujeme predĺžiť platnosť aktuálneho PHSR do doby prijatia 
nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2014 – 2020. 
 
 
 
 
 
 



 
 

U z n e s e n i e   č. 67/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
platnosť Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2007 – 2013 
do doby schválenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na rok 
2014 - 2020 
 
Hlasovanie č. 24: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján 
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína 
Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 

Ďalej je rámci bodu rôzne predložený návrh na uznesenie – vzatie na vedomie 
informáciu o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na 
roky 2014 – 2020. Predkladateľom návrhu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a 
spracovateľkou je Mgr. Jana Holá, manažérka pre rozvoja mesta na Mestskom úrade v Novej 
Bani.  K danému bodu boli materiály zaslané vopred a komentár podala Mgr. Jana Holá. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 V súčasnosti je platný strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2007 – 2013, ktorý bol spracovaný v zmysle zákona 
č.503/2001 Z. z.  Dňa 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 
539/2008 Z. z.,  v zmysle ktorého sú mestá povinné zabezpečiť spracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) na roky 2014 – 2020. 

 PHSR obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s 
cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené 
v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území 
ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej 
dokumentácie obce. Nový strategický dokument mesta je potrebné spracovať v súvislosti na 
aktuálnu situáciu v hospodárskej a ekonomickej oblasti našej krajiny i celej Európy s 
prispôsobením priorít a možností nášho mesta. Cieľom PHSR ako kľúčového strategického 
dokumentu mesta je analýza potrieb a daností mesta Nová Baňa, zadefinovanie cieľov a 
opatrení, ktoré  napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Od roku 
2014 začína nové programové obdobie Európskej únie, čo znamená nové priority v oblastiach 
čerpania pomoci z EÚ. 



  
 
 V zmysle schváleného rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2014 bol spracovaný zámer 
spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020: 
 
 
 

ZÁMER  SPRACOVANIA PHSR 

Názov dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na 
roky 2014-2020 

Forma spracovania Externou spoločnosťou, za spolupráce interných zamestnancov 
a partnerov 

Riadenie procesu Spôsob riadenia procesu spracovania: 
 
Spracovanie tohto dokumentu je postavené na princípe partnerstva 
so všetkými relevantnými subjektmi a na báze otvorenej 
spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami. Spracovanie 
PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve 
verejného, súkromného a tretieho sektora.  
 
1. Vytvorenie riadiaceho tímu. 

2. Vytvorenie pracovných skupín. 

3. Zoznam subjektov, ktoré budú zapojené do spracovania 
(budúci členovia pracovných skupín). 

4. Zapojenie verejnosti, komunikácia s verejnosťou – 
informovanie, dotazníkový prieskum občanov mesta 
prostredníctvom webovskej stránky www.novabana.sk, v 
mestských novinách Novobanské noviny, stretnutia s občanmi  

 
Obdobie spracovania - 06/2014-02/2015 (obdobie spracovania) 

- harmonogram spracovania (samostatný dokument) 
Financovanie spracovania Náklady spojené s vypracovaním PHSR mesta Nová Baňa sú 

v réžii externej spoločnosti. Zmluvná cena stanovená na základe 
výsledkov verejného obstarávania. 

 
 
Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z: 
 
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie 
obce s väzbami na širšie územie a odhad jej budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká a 
ohrozenia vo väzbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného 
potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,  
 
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných 
špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov 
regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,  



 
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie 
realizácie programu rozvoja obce,  
 
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia 
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém 
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných 
ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou 
akčných plánov a  
 
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, 
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce. 
 
 Mesto Nová Baňa začalo so spracovaním PHSR v máji tohto roka podpísaním Zmluvy 
o dielo so spoločnosťou IBS Slovakia, s.r.o. so sídlom v Prievidzi a prácami na analytickej 
časti PHSR. Súčasne bol realizovaný v mesiacoch júl a august dotazníkový prieskum 
k príprave PHSR, ktorého cieľom bolo zistiť potreby obyvateľov a ich názory na rozvoj 
mesta. Dotazníkový prieskum prebiehal dvoma formami – v papierovej prostredníctvom 
Novobanských novín a elektronickou formou prostredníctvom web stránky mesta.  
 
 Nakoľko v tomto období došlo k schváleniu novely zákona č.  539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja Vládou SR a súčasne bola zverejnená nová Metodika na 
vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, mesto reagovalo na tieto zmenené podmienky podpísaním Dodatku ku Zmluve 
o dielo so spoločnosťou IBS Slovakia, s.r.o., Prievidza. 
  
 V súčasnosti prebieha príprava dokumentu PHSR už podľa spomenutej Metodiky na 
vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC , čo si vyžiadalo prepracovanie už spracovanej 
analytickej časti PHSR. 
   
 Na spracovaní a tvorbe dokumentu PHSR sa budú podieľať oddelenia mestského 
úradu, poslanci mestského zastupiteľstva, mestom zriadené organizácie, zástupcovia štátnych 
inštitúcií, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií a to prostredníctvom účasti 
v riadiacom tíme a pracovných skupinách. Do tvorby PHSR budú teda zapojení kľúčoví 
aktéri, ktorí pôsobia na území mesta Nová Baňa a v budúcnosti môžu prispieť k realizácii 
PHSR.  
 
Riadiaci tím a pracovné skupiny: 
 
Členovia riadiaceho tímu 
Gestor:  Mgr. Ján Havran 
Členovia: Ing. Katarína Ditteová, vedúca FO 
  Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca SO 
  Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca OKI 
  Jaroslav Svetík, náčelník MsP 
  Ing. Janka Šeclová, vedúca odborná referentka, oddelenie VŽPaSM 
  Mgr. Jana Holá, manažérka pre rozvoj mesta 
  Ing. Tatiana Hubová, projektová manažérka IBS Slovakia, s.r.o. 
 
 



 
Navrhované pracovné skupiny: 
1. skupina: hospodárska 
2. skupina: sociálna  
3. skupina: environmentálna 
 
 
Členovia pracovných skupín: vedúci jednotlivých oddelení MsÚ, menovaní odborní 
pracovníci, riaditelia alebo nimi poverení zástupcovia mestom zriadených organizácií, 
náčelník MsP, zástupcovia partnerov mesta v oblasti rozvoja zo súkromného a tretieho 
sektora, poslanci MsZ. Ich úlohou bude zadefinovanie hlavných priorít, opatrení a aktivít na 
dosiahnutie stanovených cieľov. 

 
 Časový plán a termíny spracovania jednotlivých častí dokumentu PHSR je uvedený 
v samostatnej prílohe Harmonogram spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 – 
2020. 

 
 
 Komunikácia o tvorbe PHSR bude prebiehať vo viacerých rovinách a formách: 
 

− občania mesta – s cieľom informovať o priebehu, konzultovať plán a spôsob realizácie 
jednotlivých aktivít a zapájať ich do tvorby, pripomienkovania, 
 

− odborná verejnosť a inštitúcie v meste – s cieľom informovať, konzultovať a zapájať ich 
do tvorby, pripomienkovania, 

 
− pracovníci MsÚ, organizácií MsÚ a poslanci MsZ – s cieľom oboznamovať o procese 

tvorby a s tým súvisiacich úlohách, 
 

− formy komunikácie – prostredníctvom informácií zverejnených na webovej stránke mesta, 
v Novobanských novinách, dotazníkovým prieskumom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SPRACOVANIA  PHSR MESTA NOVÁ BAŇA 2014-2020  
Mesiac/činnosť 06/2014 07/2014 08/ 

2014 
09/2014 10/2014 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 

Analytická časť 
Zber a spracovanie údajov, príprava, spracovanie a odovzdanie analytickej časti 
dokumentu na pripomienkovanie x x        

Príprava, realizácia a vyhodnotenie dotazníkov x x        
Úprava analytickej časti dokumentu podľa metodiky vypracovania PHSR + 
zapracovanie pripomienok   x x      

Odovzdanie analytickej časti dokumentu na zverejnenie na webovej stránke 
mesta     x     

