Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 5.3.2014 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,
v Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš
Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský
Ospravedlnení:

Jozef Barniak, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč,
Ing. Karol Tužinský

Primátor mesta:
Zástupkyňa primátora mesta:
Vedúci oddelení:

Mgr. Ján Havran – ospravedlnený
Katarína Štrbová
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr.
Iveta Lukáčová, Jaroslav Svetík
Ing., Mgr. Eliška Vallová – ospravedlnená
JUDr. Jana Nemcová
Anna Holá, riaditeľka MsBP, s.r.o. Nová Baňa,
Viťazoslav Chrappa, konateľ MsL, spol. s r.o., Nová
Baňa - ospravedlnený
Anna Rudzanová, referentka MsL, spol. s r.o., Nová
Baňa
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
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, zástup. riaditeľky MŠ Nábrežná, N. Baňa
Mgr. Petra Gejdošová, Ing. Janka Šeclová oddelenie VŽPaSM na MsÚ Nová Baňa

Hlavná kontrolórka:
Právnička MsÚ:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Prizvaní:

Nakoľko primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran sa ospravedlnil, že sa konania
dnešného Mestského zastupiteľstva v Novej Bani nezúčastní, vedením Mestského
zastupiteľstva poveril svoju zástupkyňu Katarínu Štrbovú. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová,
poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Vieru Hudecovú a Antona Tužinského. Do
návrhovej komisie Mgr. Alicu Bindovú, Petra Forgáča a Maroša Marka. Do pracovného
predsedníctva bol zvolený Ing. Jozef Štrba.

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Záznam z kontroly
3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2013
4. Správa o činnosti Mestskej polície Nová Baňa za rok 2013
5. Návrh VZN mesta Nová Baňa o verejnom poriadku
6. Majetkové veci
7. Rôzne
8. Diskusia
Záver
Hlasovanie o programe MsZ:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve
a zapisovateľke:
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 8
za - 8 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko,
Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Peter Forgáč)
1. Kontrola plnenia uznesení
Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa, ktorá sa z konania dnešného Mestského zastupiteľstva
ospravedlnila. Predmetný bod uviedla Katarína Štrbová, zástupkyňa primátora mesta Nová
Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Kontrola plnenia uznesení
V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia
uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 11. 12. 2013
U z n e s e n i e č. 55/2013
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 56/2013
- splnené

U z n e s e n i e č. 57/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 58/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 59/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 60/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 61/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 62/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 63/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 64/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 65/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 66/2013
- v plnení
U z n e s e n i e č. 67/2013
- v plnení
U z n e s e n i e č. 68/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 69/2013
- v plnení
U z n e s e n i e č. 70/2013
- v plnení
U z n e s e n i e č. 71/2013
- v plnení

U z n e s e n i e č. 72/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 73/2013
- v plnení
U z n e s e n i e č. 74/2013
- splnené, odpoveď zaslaná listom
U z n e s e n i e č. 75/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 76/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 77/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 78/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 79/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 80/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 81/2013
- splnené
U z n e s e n i e č. 1/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 11.12.2013
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

2. Záznam z kontroly
Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa, ktorá sa z konania dnešného Mestského zastupiteľstva
ospravedlnila. Predmetný bod uviedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia
na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Hk-2013/2281
Kontrolný orgán:
Meno a priezvisko:
Kontrolovaný subjekt:
Predmet následnej finančnej kontroly:

Miesto a čas vykonania NFK:
Skúmané obdobie:
Skontrolované doklady:

Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Ing. Mgr. Eliška Vallová
Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa
Kontrola zostavenia účtovnej závierky
v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
Nová Baňa k 31. 12. 2012
Mestský úrad v Novej Bani
december 2013
rok 2012
účtovná závierka za rok 2012
účtovná závierka za rok 2011
inventarizácia k 31. 12. 2012