Strategická časť 
Zostavenie pracovných skupín + stretnutia pracovných skupín + riadiaceho 
tímu     x x X   

Príprava a odovzdanie návrhu strategickej časti dokumentu an 
pripomienkovanie     x x X   

Odovzdanie strategickej časti dokumentu na zverejnenie na webovej stránke 
mesta       X   

Programová časť 
Príprava a odovzdanie návrhu programovej časti dokumentu na 
pripomienkovanie      x X x  

Odovzdanie programovej časti dokumentu na zverejnenie na webovej stránke 
mesta      x X x  

Príprava a odovzdanie materiálu na rokovanie mestského zastupiteľstva 
(strategická časť, prípadne programová časť)      

 
 X x  

Realizačná časť 
Príprava a odovzdanie návrhu programovej časti dokumentu na 
pripomienkovanie 

      X x  

Odovzdanie programovej časti dokumentu na zverejnenie na webovej stránke 
mesta 

      X x  

Finančná časť 
Príprava a odovzdanie návrhu programovej časti dok. na pripomienkovanie       X x  
Odovzdanie programovej časti dok. na zverejnenie na web. stránke mesta       X x  
Pripomienkovanie a schválenie dokumentu 
Distribúcia dokumentu na pripomienkovanie  + zapracovanie pripomienok       X x  
Predloženie dokumentu na rokovanie a schválenie mestskému zastupiteľstvu        x x 
Odovzdanie PHSR          x 



 
 
Mgr.J.Holá  - Vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladáme Vám Informáciu o príprave 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020. 
Zmenené požiadavky obyvateľov mesta a  podmienky v spoločnosti, rovnako aj nové priority 
v oblastiach čerpania pomoci z Európskej únie na programové obdobie rokov 2014 – 2020 
podmienili potrebu tvorby nových strategických dokumentov. Takýmto dokumentom je pre 
naše mesto program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta má charakter strategického strednodobého rozvojového 
dokumentu. Spracováva sa na obdobie siedmych rokov s dlhodobým výhľadom na 10 až 14 
rokov. Je nositeľom rozvojovej politiky mesta,  predstáv inštitúcií, organizácií a 
podnikateľských subjektov pôsobiacich na jeho území, ako aj samosprávy a jeho obyvateľov 
o smerovaní rozvoja mesta a ich vzájomnom zosúladení. Zároveň poskytuje komplexný 
pohľad na súčasný stav jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanovuje strategické ciele, 
rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s národnými cieľmi a cieľmi PHSR 
samosprávneho kraja. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní mestu realizovať 
dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných 
rozhodnutiach. V zmysle schváleného rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2014 bol pripravený 
zámer spracovania PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020. Dokument je spracovávaný 
za pomoci externej spoločnosti na princípe partnerstva mesta so všetkými relevantnými 
subjektmi a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami.  
 Samotný dokument pozostáva z piatich častí: 
a) analytickej časti 
b) strategickej časti 
c) programovej časti 
d) realizačnej časti 
e) finančnej časti 
Mesto Nová Baňa začalo so spracovaním PHSR v máji tohto roka prácami na analytickej časti 
PHSR. Súčasne bol realizovaný v mesiacoch júl a august dotazníkový prieskum k príprave 
PHSR, ktorého cieľom bolo zistiť potreby obyvateľov a ich názory na rozvoj mesta. 
Dotazníkový prieskum prebiehal dvoma formami – v papierovej prostredníctvom 
Novobanských novín a elektronickou formou prostredníctvom web stránky mesta. Jeho 
výsledky budú podkladom pre ďalšie časti pripravovaného dokumentu. 
V tomto období zároveň došlo k zmene legislatívy a súčasne bola Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnená nová Metodika na vypracovanie PHSR. Tieto 
zmeny si vyžiadali prepracovanie analytickej časti a v súčasnosti prebieha príprava 
dokumentu PHSR už podľa spomenutej metodiky.   
Na spracovaní a tvorbe dokumentu PHSR sa budú podieľať zamestnanci jednotlivých 
oddelení mestského úradu, poslanci mestského zastupiteľstva, mestom zriadené organizácie, 
zástupcovia štátnych inštitúcií, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií a to 
prostredníctvom účasti v riadiacom tíme a pracovných skupinách. Do tvorby PHSR budú teda 
zapojení kľúčoví aktéri, ktorí pôsobia na území mesta Nová Baňa a v budúcnosti môžu 
prispieť k realizácii PHSR.  
Komunikácia o tvorbe PHSR prebieha prostredníctvom informácií zverejnených na webovej 
stránke mesta a v Novobanských novinách. 
Konečný dokument bude prerokovaný mestským zastupiteľstvo a podlieha jeho schváleniu. 
 

 
 
 



 
U z n e s e n i e   č. 68/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 
 
informáciu o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na 
roky 2014 - 2020 
 
Hlasovanie č. 25: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján 
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína 
Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

V rámci bodu rôzne je predložený aj návrh na uznesenie – schválenie usporiadania 
kultúrneho podujatia Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v roku 2017 alebo 2019 
v Novej Bani. Predkladateľom návrhu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a 
spracovateľkou je Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry a informácií na Mestskom 
úrade v Novej Bani.  K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 
Dôvodová správa 

 
V roku 1345 získala Nová Baňa postavenie slobodného kráľovského a banského mesta 

a postupne dostala i výsady: právo trhu, právo meča, míľové právo. Už od 14. storočia bolo 
mesto známe výrobou mlynských kameňov. Takmer 600-ročná tradícia zlata a striebra siahala 
pred rok 1337. Jej história získala európsky rozmer prvým použitím hnacej sily pary na 
kontinente v roku 1722. Ohňový atmosférický stroj anglického konštruktéra Izáka Pottera 
slúžil na čerpanie banských spodných vôd.  

 Úvod naznačuje význam a perspektívy  novobanského baníctva a jeho význam pre 
dejiny, rozvoj a večnú slávu banského mesta s konzekvenciou do dnešných dôb. Baníctvo 
vždy bolo významným impulzom pre ekonomický rozvoj a prosperitu mesta, samozrejme 
dnes už len symbolicky cez aktivity živej kultúry v cestovnom ruchu a zakladaním spolkov, 
cechov a bratstiev, ktorých hlavným zameraním je zachovanie kultúrneho dedičstva 
Slovenska v jeho jedinečnej podobe hmotných bansko-technických pamiatok, architektúry, 
dobových baníckych krojov a súčasných uniforiem ako aj nehmotného odkazu v podobe 
udržiavania baníckych tradícií, čiže piesní, baníckych omší, šachtágov a podobných zvykov. 
S obhliadnutím sa na banícku históriu viac ako 200 baníckych obcí, mnohých s niekoľko 
storočným baníctvom a viac ako tisícročnou históriou banských lokalít, v začiatku druhého 
tisícročia vyvinutých do historicky významných banských miest a tiež stagnáciu po útlme 
banskej činnosti na začiatku tretieho tisícročia sa Združenie banských miest a obcí Slovenska 
v posledných rokoch zaujíma o aktivity podpory banskej činnosti v menších aj väčších 
lokalitách v súčinnosti s využitím jedinečnosti týchto lokalít pre rozvoj turizmu a jeho širšiu 
propagáciu.  Vrcholnými každoročnými podujatiami organizovanými jednotlivými spolkami, 
cechmi a bratstvami sú stretnutia banských miest a obcí Slovenska. 



Nová Baňa sa doposiaľ držala v úzadí diania baníckych spolkov. V súčasnosti sa 
však naskytol priestor prehovoriť do diania týchto spolkov činných v Slovenskej republike 
s prienikom na Českú republiku ako usporiadateľ podujatia „Stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska“ s účasťou Čechov, Poliakov, Maďarov  – prostredníctvom excelentnej  
prezentácie. Je to jedinečná príležitosť na oživenie baníckych tradícií a aktivít v tejto oblasti s 
celoslovenskou podporou. Niektoré mestá čakajú pomerne dlho na pridelenie organizácie 
podujatia. Avšak stále je to len kandidatúra,  v prípade operatívneho konania v tomto období 
je šanca kandidatúru získať. 