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa
na II. polrok 2013, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Novej
Bani č. 39/2013 zo dňa 26. 06. 2013, vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
kontrolu zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti
Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa k 31. 12. 2012.
Predmetom následnej finančnej kontroly bolo overiť zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie záväzných
právnych predpisov.
Následná finančná kontrola bola zameraná do dodržiavanie a uplatňovanie:
- zákona č. 513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník v z.n.p.
- zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
- zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v z.n.p.
- Opatrenie MF SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky
a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Opatrenie o účtovnej závierke“)
Účtovná závierka
Podľa zákona o účtovníctve § 17 je účtovná závierka štruktúrovaná prezentácia skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.
Účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby uvedú sídlo,
b) identifikačné číslo, ak oh má účtovná jednotka pridelené,
c) deň, ku ktorému sa zostavuje,
d) deň jej zostavenia,
e) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
f) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva.
Všetky všeobecné náležitosti boli v účtovnej závierke dodržané.
Okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj tieto súčasti:
a) súvahu,
b) výkaz ziskov a strát,
c) poznámky.
Pri formálnej kontrole výkazov neboli zistené žiadne nedostatky. Rovnako neboli zistené
nedostatky pri kontrole bilančnej kontinuity výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát, a pri
vecnej kontrole výkazov Súvaha a Výkaz ziskov a strát.
Pri kontrole výkazu Poznámky som postupovala v zmysle zákona o účtovníctve a Opatrenia
MF SR č. 4455/2003-92 – Opatrenie o účtovnej závierke. Toto opatrenie uvádza, že
Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich boli užitočné, významné, zrozumiteľné,
porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v Poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie
a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak v tomto opatrení nie je ustanovené
inak.
Následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona ani všeobecne záväzného
nariadenia mesta.
Pre MsZ, 05. 03. 2014
Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r.
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
U z n e s e n i e č. 2/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Záznam z kontroly zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol.
s r. o. Nová Baňa k 31.12.2012
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2013
Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná
kontrolórka mesta Nová Baňa, ktorá sa z konania dnešného Mestského zastupiteľstva
ospravedlnila. Predmetný bod uviedla Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia
na Mestskom úrade Nová Baňa. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému
zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní od uplynutí
kalendárneho roku.
Z dôvodu konania prvého zastupiteľstva v roku 2014 až 05. marca, nebolo možné
dodržať zákonnú podmienku 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Správa
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa
za rok 2013

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám mestskému
zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Kontrolný orgán v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť, pod
ktorou sa podľa § 18d zákona o obecnom zriadení rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami
obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola
dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených
osobitnými predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha mestský úrad,
rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má obec
majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obec alebo ktorým bol majetok
obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým
boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či
nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito
prostriedkami.
Kontrolný orgán kontrolnú činnosť vykonával v súlade s plánmi kontrolnej činnosti na
1. polrok a 2. polrok 2013, ktoré boli schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva.
Podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola činnosť hlavnej kontrolórky
za hodnotené obdobie zameraná na:
- výkon kontrolnej činnosti,
- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a vypracovanie správ o kontrole vybavovania
sťažností a kontrole vybavovania petícií (petície v roku 2013 neboli),
- výkon iných odborných činností, najmä spracovania odborných stanovísk v súlade so
zákonom o obecnom zriadení.

Výkon kontrolnej činnosti
V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2013 vykonaných 10 následných finančných
kontrol vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré sú pod kontrolnou pôsobnosťou
hlavnej kontrolórky mesta.
Z vykonaných kontrolných akcií kontrolný orgán spracúva záznam alebo správu.
Záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nijaké nedostatky, správa v prípade, ak
kontrolný orgán nedostatky zistí.
Z desiatich následných finančných kontrol bolo:
- 9 následných finančných kontrol ukončených záznamom,
- 1 následná finančná kontrola ukončená správou.
Prierezová štruktúra uskutočnených následných finančných kontrol (ďalej len
„kontrola“) bola nasledovná:
- 2 kontroly v rozpočtových organizáciách – 2 kontroly boli ukončené záznamom,
- 1 kontrola v príspevkovej organizácii – kontrola bola ukončená správou,
- 3 kontroly v mestskej obchodnej spoločnosti – 3 kontroly boli ukončená záznamom,
- 4 kontroly na mestskom úrade – 4 kontroly boli ukončené záznamom.
V rozpočtových organizáciách boli vykonané nasledovné kontroly:
- kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov následných finančných kontrol
vykonaných v roku 2012,
- kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času
k 31. 12. 2012.
V príspevkovej organizácii bola vykonaná nasledovná kontrola:
- kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii Technické služby mesta
Nová Baňa k 31. 12. 2012.
V mestských obchodných spoločnostiach boli vykonané nasledovné kontroly:
- kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
Nová Baňa k 31. 12. 2012,
- kontrola zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.
Nová Baňa k 31. 12. 2012,
- kontrola zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik
Nová Baňa, s.r.o. k 31. 12. 2012.
Na mestskom úrade boli vykonané nasledovné kontroly:
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2012,
- kontrola vybavovania sťažností za rok 2012,
- kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania,
- kontrola čerpania výdavkov na Denné centrum seniorov LIPA za rok 2012.
Na základe výsledkov kontrol hlavná kontrolórka mesta uložila kontrolovanému
subjektu povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich
príčin, predložiť správu o ich splnení a uplatniť právnu zodpovednosť za zistené nedostatky
voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom období bola taktiež:
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho
zasadnutiach.