Stretnutie má mimoriadny význam na vnímanie miestnych obyvateľov mesta ako 
mesta s tradíciou, v ktorom sa dejú akcie v súvislosti s jeho vývojom. Súčasťou stretnutia je 
slávnostný pochod mestom, privítanie na radnici u primátora a ďalšie programy podľa určenia 
organizátora. Je to príležitosť prizvať do regiónu ďalšie významné osobnosti.  

Obsahom Stretnutia banských miest a obcí Slovenska je: 

• uvítanie účastníkov stretnutia z celej SR z celkom cca 30 miest, čo znamená okolo 300 
zástupcov z uvedených, ďalej z Čiech okolo 150 účastníkov stretnutia, ďalej delegácie 
z Maďarska a Poľska, 

• je to nielen prijatie účastníkov, ale aj aktívny program na 3 dni v meste a okolí, 
• je to príležitosť pre celý región, ak vytvoríme príťažlivý program stretnutia, je to 

príležitosť pre širšie vnímanie a zapojenie subjektov do ponuky  programu, 
• je potrebné odprezentovať región v širších súvislostiach ako región na turistickej mape 

s prienikom do médií, 
• je to príležitosť pre ubytovacie zariadenia naplno využiť svoje kapacity. 
 
Združenie miest a obcí Slovenska v súčasnosti prideľuje na usporiadanie  od 7 do 10 tis. 
EUR zo spoločnej pokladne združenia. Išlo by o stretnutie v letných mesiacoch, resp. 
začiatkom jesene podľa určenia a koordinácie s Českou republikou v roku 2017. 

 
Mgr.I.Luká čová -  Vážení páni poslanci, vážené poslankyne pred sebou máte dôvodovú 
správu, ktorá naznačuje význam a perspektívy  novobanského baníctva a jeho význam pre 
dejiny, rozvoj a večnú slávu banského mesta s konzekvenciou do dnešných dôb. Združenie 
banských miest a obcí Slovenska sa v posledných rokoch zaujíma o aktivity podpory banskej 
činnosti v menších aj väčších lokalitách v súčinnosti s využitím jedinečnosti týchto lokalít pre 
rozvoj turizmu a jeho širšiu propagáciu. Vrcholnými každoročnými podujatiami 
organizovanými jednotlivými spolkami, cechmi a bratstvami sú stretnutia banských miest a 
obcí Slovenska. V súčasnosti sa mestu Nová Baňa naskytol priestor usporiadať v roku 2017 
alebo 2019 takéto podujatie. Zároveň je to jedinečná príležitosť na oživenie baníckych tradícií 
a aktivít v tejto oblasti s celoslovenskou podporou. Toto stretnutie má mimoriadny význam na 
vnímanie miestnych obyvateľov mesta ako mesta s tradíciou, v ktorom sa dejú akcie 
v súvislosti s jeho vývojom. Súčasťou je slávnostný pochod mestom, privítanie na radnici 
u primátora a ďalšie programy podľa určenia organizátora. Ďalej je to príležitosť prizvať do 
regiónu ďalšie významné osobnosti. Ja len dodám, že niektoré mestá čakajú pomerne dlho na 
pridelenie organizácie tohto podujatia. Požiadavka na usporiadanie bola zaslaná, chýba nám 
doložiť už len uznesenie MsZ, v ktorom schvaľuje usporiadanie tohto podujatia v našom 
meste. Je to síce len kandidatúra, ale v prípade operatívneho konania v tomto období - je 
šanca túto kandidatúru získať. Dnes Vám bola predložená odpoveď od pána Ing. Erika 
Sombathyho - predsedu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktorú sme dnes 
obdržali. 
 
J.Búry – Zúčastnili sme sa už niekedy takéhoto stretnutia? 



 
Mgr.I.Luká čová – Rozprávala som sa o tom s p. Sombathym a celkovo toto združenie nám 
poskytne maximálnu súčinnosť pri organizovaní takéhoto podujatia.  
 
Mgr.J.Havran  – Ja osobne som sa zúčastnil takéhoto stretnutia banských miest a obcí 
organizovaných Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska v Kremnici a Banskej 
Bystrici. Ide predovšetkým o obnovovanie tradícií a pripomínanie si histórie tohto mesta 
a myslím si, že toto je jedinečná príležitosť ako sa k tomu dá dopracovať, pretože týchto akcií 
je v Novej Bani dosť málo. Svetlou výnimkou je Folklórny súbor Háj, ktorý nacvičuje banské 
tance a zvyky. Radi by sme podporili aktivity v tomto smere a do roku 2017 chceme 
usporiadať niekoľko akcií, ktoré budú mať banícku tématiku. Verím tomu, že to opäť ožije. 
Pre nás je dôležité pracovať aj na historických pamiatkach pripomínajúcich si banskú históriu 
a verím, že to bude ako v prípade otvorenia nového náučného chodníka, čo vtedy podporilo 
záujem o turizmus nielen v Novej Bani, ale aj v širokom okolí. Chcem, aby tu ľudia vnímali, 
že baníctvo je súčasťou histórie a že toto mesto bolo pôvodne banské. Máme tu aj Folklórny 
súbor Vinička s Jožkom Suchým, v ktorom takisto spievajú aj banícke piesne a vystupujú 
v baníckom kroji. Prípadne sa môže spraviť nejaký pochod pri tejto príležitosti, tak ako to 
bolo aj v prípade 650. výročia založenia mesta. Verím tomu, že toto bude ďalším krokom pre 
to, aby to tu fungovalo.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 69/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
usporiadanie kultúrneho podujatia Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v roku 2017 
alebo v roku 2019 v Novej Bani  
 
Hlasovanie č. 26: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján 
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína 
Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 

Na schválenie je predložené aj odvolanie poslankyne MsZ Kataríny Štrbovej z Rady 
školy pri Materskej škole Nábrežná 2 v Novej Bani a delegovanie poslanca MsZ Jozefa 
Barniaka do Rady školy pri Materskej škole Nábrežná 2 v Novej Bani. Predkladateľom 
návrhu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila 
Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani.  K danému bodu 
boli materiály zaslané vopred.  

D ô v o d o v á    s p r á v a 
 
 Uznesením č. 19/2011 bola dňa 10. 2. 2011 delegovaná do Rady školy pri Materskej 
škole Nábrežná 2 v Novej Bani poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa 



Katarína Štrbová. Výmena členstva v Rade školy sa navrhuje z dôvodu prijatia žiadosti zo 
dňa 19. 9. 2014, v ktorej sa Katarína Štrbová vzdáva členstva v rade školy.  
 

Mgr.Ľ.Rajnohová – Predkladáme Vám návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva a to 
odvolanie a delegovanie nového člena do Rady školy pri Materskej škole Nábrežná 2 v Novej 
Bani. Udialo sa tak z dôvodu prijatia žiadosti zo dňa 19. 9. 2014, v ktorej sa pani poslankyňa 
Katarína Štrbová vzdáva členstva v tejto rade školy. Na návrh delegujeme nového člena do 
Rady školy pri MŠ Nábrežná 2 v Novej Bani poslanca mestského zastupiteľstva Jozefa 
Barniaka.  