Vedenie centrálnej evidencie petícií a sťažností
Na základe uznesenia MsZ v Novej Bani č. 19/2004 hlavná kontrolórka vedie
evidenciu petícií a sťažností. Okrem vedenia a evidencie hlavná kontrolórka sleduje
a kontroluje vybavovanie sťažností a petícií. Vyhodnotenie úrovne stavu vybavovania
evidovaných sťažností a petícií bude predmetom osobitnej správy.
Výkon iných odborných činností
V súlade so zákonom o obecnom zriadení hlavná kontrolórka mesta v hodnotiacom
období spracovala:
- Stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Nová Baňa za rok 2012
- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky
2014, 2015 a 2016
Hlavná kontrolórka spolupracuje s kontrolovanými subjektmi pri spracovaní opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov.
V rámci činností komisií činných pri MsZ sa hlavná kontrolórka na pozvanie predsedu
finančnej komisie zúčastňuje ich zasadnutia.
V oblasti vzdelávania a spolupráce s ostatnými kontrolnými orgánmi sa zúčastňuje
rokovaní Zasadnutia Pohronskej regionálnej sekcie Združenia hlavných kontrolórov.
Nová Baňa, 05. 03. 2014
Ing. Mgr. Eliška Vallová, v. r.
hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Mgr.Ľ.Rajnohová – Vážení poslanci, v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu
najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Z dôvodu konania prvého zastupiteľstva v roku 2014 až 05. marca nebolo možné dodržať
zákonnú podmienku 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. Nakoľko komunikujeme
s hlavnou kontrolórkou e-mailovou poštou, došlo k nesprávnemu uvedeniu v prvom materiáli
a to roku, za ktorý bola správa o kontrolnej činnosti, preto sme vám doručili správny materiál.
J.Búry – Nakoľko je pani kontrolórka „v očakávaní“, chcel by som sa spýtať, ako bude teraz
prebiehať jej činnosť?
Mgr.Ľ.Rajnohová - Môžem zodpovedne povedať, že touto vecou sme sa zaoberali
dlhodobejšie a hľadali sme riešenie, ktoré nám zákon umožňoval v tejto veci riešiť. Máme
stanovisko od JUDr. Franzenovej, riaditeľky sekcie legislatívy ZMOS, ktorá podobný prípad
riešila. Zo zákona o obecnom zriadení vyplýva povinnosť každého mesta mať hlavného
kontrolóra. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je teda obligatórnou funkciou, to znamená, že
sa neponecháva na zvážení obecného zastupiteľstva, či túto funkciu vytvorí alebo nie, je
proste daná. Život však prináša situácie, kedy hlavný kontrolór počas svojho šesťročného
funkčného obdobia, dlhodobejšie nie je schopný vykonávať svoju kontrolnú činnosť, či už
kvôli práceneschopnosti, alebo ako je to u nás - materská dovolenka, čo ale nie je zákonným
dôvodom na jeho odvolanie z funkcie. Presnú odpoveď na riešenie takéhoto prípadu v zákone
o obecnom zriadení vôbec nenájdeme. Zákon v súčasnosti neumožňuje nahradiť hlavného
kontrolóra počas jeho funkčného obdobia dočasne iným hlavným kontrolórom. Ako vhodným
riešením na preklenutie tohto času, počas ktorého nemôže hlavný kontrolór z objektívnych

dôvodov vykonávať svoju funkciu sa riadi použitím § 15 o obecnom zriadení – mestské
zastupiteľstvo môže zriaďovať dočasné komisie alebo stále, ktoré sú poradné kontrolné
orgány. V týchto kontrolných komisiách môže byť okrem poslancov MsZ aj odborná
verejnosť. To je jedna možnosť. Nakoľko hlavná kontrolórka Ing. Mgr. Eliška Vallová
vykonávala svoju činnosť počas celého roku 2013 a počas materskej dovolenky vypracovala
aj správu k plneniu rozpočtu za minulý kalendárny rok bez nároku na odmenu. Akiste ste si
všimli, že schválený plán kontrolnej činnosti je počas materskej dovolenky „oklieštený“,
a počas rodičovskej dovolenky sa potom zváži, či budeme postupovať v zmysle znenia § 15
alebo sa podpíše dohoda o vykonávaní činnosti počas rodičovskej dovolenky.
U z n e s e n i e č. 3/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2013
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
4. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2013
Predkladateľom a spracovateľom bodu je Jaroslav Svetík, náčelník Mestskej polície v
Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Správa o činnosti MsP Nová Baňa za rok 2013
Organizácia mestskej polície
V hodnotenom období pracovalo na mestskej polícii 7 príslušníkov vrátane náčelníka.
Od polovičky septembra nastúpila príslušníčka Ing. Talpašová na dlhodobú práceneschopnosť
a od 1.12.2013 bol prijatý na jej miesto formou „na zastupovanie“ nový príslušník. Služby
boli tak ako v predchádzajúcom období plánované variabilne. Najväčší dôraz bol kladený na
zabezpečenie nočných zmien v piatok a sobotu.
Z každej pacovanej zmeny bol vyhotovovaný záznam, ktorý obsahoval časovú os činností
v hodinových intervaloch a popisnú časť udalostí. V mesiaci jún absolvovali všetci príslušníci
povinné streľby v zmysle zákona o obecnej polícii. Úlohou strelieb je preveriť funkčnosť
zbraní, bezpečnostné návyky a schopnosti účinne použiť zbraň. V rámci hospodárenia
s rozpočtom na pracovisku mestskej polície neboli zaznamenané žiadne ťažkosti a ani
v súvislosti s odvádzaním pokút do rozpočtu mesta neboli zistené rozpory. Výstrojné súčasti
sú zabezpečované podľa výstrojnej smernice hospodárne, s prihliadnutím na skutočnú potrebu
príslušníkov.
V hodnotenom období na príslušníkov mestskej polície nebola podaná sťažnosť.

Materiálovo technické zabezpečenie
V roku 2013 došlo na pracovisku mestskej polície k zásadnej zmene v materiálnotechnickom zabezpečení. Tá spočívala v zakúpení nového motorového vozidla a v
sprevádzkovaní mestského kamerového systému.
V apríli bolo na pracovisku zakúpené motorové vozidlo Škoda Roomster s obsahom 1,4 l.
Oproti predchádzajúcemu vozidlu je spoľahlivé, praktické a vykazuje nižšiu spotrebu. Jeho
zadná časť bola upravená resp. vybavená nepremokavým a umývateľným ochranným
poťahom, čo zvyšuje hygienu pri prevoze psov. Do konca roka bolo s týmto vozidlom
najazdených 8500 km. Staré vozidlo bolo dané do ponuky na predaj. V prvom kole oň nikto
neprejavil záujem a odpredať sa ho podarilo až v auguste. Rovnakou cestou boli vo verejnom
ponukovom konaní ponúknuté na predaj nadbytočné pištole CZ 83. Z troch vyradených zbraní
sa podarilo odpredať za zostatkovú hodnotu 2 zbrane.
Mestský kamerový systém bol daný do prevádzky v januári a doposiaľ slúži svojmu účelu.
Dvakrát v ňom bola uplatnená reklamácia u dodávateľa a raz boli vykonané korekcie týkajúce
sa zaostrovania ako mimozáručný servis. Pri záručných opravách bol rozšírený program
a vymenený harddisk záznamníka. V rámci tohto kamerového systému je záujmové prostredie
snímané resp. monitorované pomocou ôsmich statických kamier a jednej pohyblivej kamery
s možnosťou približovania. Táto je umiestnená na stĺpe verejného osvetlenia pri CVČ.
Občania boli na monitorovanie upozornení v novobanských novinách a priestor bol v zmysle
zákona označený piktogramami kamier. Využívanie záznamov sa riadi smernicou primátora
mesta. Záznamy neboli poskytnuté na iný účel ako na priestupkové konanie a pre potreby
trestného konania. Kamerový systém je príslušníkmi využívaný buď ako nástroj
bezprostrednej kontroly prostredia, napr. v súvislosti s konaním diskoték, alebo ako
doplnkový nástroj pri objasňovaní vecí spätnou kontrolou záznamu. V cestnej premávke bol
kamerový systém využívaný len výnimočne pri zvlášť bezohľadných priestupkoch ako je
jazda v protismere, pri poškodení majetku v súvislosti s cestnou premávkou, alebo pre
šetrenie dopravnej nehody.
Na základe doterajšieho prevádzkovania mestského kamerového systému možno povedať, že
sa stal významným pomocníkom pri ochrane mesta pred trestnou činnosťou, ale aj pri ochrane
majetku a verejného poriadku v meste. Bez jeho pomoci by sa napr. nepodarilo usvedčiť
viacerých páchateľov poškodzovania verejnej zelene a nová výsadba stromov by bez neho
utrpela oveľa väčšie škody. Hneď po jeho spustení bolo realizovaných viacero vecí. Postupne
si na jeho existenciu občania zvykli a zvlášť mladá generácia v monitorovanom priestore
svoje správanie skorigovala. V súčasnej dobe sa protiprávneho konania v monitorovanom
priestore dopúšťajú buď osoby vo vysokom stave opilosti, alebo občania, ktorí nebývajú
v našom meste. Kamerový systém bol v objasňovaní využitý 39 krát. Z uvedeného počtu bol
v 13 prípadoch využitý v prospech Policajného zboru, pričom v 1 prípade viedol priamo
k zisteniu páchateľov trestného činu vlámania. V 4 prípadoch im boli veci so známymi
páchateľmi odovzdané pre podozrenie na TČ poškodzovania cudzej veci alebo výtržnosť.
V ostatných prípadoch sa jednalo o poskytnutie podporných dôkazov alebo k objasňovaniu
dopravnej nehody a pod. Pri práci mestskej polície bol kamerový systém využitý
k objasňovaniu priestupkov v 26 prípadoch. Z nich sa trinásť týkalo dopravných priestupkov
a 13 súviselo s porušovaním verejného poriadku a poškodzovania majetku. Aj keď mestský
kamerový systém významnou mierou napomohol objasniť skutky, treba za tým vidieť aj
prácu policajtov, ktorá súvisela so zaisťovaním ďalších dôkazov pre stotožnenie osoby a s jej
usvedčením. Treba tiež uviesť, že približne 5 priestupkov sa mestskej polícii napriek
kamerám objasniť nepodarilo.