 
 U z n e s e n i e   č. 70/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
odvoláva  
 
z Rady školy pri Materskej škole Nábrežná 2 v Novej Bani poslankyňu mestského 
zastupiteľstva mesta Nová Baňa Katarínu Štrbovú 
 
deleguje 
 
do Rady školy pri Materskej škole Nábrežná 2 v  Novej Bani poslanca mestského 
zastupiteľstva mesta Nová Baňa Jozefa Barniaka 
 
Hlasovanie č. 27: 
prítomní - 11 
za - 11 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Maroš Marko, 
Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, 
Ing. Karol Tužinský) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 1 (Ing. arch. Ján Kôpka) – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 Následne primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran odovzdal slovo občanovi Ing. 
Petrovi Valachovičovi a jeho manželke Ing. PhD. Viktórii Valachovičovej, ktorí o to 
požiadali: 
Ing.PhD. V.Valachovičová - Chcela by som nadviazať na Mgr. Gejdošovú, ktorá hovorila 
o troch zámeroch na predaj pozemkov v majetku mesta. Neviem, či si ešte spomeniete, čo sa 
dialo na MsZ koncom mája a odhlasovali ste až 5 zámerov na predaj pozemkov od mesta. 
Z toho 1 nebude realizovaný z toho dôvodu, že nebol záujemca o tento pozemok a ten ďalší 
bol vyhodnotený súťažou, ktorej sa zúčastnil aj môj manžel. Dva týždne dozadu sme boli ešte 
v tom, že ten zámer bude tak isto ako ostatné súčasťou tohto Vášho jednania, ale pred 2 
týždňami sa situácia začala komplikovať a začalo sa predlžovať  riešenie odpredaja tohto 
pozemku až s tým, že to bolo stopnuté. Z osobných dôvodov by možno hypoteticky vznikol 
pre mňa v ďalšom volebnom období konflikt záujmov pre odpredaj tohto pozemku a preto by 
sme Vám chceli predstaviť, v akej sme situácii a prosím Vás o pomoc pri riešení tejto 
situácie, s ktorou Vás oboznámi môj manžel.  
 



Ing.P.Valachovič -  S manželkou sme chceli aj takouto formou prebrať na MsZ zámer, ktorí 
ste schválili na MsZ 28. 5. 2014 a bol označený ako zámer č. 1/2014. Jednalo sa o  predaj 
pozemku na Ul. Spodnej o rozlohe 371 m2. Na tomto zasadnutí ste rozhodli, že tento pozemok 
bude predaný formou priameho predaja. Následne mesto vyhlásilo verejnú súťaž na predaj 
tohto pozemku a zámer bol zverejnený na internetovej stránke,  v miestnych novinách a na 
úradnej tabuli. Tejto súťaže sme sa zúčastnili a odovzdali sme ponuku, ktorá bola následne 
vyhodnotená dňa 10. 9. 2014 za účasti komisie, ktorá tam zasadala. S dovolením pána 
primátora sme sa otvárania zúčastnili aj my a rovnako sa ho zúčastnil aj pán Kunc, ktorý bol 
jedným z účastníkov tejto súťaže a ktorý chcel tento pozemok kúpiť. Po otváraní obálok bola 
táto časť súťaže vyhodnotená tak, že najvyššiu cenu za pozemok sme dali my a bolo to 12,60 
eur/m2.  Pán Kunc dal 3,60 eur/m2 a ďalší dvaja záujemcovia dali nejakú sumu medzi ním 
a nami. Dňa 11. 9. 2014 sme dostali oznámenie o vyhodnotení týchto ponúk s tým, že to bude 
prednesené MsZ na schválenie. Žiaľ dňa 26. 9. 2014 podal pán Kunc odvolanie, ktoré nám dal 
pán primátor k nahliadnutiu. O tom, že prišlo nejaké odvolanie som bol oboznámený až 10. 
10. 2014 a tam už vlastne nebol veľmi priestor na to, aby  sa tieto  veci prejednali a následne 
dali do programu MsZ. Odvolanie sa týkalo v podstate toho, že pán Kunc sa odvolal, že by on 
chcel daný pozemok získať z dôvodu hodného osobitného zreteľa. My sme argumentovali 
tým, že vlastne  Vy poslanci ste schválili na MsZ formu predaja. V tom čase nikto odvolanie 
na toto schválenie nepodal a pán Kunc takisto, ako aj my sa zúčastnil tej súťaže. S tým, že on 
v podstate tú súťaž prehral do odvolania uviedol, že by to chcel kúpiť inou formou. Čo sa týka 
ďalších vecí, boli by sme kĺudne počkali na ďalšie zasadnutie, kde by sa o určite vyriešilo. 
Pán primátor prisľúbil, že zasadne majetková komisia, ktorá to prehodnotí. Stav je o to 
komplikovanejší, keďže idú voľby, majetková komisia v tom zložení, čo rozhodla o týchto 
veciach už možno nebude a takisto sa zmenia aj ľudia v mestskom zastupiteľstve. Ďalší 
problém, na ktorý sme vlastne narazili je, že manželka kandiduje za poslankyňu do MsZ 
a v prípade jej úspechu, by nám tým pádom nebolo možné takýto pozemok odpredať, aj keď 
sme túto súťaž v podstate vyhrali najvyššou cenou. Preto sme chceli, aby bolo o probléme čo 
najrýchlejšie rozhodnuté a keby sa dalo nejakým spôsobom ten stav zmeniť a  prípadne o ňom 
rozhodnúť v tomto volebnom období. Aby sme my v nasledujúcom období, síce hypoteticky 
neboli vlastne ukrátení o to, že ten pozemok nebudeme môcť kúpiť z toho dôvodu, že ja ako 
priamy príbuzný poslanca, by som ten pozemok zo zákona kúpiť nemohol. Ďakujem. 
 
Mgr.P.Gejdošová – Tak, ako povedal pán Valachovič dňa 28. 5. 2014 na zasadnutí MsZ bolo 
rozhodnuté, že predmetný pozemok parc. č. 1329 bude predaný a to spôsobom priameho 
predaja. Spôsob priameho predaja je predaj, ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek 
s obmedzením podľa zákona, v ktorom je presne vymedzené, ktoré osoby sa ho nemôžu 
zúčastniť. Napríklad starosta, primátor, poslanec a pod. a ich priamy príbuzný. Čiže týmto 
osobám sa spôsobom priameho predaja  previesť nehnuteľný majetok mesta nemôže.  
Mestské zastupiteľstvo schválilo tento spôsob predaja pozemku, na základe čoho mesto Nová 
Baňa vyhlásilo tzv. súťaž. Je to tzv. súťaž, nakoľko zákon ho nepozná pod pojmom súťaž, ale 
priamy predaj. Bol zverejnený zámer, v ktorom boli stanovené presné podmienky, do kedy 
môžu záujemcovia podať svoje cenové ponuky. Znalcom bolo ohodnotené, koľko je 
minimálna cena tohto pozemku a to 2,60 /m2. Doručené boli 4 cenové ponuky a to od pána 
Kunca, Valachoviča, Mišuru a Šuchtera. Pán Kunc podal cenovú ponuku vo výške kúpnej 
ceny za m2 po 3,60 eur, pán Valachovič vo výške 12,60 eur, pán Mišura vo výške 10,20 eur 
a pán Šuchter vo výške 8 eur. Na vyhodnotenie boli pozvaní všetky štyria záujemcovia a pán 
Šuchter a pán Mišura sa ospravedlnili. Komisia bola menovaná pánom primátorom a 
zúčastnili sa jej pán Kunc a pán Valachovič. Predsedom komisie bol Ing. Karol Tužinský, 
ďalšími členmi bol pán Jozef Holý a ja. Komisia súťaž vyhodnotila a úspešným uchádzačom 
bol Ing. Peter Valachovič. Záznam z vyhodnotenia tejto súťaže bol zverejnený na webovej 



stránke a i na úradnej tabuli. Všetkým 4 uchádzačom, ktorí mali záujem o tento pozemok  bol 
zaslaný list o výsledku, kto bol úspešný a kto bol neúspešný. Reakcia pána Kunca bola taká, 
že na základe tohto listu nám bolo doručené odvolanie, v ktorom uviedol viacero dôvodov.  
Pán primátor rozhodol dať to opätovne na prejednanie do majetkovej komisie, aby sa k tomu 
vyjadrila majetková komisia. Takže, nie tá komisia, ktorá vyhodnocovala obálky, ale Komisia 
ÚP, majetková a ŽP.  
 
Mgr.J.Havran – Považoval som za potrebné, aby sa k odvolaniu vyjadrila komisia, aby 
prehodnotila opodstatnenosť odvolania. Komisia sa mala vyjadriť dnes, ale nanešťastie nebola 
uznášaniaschopná, takže sa to nepodarilo zorganizovať. K tým dôvodom sa ja vyjadrovať 
nebudem, pretože to v tomto smere nie je mojou úlohou. Úrad alebo primátor pozemky 
nepredáva, predáva ich mestské zastupiteľstvo, to je ich úloha.  
 