Od 18.9.2013 sú v prevádzke tri merače rýchlosti s cieľom preventívneho pôsobenia na
vodičov motorových vozidiel. Dva z nich boli umiestnené na Školskej ul. pri základných
školách a tretí bol umiestnený na Starohutskej ul., v blízkosti Hájenky.
V oblasti cestnej premávky venovala mestská polícia pozornosť najmä miestam, ktoré sú
z dlhodobého hľadiska považované za najzraniteľnejšie - Ul. Bernolákova, Švantnerova, A.
Kmeťa, Námestie slobody. Najviac bolo riešených priestupkov týkajúcich sa zákazu státia
v počte 97 (najmä Bernolákova a Švantnerova ul.) a zákazu vjazdu v počte 79 (Bernolákova
ul.). Státie na chodníku v rozpore so zákonom bolo riešené v 75 prípadoch (najmä
Bernolákova a Štúrova ul.). Išlo o státie, pri ktorom boli výrazne obmedzení chodci. Podľa
zákona, ak zastaví vozidlo na chodníku, musí zostať pre chodcov 150 cm. Mestská polícia
riešila len skutky, pri ktorých bolo nepochybné, že tento rozmer nebol dodržaný a chodci boli
výrazne obmedzení. 53 vecí bolo riešených pre státie v križovatke (Bernolákova a Štúrova
ul.) a 34 pre nedovolené státie na verejnej zeleni. Ostatné priestupky v počte 15 sa týkali
vyhradeného parkovania a zákazu zastavenia. Po formálnej stránke boli k riešeniu týchto
priestupkov využívané ustanovenia §3 a 25 zákona č. 8/2009 Z.z.. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pomerne vážne problémy pri práci mestskej polície
na úseku cestnej premávky spôsobuje chýbajúce dopravné značenie, alebo použité dopravné
značky v rozpore so zákonom. Chýbajúce značky sa týkajú najmä vodorovného dopravného
značenia priechodov pre chodov, V13, zastávky SAD alebo označenie parkoviska v rozpore
so zákonom (napr. pri Lídli). Nedoriešená je tiež situácia s parkovaním kamiónov na Ul.
Železničný rad a na železničnej stanici.
Verejný poriadok bol v našom meste zaisťovaný predovšetkým činnosťou mestskej polície.
Tá vykonávala pravidelnú kontrolnú činnosť a zaisťovala všetky väčšie podujatia vrátane
Novobanského jarmoku alebo Silvestra. Dohľad nad príchodom detí do školy sa už stalo
rutinnou záležitosťou tak ako aj kontroly a uzamkýnanie športovísk alebo cintorína. Verejný
poriadok ako taký bol najčastejšie porušovaný v súvislosti s požívaním alkoholu. Jeho aktérmi
boli väčšinou mladí ľudia vo veku do 30 rokov a spravidla sa jednalo o rušenie nočného
kľudu, neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa, úmyselné rozbíjanie fliaš na ceste a pod.
Išlo o priestupky bez vážnejších následkov a v prípade rušenia nočného kľudu boli väčšinou
riešené pohovorom. Len v jednom prípade sa podarilo v súvislosti s takýmto konaním zistiť aj
podanie alkoholu mladistvému. Ojedinele boli zaznamenané aj také skutky ako vykonávanie
potreby na verejnosti, v zastávke SAD, alebo priamo na vchod do súkromného objektu.
Porušovanie verejného poriadku vo viacerých prípadoch viedlo aj k poškodzovaniu majetku
a ako skutok proti majetku bolo aj posudzované. Najzávažnejší z nich sa stal v marci, keď
traja občania zo Žarnovice po návšteve diskotéky ničili výsadbu, zastávku, dopravné
značenie, ale aj súkromný majetok. Táto vec bola odovzdaná pre podozrenie z trestného činu
Policajnému zboru. Z rovnakého dôvodu bolo na úseku ochrany majetku odovzdané OOPZ
aj konanie občana, ktorý úmyselne poškodzoval stromček pri gymnáziu a zistenie páchateľky,
ktorá odcudzila v obchode tričká. Objasnené boli aj také veci, ako rozbitie sklenenej výplne
dverí na kine, roztrhanie kultúrneho plagátu, ukradnutie stoličiek z reštauračného zariadenia,
poškodzovanie smetných košov.
Samostatne, ale aj v spolupráci s MsL, boli vykonávané preventívne kontroly v lesoch
a v tejto súvislosti bol realizovaný jeden skutok. Pozornosť bola venovaná aj ochrane
školských a predškolských zariadení prostredníctvom ich zabezpečovacích zariadení.
V rámci dohľadu nad dodržiavaním jednotlivých VZN bola pozornosť venovaná najmä
nakladaniu s odpadmi a chovu psov. V rámci odpadov boli kontrolované vytypované zberné
miesta a iné miesta v minulosti zneužívané na nelegálne zbavovanie sa odpadu. Objasnené
bolo napr. uloženie odpadov na Ul. Spodnej, na Štáloch, na Hrádzi, na Bukovine. Nie vždy sa
v týchto prípadoch podarí zistiť páchateľa. Problematické je napr. zistenie páchateľov, ktorí

sa protiprávne zbavia ojazdených pneumatík. Vizuálnou kontrolou okrajových častí mesta
bolo zistené, že v mnohých dvoroch sa ešte nachádzajú odložené rôzne staré pneumatiky.
Na úseku chovu psov došlo k zmene v polovici júna, odkedy bola schválená nová smernica
o karanténnej stanici, ktorá postavila opatrenia mestskej polície kvalitatívne na vyššiu úroveň.
Tá spočíva predovšetkým v povinnom očkovaní a čipovaní psov, ktorým neboli zistení
majitelia. Neskôr na základe verejných prejavov dotknutých ministerstiev bolo od čipovania
upustené. V mesiaci december bola naša karanténna stanica oficiálne zaregistrovaná Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR pod číslom SK KS 00021/2013. Aj v tomto období
bola realizovaná spolupráca s „aktivistkou“ útulku psov v Žiari nad Hronom, ktorá sa vo
veľkej miere pričinila na umiestňovaní psov do nového prostredia a starostlivosti o odchytené
psy venovala veľmi veľa svojho osobného voľna. V druhom polroku bola realizovaná
rekonštrukcia výbehu, čo významne zlepšilo celkovú prácu a hygienu prostredia. V roku 2013
bolo odchytených 65 túlavých a zabehnutých psov. Z nich bolo 38 vrátených pôvodným
majiteľom, 25 bolo adoptovaných a 2 psy boli utratené veterinárnym lekárom pre ich
nezvratný zdravotný stav, vysoký vek a tým spôsobené utrpenie. V jednom prípade došlo pri
manipulácii so psom k uhryznutiu príslušníka, ktorý aj keď nečerpal v dôsledku toho
práceneschopnosť, absolvoval všetky potrebné lekárske vyšetrenia.
Štatistické ukazovatele.
Celkom bolo objasňovaných 452 vecí pre podozrenie zo spáchania priestupkov. Z nich
bolo zistených vlastnou činnosťou 401 a oznámených občanmi 51.
Druhy priestupkov
§ 21 - priestupky vyskytujúce sa na úsekoch správy (odmietnutie výpovede)

3

§ 22 - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

353

§ 24 - priestupky na úseku podnikania/podomový predaj/

3

§ 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami

1

§ 47 - priestupky proti verejnému poriadku

14

§ 48 - priestupky proti VP /VZN a iné zákony - psy, odpady, ostatné/

59

§ 49 – proti občianskemu spolunažívaniu

6

§ 50 - priestupky proti majetku

13

Riešenie priestupkov
prejednaním bez pokuty

199

uložením blokovej pokuty

213/2100 eur

uložením

3

odložením

2

správa o objasňovaní

17

odovzdaním príslušnému orgánu

18

Iné pracovné úkony
predvedené osoby

2

použité donucovacie prostriedky (/hmaty)
zákrok proti osobám v opilosti
odchytené psy
kontrola podozrivých osôb
prevencia (prednáška besedy a články)
opatrenia k udalostiam a javom
prijaté podnety od občanov
doručovanie zásielok v prospech orgánov činných v TK