J.Búry - Aké boli dôvody napadnutia rozhodnutia? Nerozumiem tomu, zúčastní sa súťaže, dá 
nejakú ponuku a potom, keď zistí, že prehrá, tak to napadne a žiada iný spôsob.  
 
Mgr.P.Gejdošová – Pán Kunc uviedol vo svojom odvolaní dôvod, že by chcel iný spôsob 
predaja a to predajom hodným osobitného zreteľa. Schvaľujeme takéto prevody, keď sa 
nejedná o súťaž, ale mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj priamo už niektorému 
záujemcovi alebo žiadateľovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Sú to všetko špecifické 
prípady, nedá sa to paušalizovať.  
 
J.Búry - Mňa zaujíma konkrétne tento prípad. Aký tam bol dôvod na osobitný zreteľ? 
 
Mgr.P.Gejdošová - To uviedol v odôvodnení, že chce iný spôsob predaja. Ďalej uviedol, že 
je vlastníkom vedľajšej nehnuteľnosti, že tam má prevádzku a chcel by zabezpečiť parkovanie 
pre zákazníkov.  
 
J.Búry - To nechcel aj predtým? Zúčastnil sa súťaže, za určitých podmienok, nerozumiem 
tomu, prečo sa neohlásil predtým. 
 
Mgr.P.Gejdošová - Záujem o túto nehnuteľnosť bol zo strany obidvoch záujemcov už aj 
predtým. Tento pozemok sa čistil, lebo tam bola taká zrúcanina a preto to trvalo trochu dlhšie.  
 
Mgr.J.Havran  – V súčasnej dobe sme my neriešili opodstatnenosť odvolania, lebo to je 
úlohou komisie, ktorá bude informovať MsZ, ktoré ho bude predávať. Teraz vzišla táto 
požiadavka, že je to potrebné vyriešiť. V normálnom čase by nevadilo, že to bude o mesiac 
neskôr, ale teraz je to v predvolebnom období a sú tam aj ďalšie okolnosti.  Chcem zdôrazniť 
to, že každý jeden z poslancov má takéto obmedzenia, že nemôže prejaviť záujem a kúpiť 
pozemky, lebo to  nie je v súlade so zákonom.  
 
J.Búry - Preto ma prekvapilo, že bol záujem od viacerých záujemcov, súťaž prebehla a on sa 
ozve práve teraz. Je to právne aj možné, nemôže sa to napadnúť?  
 
Mgr.J.Havran – Ja môžem požadovať čokoľvek. Myslím si, že na každú žiadosť by malo 
byť odpovedané a keď MsZ rozhodne, že „nič“, tak tú žiadosť vyhodnotí ako neopodstatnenú. 
Je to na MsZ, či bude žiadať, aby sa o tej žiadosti rozhodovalo, alebo zaujalo nejaké 
stanovisko, alebo určí, že niekto o tom v tomto čase rozhodne.   
 



Ing.arch.J.Kôpka - Proces treba zachovať aj z hľadiska odvolania  a treba sa k tomu 
vyjadriť. Na Teba pán primátor mám v tejto veci jednu otázku. Osobne som včera videl to 
odvolanie a na mestský úrad bolo doručené dňa 29. 9. 2014. List, ktorý sme dostali je 
datovaný na 10. 10. 2014. Myslím si, že komisia mala dosť času riešiť tieto veci. Ja som ani 
nevedel, že nejaké odvolanie prišlo. Pýtal som sa, prečo toto nie je v podkladoch 
v majetkových veciach pre mestské zastupiteľstvo? Povedala mi nejaké dôvody, ale chcel by 
som vedieť od pána primátora, prečo toto nie je uvedené v materiáloch? Pán primátor mi 
povedal, že by bolo dobré, keby o týchto veciach rozhodla komisia, či je to oprávnené alebo 
nie. V podstate som sa k tomuto konaniu dostal až včera. Pýtam sa, kto posúva tieto 
materiály, ktoré prídu od občanov na komisie? 
 
Mgr.J.Havran  – Tej otázke až tak dobre nerozumiem. Dôvodom je určite aj to, že sme sa 
s takýmto prípadom ešte nestretli a za čas nebolo jednoznačné, čo s ním  urobíme.  Je hlavné, 
aby si nič za tým nehľadal, pretože je štandardné, tieto veci sa dejú a ja som tiež nevedel, že 
tam je blízka osoba, ktorá bude kandidovať v komunálnych voľbách a ešte k tomu tam je 
hypotetické aj jej zvolenie. Ešte nie je úplne jednoznačné, či tá osoba bude v budúcnosti 
zvolená, to znamená, či bude mať prekážku na jej kúpu, akým spôsobom o tom rozhodne 
komisia, aby sa teraz niečo dialo. Tu je ten prípad, kedy to posúvam komisii a niektoré trvajú 
ďaleko viacej, ako tento prípad, to môžem zodpovedne povedať. Informáciu o kandidatúre 
som sa dozvedel ani neviem kedy, nič za tým nie je a ani nič za tým netreba hľadať.  Bola tam 
aj taká možnosť, že komisia sa nemusela stretať, mohli to riešiť aj telefonicky alebo e-
mailom. Táto skutočnosť sa tu vyskytla a podľa mňa je to zhodou viacerých okolností, že je to 
tak. Táto požiadavka bola prenesená na poslancov, aby k tomu vyjadrili.  
 
Mgr.P.Gejdošová – Čo sa týka majetkových vecí, treba tam zisťovať kopu vecí a na niektoré 
informácie prídete až postupne. Majetkové veci sa zisťujú až do histórie. V tomto prípade je 
to spôsob predaja priamym predajom a tu sa zisťuje, či je to osoba blízka alebo či je to 
poslanec. Zhodou okolností to vychádza teraz na toto obdobie. Keby to bolo predložené dnes, 
tak samozrejme nedôjde k tejto kolízii.  
 
Mgr.J.Havran  - Čo ja mám skúsenosť a myslím si, že by to malo tak fungovať, komisia je  
pracovným a poradným orgánom zastupiteľstva. To znamená, že prejednáva jednotlivé veci, 
skúma ich v teréne, preveruje ceny, vlastnícke pomery, susedské vzťahy a svoje rady 
odporúčania následne predkladá mestskému zastupiteľstvu.  
 
J.Búry – Buď teda poslanci rozhodneme, že ideme o tom hlasovať, alebo dajme zvolať 
komisiu. 
 
Mgr.B.Pirhá č -  My sme to schvaľovali ako uznesenie, ktoré je platné a ktoré nikto nezrušil. 
Podľa tohto postupu by sa to malo zrejme realizovať „vysúťažiť“. Takže v podstate meniť 
podmienky si myslím, že nie je celkom „košér“. Boli určené nejaké podmienky, máme víťaza 
súťaže a je tam dosť výrazný rozdiel v cene. Menovaný ponúkol oveľa nižšiu cenu a teraz sa 
odvoláva, to mi pripadá ako nejaké obštrukcie zo strany samotného uchádzača.    
 
Mgr.P.Gejdošová - Áno, na základe tohto uznesenia bola vyhlásená súťaž.  
 
Mgr.J.Havran  – Každý môže požiadať o to, aby bola tá vec preskúmaná. To nevylučuje to, 
čo si povedal.  
 
Mgr.B.Pirhá č - Sme sa ale nikde neposunuli. 



 
Mgr.J.Havran - Ide o to, či to má byť v rámci mesiaca, alebo sa tým bude zaoberať už iné 
zastupiteľstvo. To neznamená v tej veci stop, ide o to, kto sa tým má zaoberať a akým 
spôsobom sa má vyhodnotiť tá žiadosť. Návrhy v rámci zastupiteľstva môže dávať poslanec, 
primátor alebo niekto ďalší.  
 
J.Búry – Myslím si, že keď žiadosť bola podaná v čase a aj vyhrala súťaž v čase, keď nebola 
poslankyňou, až teda bude náhodou zvolená, neviem, či to má na to právny vplyv.  Keď 
všetko prebehlo predtým. Nie som právnik a preto neviem, či to platí aj spätne. Všetko 
prebehlo teraz a keď sa komisia vyjadrí, že je to v poriadku a odsúhlasí to aj MsZ. Ona predsa 
vyhrala súťaž teraz. Nevyhrala ju ako poslankyňa.   
 
Mgr.P.Gejdošová – Zákon hovorí o tom, že mesto nemôže previesť majetok. Prevod nie je 
súťaž alebo vyhodnotenie a práve preto to ide ešte raz do zastupiteľstva. Samotný prevod 
schvaľuje zastupiteľstvo, následne bude zmluva, na základe ktorej sa to zavkladuje do 
katastra.  
 
P.Forgáč - Tým, že niekto bude zvolený za poslanca, to ešte neznamená, že tú súťaž nemôže 
vyhrať. Keď bude niekto zvolený za poslanca, tej súťaže sa nemôže zúčastniť? 
 
Mgr.P.Gejdošová – Nemôže a ani jeho priamy príbuzný. To je presne stanovené v zákone.  
 
P.Forgáč - To som nevedel.  
 
Mgr.P.Gejdošová - Ako som povedala, určuje to zákon, v ktorom sú taxatívne vymedzené 
osoby, na ktoré mesto nemôže previesť svoj majetok. To je napríklad starosta, primátor, 
poslanec, zamestnanec organizácie a ich priamy príbuzný. Spôsob priameho predaja je 
spôsob, ktorého sa nemôžu zúčastniť. Zámer bol zverejnený 3. 6. 2014 a všetky podmienky sú 
tu vypísané a v bode č. 13 je to aj uvedené, v tom zámere samozrejme nie sú taxatívne 
vymedzené všetky osoby, ale je tu odvolávka na § a každý záujemca sa môže s tým 
oboznámiť, že na priameho príbuzného nemôže byť prevedený tento majetok.  
 
P.Forgáč -  Hypoteticky dnes som víťazom súťaže, zastupiteľstvo schváli prevod, spraví sa 
zmluva a zapíše sa vklad do katastra. Kedy sa stáva vlastníkom. Keď sa toto uskutoční po 
voľbách,  po zastupiteľstve, čo potom? 
 
Mgr.P.Gejdošová – Vlastníkom sa stáva na základe vkladu do katastra. To je otázka skôr na 
kataster, či by zavkladovalo takúto zmluvu. 
 
P.Forgáč -  Na toto teda zákon nemyslel, že sa takéto niečo môže stať? 
 
Mgr.P.Gejdošová - Je tu tá kolízia, že sú práve voľby.  
 
Mgr.J.Havran – Sú dve možnosti, že sa touto vecou nebude MsZ zaoberať a žiadosť posúdi 
komisia a bude sa ňou zaoberať nasledujúce MsZ, alebo si niektorý z poslancov osvojí návrh 
a dá sa o ňom hlasovať aj bez toho, aby bolo to odvolanie posúdené. Sú len tieto dva spôsoby, 
iné neexistujú. V minulosti tu boli nejaké osobné a písomné požiadavky a my sme sa snažili 
im vyjsť v ústrety. Nehnuteľnosť, ktorá tam bola, bola zrútená, lebo prekážala všetkým 
susedom. Aj keď to nejakú dobu trvalo, lebo to bolo uskutočnené prostredníctvom 
technických služieb, ktoré majú aj iné úlohy a nie búrať polospadnuté domy a čistiť pozemky. 



Pozemky boli čistené, aby boli vhodné a ponúknuté na predaj. Bola vyhlásená súťaž, ale túto 
situáciu sme vážne nepredpokladali a aj vzhľadom na to, že to bola vec, ktorá sa tu 
neopakovala a nebolo nikde o tom rozhodnuté. Preto chvíľu trvalo, kým sa rozhodlo, ako 
ďalej v tejto veci postupovať, aby zase nevznikol ďalší problém. Pripadalo mi správne, aby sa 
k tejto veci vyjadrila komisia, ktorá tu je na to zriadená, ako poradný orgán zastupiteľstva 
a povedala mu, či tu žiadosť prijme alebo ju odsunie a neodporučí zastupiteľstvu, aby ju 
schválilo. To už ale časovo nevyšlo.  
 
Mgr.P.Gejdošová - Neviem, či sme sa pochopili. Priamym predajom poslanec kúpiť nemôže, 
ale osobitným zreteľom, áno. 
 
Ing.P.Valachovič - Ešte raz by som chcel  pani poslankyne a pánov poslancov oboznámiť 
s vecou. Podľa mňa by sa odvolanie malo týkať veci. Dostanem nejaké rozhodnutie, na ktoré 
podám odvolanie. My sme dostali rozhodnutie vo veci, že sme vyhrali tú súťaž. 
Predpokladám, že pán Kunc dostal rovnaké rozhodnutie, len s oznámením, že nevyhral túto 
súťaž. Neviem, ani ja nie som právnik a pani právnička tu nie je prítomná, ale tiež si myslím, 
že to odvolanie by z môjho pohľadu mohlo byť bezpredmetné, lebo sa v ňom odvoláva na 
vec, ktorú ste vy vyriešili dňa 28. 5. 2014. Keby to odvolanie prišlo vtedy, alebo počas 
vyhlásenia tej súťaže, ale pán Kunc vedel, že ide do súťaže priamym predajom, bol si toho 
vedomý a vedel, čo mu z toho vyplýva. Tiež by nebolo dobré, keby tu vznikol nejaký 
precedens, že v budúcnosti sa budú ľudia odvolávať na veci, ktoré najskôr prehrajú a potom 
budú písať odvolania. Veci sa takýmto spôsobom zauzlia a nebude sa tu dať o ničom 
rozhodovať, lebo si budeme navzájom písať odvolania. Myslel som si, že by to dokázal 
vybaviť právnik a zaujal by k tomu stanovisko. To, že to majetková komisia raz schválila, 
mohla by ten stav prehodnotiť. Aj keď by ho prehodnotila, už ho vlastne raz dala a pán Kunc 
s ním súhlasil, lebo sa súťaže zúčastnil a tým viac-menej súhlasil s tými podmienkami. Preto 
sa nám zdalo, že to odvolanie je v podstate bezpredmetné, lebo sa má riešiť stav, ktorý už bol 
a dalo sa na to odvolať už skôr. Nie teraz, keď už súťaž bola vyhodnotená. Sú to hypotetické 
veci, že manželka môže byť poslankyňa, ale my by sme potom v podstate prišli o možnosť ten 
pozemok kúpiť a to len na základe toho, že bolo podané odvolanie, ktoré hypoteticky tiež 
môže byť bezpredmetné. Nejaký právnik by to možno za 5 minút zmietol zo stola a povedal 
by, že je to k ničomu. Z tohto dôvodu sme to dnes tu predniesli, aby ste o tom rozhodli dnes 
vy, lebo komisia nestihla zasadnúť a nepodarilo sa nám to teda dopredu vyriešiť.  Ďakujem.  
 
 
J.Búry - Keď sa dá odvolanie, musí sa to prejednať i napriek tomu, že je to irelevantné? 
 
Mgr.J.Havran - Je to jedno, či sa to volá žiadosť alebo odvolanie, nie je dôvod na to, aby to 
nebolo prejednané, či je to irelevantné alebo nie. Otázkou zostáva, či by to malo byť 
prejednané, alebo by to malo byť zastupiteľstvom schválené a potom to prejednávať. 
 
J.Búry - Nechajme to na komisiu, nech to prejedná a potom sa možno dokáže, že to 
odvolanie je irelevantné.  
 
O 18.00 hod. primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran vyhlásil 5 
minútovú prestávku. 
 
Mgr.J.Havran  – Je zo strany poslancov nejaký návrh na uznesenie? 
 



Ing.PhD.V.Valachovičová – Sedem rokov máme záujem o tento pozemok a práve tomuto 
sme sa chceli vyhnúť, aby sa to presúvalo z jedného volebného obdobia do ďalšieho. Keďže 
ste o tom už raz hlasovali, tak sme si mysleli, že svoje slová budete chcieť potvrdiť, to už je 
teda ale na vás, ako to vidíte vy. Preto sme sem dnes prišli, lebo sme si mysleli, že budete aj 
vy spokojnejší, keď sa to uzatvorí týmto dňom. Už to necháme na vás.  
 
Mgr.J.Havran  - Ešte raz sa spýtam, nie sú nejaké návrhy k tejto veci? Pokiaľ nie, tak by som 
tento bod uzavrel. Mňa to mrzí, že to takto dopadlo a verím, že to v nasledujúcom volebnom 
období bude bez problémov vyriešené.  
 
Mgr.B.Pirhá č - Problém pred budovou ZUŠ sme zachytili viacerí, rozoberali sme ho aj na 
Rade školy. Situácia pred budovou ZUŠ je veľmi komplikovaná. Vstup na parkovisko pred 
LIDL-om je spoplatnený a pre 290 detí,  ktoré sa tam počas dňa v skupinkách striedajú sa 
vytvorilo z hľadiska bezpečnosti dosť veľké nebezpečenstvo. Aj staršie deti tam nedávajú 
veľký pozor. Budovať chodník tam nie je veľmi možné, ale bolo by vhodné aspoň nejakým 
spôsobom obmedziť tam rýchlosť.  Z jednej strany je, ale z druhej strany tam autá brzdia dosť 
neskoro, by som povedal. Je potrebné zabezpečiť bezpečnosť pre tie deti, čo tam denno-denne 
chodia.  
 
Mgr.J.Havran  - Myslím si, že tá situácia je zhoršená hlavne v dôsledku rámp, ktoré tam 
vznikli a snahy všetkých, ktorí tam nechcú parkovať a preto parkujú rôzne inde a tým 
zneprehľadnujú situáciu, ktorá je tam. V súčasnej dobe sme začali riešiť situáciu pred 
základnými školami, zadali sme vypracovanie štúdie na riešenie odstavného pruhu. Ešte 
predtým sme mali stretnutie so zástupcami RSC, ktorý sú správcami komunikácie pred ZUŠ 
aj pred ZŠ. Požiadali sme ich, aby tam nainštalovali zariadenia, ktoré by zvýšili bezpečnosť 
prechodu, ktorý tam je. To znamená, že v krátkej dobe by mali byť osadené väčšie dopravné 
značky s reflexnými prvkami, upozorňujúcimi na prechod pre chodcov a malo by byť 
doplnené aj vodorovné dopravné značenie. Následne v budúcnosti by mala byť vypracovaná 
projektová dokumentácia, v spolupráci s Regionálnou správou ciest by sme tam chceli 
vytvoriť odstavný pruh a schody priamo k ZŠ. Čo sa týka situácie pred budovou ZUŠ,  ja 
mám informáciu, že je tam vypracovaná PD, ktorá rieši situáciu pred LIDL-om. Ďalej sme 
žiadali spoločnosť LIDL, aby predĺžila dobu bezplatného parkovania, lebo 1 hodina nie je pre 
ľudí dosť, aby si tam vybavili svoje veci. Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou budeme 
musieť pristúpiť my k tomu, že pred budovou ZUŠ budeme musieť vymedziť,  ako sa v tomto 
priestore pohybovať. Povedal by som, že toto je dôsledok chybného rozhodovania 
predchádzajúcich období, pretože, tak ako už bolo dnes povedané v územnom rozhodnutí 
a stavebnom povolení malo byť určené, čo a za akých podmienok tam bude fungovať 
a regulovať sa doprava, čo tam ďalšie vznikne a pod. Dnes je tam veľká koncentrácia 
dopravy, všetci sa pýtajú na verejné WC, ktoré máme my vybudovať, my máme riešiť 
dopravnú situáciu a investor je v poriadku. Ten bude prevádzkovať obchod a dajú rampu na 
parkovisko. Tam bol sled chybných rozhodnutí a dnes sa to ťažko opravuje, lebo dnes tam je 
doprava veľmi zhustená. Dnes sa už parkuje pomaly aj na ul. Štúrovej, všetci čo pracujú 
v spodných prevádzkach mesta parkovali pri LIDL-i a teraz parkujú pred ZUŠ a pri ceste. 
Viete, ale aj pri bývalom daňovom úrade je parkovisko, za Hoťapom je parkovisko, na ulici 
Krátkej je parkovisko, ale všade je to zaplnené a to je dôsledok toho. Budúci rok zverejní 
mesto systém parkovania v meste, to znamená, že prvá polhodina alebo hodina parkovania 
v meste bude zdarma na parkovací lístok a následne sa  bude platiť. Bude sa parkovať na 
vymedzených parkovacích plochách, aby sme z tadiaľ vymedzili trvalé parkovanie, pretože aj 
dnes sa na  námestí trvalo parkuje, či už sú to učitelia zo škôl, osoby, ktoré tu podnikajú, 
úradníci mestského úradu a ďalšie osoby. My, aby sme neznefunkčnili tento priestor, budeme 



prvú hodinu ponúkať zdarma a nasledujúci čas sa bude potom platiť, aby tu potom niekto 
nestál celý deň. Všetky spodné rodinné domy sa zmenili na  polyfunkčné objekty a niekto 
pritom zabudol, že im treba vytvárať k tomu aj nejaké parkovanie. Ja som tak urobil aj 
v prípade pána Galetu, ktorý prerába RD na polyfunkčný objekt, musel tam vypracovať 
dopravný projekt. To isté platí aj pre pani Nogovú, ktorá stavia objekt. Dnes máme dosť 
objektov, ktoré nemajú dosť parkovacích miest a sú polyfunkčné. Môžete ísť smerom hore od 
zdravotníckych, lekárnických objektov a podnikateľských polyfunkčných objektov, nikto 
nepotreboval parkovanie. Vyriešiť situáciu dnes, keď sú polyfunkčné objekty postavané je 
skoro až nemožné. Najviac ma trápi to, že súkromná investícia zrealizuje objekt 
a podnikateľský zámer a mestská investícia by mala urobiť infraštruktúru a ostatné záležitosti. 
My si spravíme biznis a vy nám urobte parkovanie. Takto to tu fungovalo, ale dnes to už tak 
nefunguje. Takže situáciu pri ZUŠ vnímame a v krátkej dobe sa ju budeme snažiť riešiť. 
Oslovíme dopravného inžiniera, ktorý príde a povie nám k tomu svoj názor. Budeme sa snažiť 
vymedziť náš priestor a naše hranice.  
 
K.Štrbová – Vážené pani poslankyne, vážení poslanci a vážení prítomní, určite ste zachytili 
informáciu v Novobanských novinách v mesiaci august a to výzvu na ocenenie dobrovoľníka, 
ktorú vyhlásila naša Komisia  kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. Prišli nám tri návrhy od 
občanov Novej Bane a to návrh od pani poslankyne Natálie Pinkovej na ocenenie MUDr. 
Snopeka, ako dlhoročného organizátora Novobanskej kvapky krvi. Ďalej to bol návrh od 
občanov zo Štálov z ul. Rekreačná na ocenenie pána Štefana Holého, ktorý je rezbár 
a skrášľuje okolie tejto časti mesta. Tretí návrh bol od členov tejto komisie na ocenenie 
Branislava Medveďa, ktorý je členom OZ Nová Baňa a aktívne pracuje v tomto združení.  
Slávnostné vyhodnotenie bude v mesiaci november, na ktoré ste všetci poslanci srdečne 
pozvaní. Príďte a podporte túto akciu, lebo si myslím, že títo ľudia si to  zaslúžia, podporovať 
ich a vážiť si ich.  
 
J.Búry – Mám jednu otázku na pána riaditeľa technických služieb. V okrajových častiach 
mesta sa pripravujú alebo sú už ukončené práce na výtlkoch, ktoré boli schválené? 
 
F.Bakoš – Čo sa týka vysprávok MK momentálne neprebiehajú žiadne práce, nakoľko je 
nepriaznivé počasie. Dnes sa zametali a čistili výtlky na Sadovníckej ulici od križovatky na 
ul. Rekreačná až k pánovi Frndovi a Vozárovi až po križovatku na Fanadýb. Dnes som si to 
prešiel, Fanadýb zrejeme riešiť nebudeme, tam som nepostrehol nejaké výtlky. Zo 
Sadovníckej ulice pokračujeme Kozákovou dolinou a potom sa presunieme na Ílend a zjazd 
do Šipikalov až k poslednému domu. Odtiaľ prechádzame na Čierny lúh, na ul. Kamenárska, 
Banícka, Sládkovičova, Pod Zvoničkou, A. Kmeťa, Legionárska, Robotnícka, Šibeničný vrch 
a Laznícka. Takže to sú vysprávky miestnych komunikácií, na ktorých ešte budeme pracovať 
po zlepšení počasia. Predpokladám, možno zajtra poobede, resp. ďalší deň až do ukončenia. 
Úpravy UNC-čkom a vyspravenie  frakciami  máme pripravené pre zjazd z Kútovskej cesty  
na pílu k Polcovi, ďalej Bexápel od Tužinského, vedľa Sládkoviča až po chatku a ešte 
vyčistenie rigolu vedľa pána Šušku. Predpokladám ešte drobné úpravy na sídlisku Pod 
sekvojou a odvoz štrku z tejto plochy. To je všetko, čo mám naplánované na MK. Ľavá strana 
ul. Záhrb smerom na Starú Hutu, Podhorská ulica, Slnečná, Štefankova sú zrekonštruované 
a z časti aj Robotnícka.   
 
Ing.K.Tužinský - V prípade dobrého počasia, čo je ešte plánujete robiť do konca roka?  
 
F.Bakoš - Čo sa týka kapitálových prostriedkov, z mestského úradu mám podnet na 
rekonštrukciu križovatky Legionárska, Hrádza a A. Kmeťa smerom na ul. Mieru. Tam by sme 



mali robiť preznačenie a celú tú križovatku som zadal dodávateľským spôsobom. Ďalej 
budeme riešiť schody pri Zlatom bažante, pri budove štátnej polície a pri budove VÚB. Tieto 
akcie máme schválené, rozbehnuté, ale to počasie je také, aké je. V priebehu tohto roka by 
sme to chceli všetko stihnúť. Samozrejme máme ešte akcie na separovaný zber na TS, 
prípravu na natláčanie biologického odpadu do vriec, ale to nechávam skutočne ako posledné 
akcie na našom vlastnom dvore. Teraz finišujú práce na miestnom pohrebisku, 
dobudovávame tam schody od provizórneho parkoviska a uzatvárame to dvojitou bránou 
a dokončuje sa tam oplotenie. Chcel by som ešte urobiť osvetlenie cintorína, výmenu stĺpov 
a lámp v počte 8 kusov. Malo by to byť hotové do sviatku pamiatky zosnulých. Okrem iného 
tento týždeň ešte prebieha separovaný zber elektroodpadu, bioodpadu. Chcel by som 
upozorniť, že občania sú veľmi nedisciplinovaný. Dva týždne sa vysielala relácia v rozhlase, 
aby sa na to pripravili, niektoré zbery sú už ukončené a dnes ľudia vyvolávajú, keby môžu 
odpad vyložiť. Neviem, či to z našej strany bolo málo propagované, ale určite to každý čítal aj 
v novinách, počul v rozhlase a aj na mestskej stránke je zverejnený kalendár zberu. Potom 
nám ľudia vyzváňajú, že už to majú pripravené a toho biologického odpadu je toľko, že nám 
na to nestačia ani 4 dni.  
 
Mgr.A.Bindová – Mám požiadavku na pána riaditeľa TS, na ulici Cintorínska sa dával nový 
asfalt na chodníky a na vstupy do činžákov. Jedná sa o to, že od bytovky č. 32 až po Zlatý 
bažant sa spravili asfaltové vstupy, ale zamedzilo sa tam odtoku vody a voda z jarkov sa teraz 
valí na chodníky. Keby sa to vyriešilo.  
 
F.Bakoš – Na toto apelovala aj pani poslankyňa Pinková, na situáciu pri cintoríne, pri múre. 
Ja môžem povedať, že asfaltovaním sme žiadnu šachtu, ani poklop nezapchali. Je tam 
potrebné riešiť  vyčistenie, možno vybetónovanie zvodov, pretože ten spôsob, aký tam je, je 
aj po búrkach. Je to otázkou nejakej polhodiny, pokiaľ to stečie, musíme to riešiť. Neriešim to 
už teraz na jeseň. Pokiaľ budeme pri chuti a pri peniazoch a pri moci, tak to skúsime.  
 
Mgr.J.Havran  -  Poinformoval by som vás o veciach, ktoré sa týkajú investícií v rámci 
mesta. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia fasády historickej budovy radnice, stále sa pracuje 
na rekonštrukcii fasády, výmene okien a ďalších vecí na budove MŠ. Myslím si, že budúci 
týždeň by sme začali s rekonštrukciou historickej zvonice na Zvoničke. Okrem toho, by sa 
v krátkej dobe malo začať aj s budovaním prezliekarní a spŕch na Tajchu. Momentálne 
hľadáme dodávateľa stavby rozhľadne. S jej stavbou by sa malo tiež začať v krátkej dobe, len 
tam musíme ešte doriešiť nejaké zmluvné vzťahy a malo by byť doriešené aj stavebné 
povolenie.  

Dovoľte mi, aby som na záver povedal pár slov vzhľadom k tomu, že sa jedná 
o posledné zastupiteľstvo tohto volebného obdobia: 
Vážené dámy, vážení páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci,   

dovoľte mi vzhľadom na skutočnosť, že dnešné MsZ bolo s najväčšou 
pravdepodobnosťou  posledné MsZ v tomto volebnom období, aby som sa Vám v mene 
svojom, ale aj v mene pracovníkov mestského úradu, zástupcov organizácií zriadených 
mestom Nová Baňa, ale aj obyvateľom nášho mesta na záver Vášho funkčného obdobia, 
veľmi pekne poďakoval, za príkladnú spoluprácu a pozitívny prístup k výkonu vášho 
poslaneckého mandátu.  

Veľmi si vážim, že sme počas štyroch rokov dokázali nájsť vo všetkých zásadných 
otázkach fungovania a rozvoja nášho mesta spoločnú reč a že ste takmer  vždy  dokázali 
odložiť bokom stranícke alebo osobné záujmy a v duchu spoločných cieľov ste presadzovali 
prednostne verejné záujmy.  Hovorím to úprimne  zo srdca a vlastného presvedčenia, ale aj 



s ohľadom na to, že som v minulosti vykonával  funkciu poslanca MsZ a nie vždy fungovala 
spolupráca medzi volenými zástupcami na rovnakej úrovni.  

Som presvedčený, že hlavne v dôsledku Vašej podpory sa nám podarilo, za posledné 
štyri roky spraviť mesto Nová Baňa krajším a lepším miestom pre život našich spoluobčanov 
a koniec koncov aj pre nás samých. Množstvo úspešne zrealizovaných projektov je toho určite 
dôkazom.  
  Na záver mi dovoľte, aby som všetkým, ktorí sa v nastávajúcich voľbách budú 
uchádzať o priazeň voličov, ako kandidáti na funkciu poslanca MsZ, zaželal veľa spokojných 
voličov, ktorí ocenia Vašu doterajšiu prácu a podporia Vaše predstavy o smerovaní a rozvoji 
nášho mesta. Tým, ktorí v službách verejnosti končia prajem, aby naďalej zostali aktívnymi 
občanmi mesta, zaujímajúcimi sa o verejné dianie v meste podporujúcimi všetko prospešné 
a užitočné. 

Ešte raz Vám všetkým za Vašu prácu ďakujem. 
 

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

Havran  poďakoval  za  účasť a o 18.29 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.  
Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z  rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani.  
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