2
31
65
26
15
148
118
14

Zákroky proti osobám pod vplyvom alkoholu boli vykonávané vo veľkej väčšine
k občanom sociálne vylúčeným, ktorí svojím správaním budili verejné pohoršenie. Väčšinou
boli vykázaní z frekventovaného prostredia, lebo po formálnej stránke sú sankcie k nim
nevymožiteľné. V niektorých prípadoch však išlo aj o podnety, ktoré sa netýkali ich
správania, ale už samotného výskytu, čo nedáva právo mestskej polícii konať. Spravidla títo
občania výzvu mestskej polície uposlúchli, ale zaujímali sa o to, kde sa môžu zdržovať.
Problém starostlivosti o osoby takto sociálne odkázané mesto nemá vyriešený a je v prípade
krízovej situácie odkázané na improvizáciu. V hodnotenom roku sa v meste pohybovalo 5
osôb, ktoré nemajú vyriešené trvalé bývanie a často sa v ich spoločnosti nachádzalo ďalších 5
osôb so sklonmi k asociálnemu správaniu. Okrem nich sú mestskej polícii známe ešte 3
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc sporadicky.
V rámci spolupráce s inými orgánmi a organizáciami boli mestskou políciou podávané
podnety napr. Policajnému zboru v oblasti cestnej premávky, UPSVaR k podozreniu na
zanedbanú výchovu, RVaPS k voľnému pohybu zvierat, ale aj na stavebný úrad k využívaniu
objektu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím. V hodnotenom období boli mestskou políciou
zaslané dva podnety na prokuratúru. Jeden sa týkal sporu o vecnú príslušnosť s Odborom
VVS Okresného úradu v Žiari nad Hronom. Druhý bol zaslaný na prokuratúru v Bratislave
a týkal sa vráteného spisu Okresným dopravným inšpektorátom v Bratislave. V oboch
prípadoch bolo mestskej polícii vyhovené.
V rámci podávania správ o povesti pre orgány činné v trestnom konaní bolo
zabezpečených celkom 91 odpovedí na dožiadania.
V problematike CO bol prepracovaný a obvodným úradom odsúhlasený nový plán
evakuácie pre mestskú časť Bukovina a aktualizované boli údaje do databáz obvodného
úradu. Raz v mesiaci bolo zabezpečené preskúšavanie sirén.
U z n e s e n i e č. 4/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o činnosti mestskej polície za rok 2013
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 9
za - 8 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš
Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Peter Forgáč)
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

5. Návrh VZN mesta Nová Baňa o verejnom poriadku
Predkladateľom bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa a spracovateľom
bodu je Jaroslav Svetík, náčelník Mestskej polície v Novej Bani. K danému bodu boli
materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Návrh VZN sa prekladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu na základe
doterajších skúsenosti v oblasti verejného poriadku a zmien v právnych predpisoch.
Predložený návrh v porovnaní s pôvodným materiálom mení čas prevádzky reštauračných
zariadení, vychádza v ústrety subjektom, ktoré chcú použiť zábavnú pyrotechniku v súvislosti
s podujatím, usmerňuje vylepovanie plagátov a športové aktivity.
Znenie VZN:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č. ..../2014 o verejnom poriadku.
Mesto Nová Baňa v súlade s § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. n/ a i / (veta za bodkočiarkou) z. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 ods.1, 5, 6 z. č. 219/1996
Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb, § 36 g ods. 5 z. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti
v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6, § 4 ods. 5 a § 6 ods. 3 z. č. 282/2002 Z. z.
o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších predpisov a z. č. 333/2004 Z. z.
o voľbách do NR v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I.
Úvodné ustanovenie
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je vytvárať vhodné podmienky pre zdravý
spôsob života, ochranu nároku občanov na odpočinok, ochranu verejných priestranstiev
pred ich poškodzovaním a využívaním na iné účely, než sú určené a v medziach zákonov
určiť pravidlá v niektorých oblastiach života.
(2) Pod pojmom verejné priestranstvo pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
myslia všeobecne prístupné materiálne statky užívané vopred neobmedzeným okruhom
užívateľov.
Článok II.
Nočný kľud
(1) Čas nočného kľudu je v obytných zónach na celom území mesta určený od 22:00 hod. do
06:00 hod. Každá fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba oprávnená podnikať je
povinná prispôsobiť svoju činnosť v tomto čase nočnému kľudu a vykonávať také účinné
opatrenia, ktoré zabránia vyrušovaniu ostatných občanov pri ich odpočinku. Toto
ustanovenie sa netýka údržby komunikácií a odstraňovania havarijných stavov, ktoré nie je
možné vykonať v inom čase.
(2) Za rušenie nočného kľudu občanom sa považuje každý neprimeraný hlasový prejav na

verejnom priestranstve v obytných zónach mesta, čím sa myslí krik, spev, reprodukovanie
hudby a iná činnosť spôsobujúca rušenie nočného kľudu. Nedodržanie tohto ustanovenia je
považované za rušenie nočného kľudu v zmysle § 47 ods. 1 písm. a zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

(3) Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na dobu od dňa 31.12. od 22:00 hod. do 1.1. do 04:00 hod.
a na podujatia usporiadané na verejných priestranstvách podľa osobitného zákona1).
Článok III.
Používanie zábavnej pyrotechniky
(1)

Na území mesta je na verejných priestranstvách v blízkosti obytných zón, domov, bytov,
chát a chalúp zakázané používať zábavnú pyrotechniku okrem času od 12.00 hod. 31. decembra do 04.00
hod. 1.januára2).

1) zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
2) §36g ods. 5 Zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov

(2) Ustanovenie ods. č. 1 sa nevzťahuje na používanie zábavnej pyrotechniky v súvislosti so
súkromnou oslavou a s podobnými udalosťami, pri ktorých použitie zábavnej pyrotechniky
bolo oznámené
Mestskej polícii v Novej Bani najmenej 3 dni vopred s tým, že bude
zachovaný nočný kľud podľa článku II ods. 1 tohto nariadenia.
Článok IV.
Požívanie alkoholu
(1) V meste Nová Baňa je zakázané požívanie alkoholických nápojov na verejných
priestranstvách Námestia slobody, Baníckeho námestia a Námestia sv. Alžbety, na
verejných priestranstvách priľahlých ku školským a predškolským zariadeniam. Tento zákaz
sa nevzťahuje na priestory letných oddychových posedení prevádzkovaných ako súčasť
reštauračných služieb, na verejné kultúrne podujatia organizované podľa osobitného zákona1)
a na podujatia organizované mestom2).
Článok V.
Čas predaja a prevádzky služieb
(1) Mesto Nová Baňa určuje čas predaja a poskytovania služieb v otvorených, neuzavretých
terasách reštaurácií v dňoch nedeľa až štvrtok od 08:00 do 22:00 hod., v piatok, v sobotu
a v dňoch, po ktorých nasleduje deň pracovného voľna v čase od 08:00 do 24:00. Po tomto
čase letné terasy nesmú byť využívané ako reštauračné zariadenia a zákazníkom v tomto
priestore nesmú byť poskytované reštauračné služby. Čas zatvorenia letných terás musí byť
pre zákazníkov zobrazený na viditeľnom mieste.
(2)Ustanovenie ods. 1 sa nevzťahuje na podujatia organizované na verejných priestranstvách
podľa osobitného zákona1) a na podujatia organizované mestom.
(3)Ustanovenie ods. 1 sa v plnom znení nevzťahuje na zariadenia umiestnené v rekreačnej
oblasti Tajch. Letné terasy týchto zariadení môžu byť prevádzkované v mesiacoch jún až

september v stredu do 24:00, piatok a v sobotu do nasledovného dňa do 02:00 hod. za
podmienky, že nebudú šíriteľom hudby a ani inak nebudú v rozpore s ustanovením článku
II ods. 1 tohto nariadenia3).
Článok VI.
Rekreačná zóna Tajch
Rekreačnou zónou Tajch sa pre účely tohto VZN rozumie vodná plocha jazera a priľahlé
pozemky vo vlastníctve mesta. Rekreačná zóna je považovaná za oddychovú zónu určenú na
športovo rekreačné a kultúrne aktivity občanov. V rekreačnej zóne Tajch je na verejných
priestranstvách zakázané stanovanie a kladenie ohňa. V chatami zastavanej časti je dovolené
klásť oheň v chránených ohniskách užívateľmi chát alebo pod ich dohľadom za dodržania
všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Na ploche vodnej nádrže
Tajch je zakázané používať na športovo rekreačnú činnosť motorové člny alebo skútre4),5).
1) zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
2) §2 ods. 1 odsek 5 a 6 Zákona č. 219//1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
3) §4 ods. 3 písm. i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4) § 63 ods. 4 písm. a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
5) § 4 ods. 3 písm. n zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Článok VII.
O psoch
(1) Mesto Nová Baňa ustanovuje, že ten, kto psa vedie po verejnom priestranstve, je
povinný viesť ho len na primerane pevnom vodítku bezpečne upevnenom na obojku
alebo prsnom postroji psa tak, aby nemohol prísť do kontaktu s iným človekom alebo
zvieraťom. Ak je psovi umožnený voľný pohyb na verejnom priestranstve, musí byť
tento opatrený náhubkom.
(2) Zakazuje sa voľný pohyb psov v areáli futbalového štadióna, počas letnej turistickej
sezóny v mesiacoch máj až september v rekreačnom areáli Tajch a na všetkých
verejných komunikáciách na území mesta a účelových zariadeniach slúžiacich
občanom k obvyklej činnosti (parky, parkoviská, ihriská, športoviská a pod.).
(3) Zakazuje vstup so psom do areálov škôl a predškolských zariadení, do mestského
trhoviska, na pieskoviská a počas letnej turistickej sezóny v mesiacoch máj až
september do vody vodnej nádrže Tajch.
(4) Mesto Nová Baňa vydáva náhradnú identifikačnú známku pre psa za poplatok 2
eurá.
(5) Ten, kto psa vedie je povinný bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo1).

Článok VIII.
Vylepovanie plagátov
(1) Na vylepovanie volebných a ostatných plagátov v meste sa určujú verejne prístupné
veľkoplošné tabule: Námestie slobody - trhovisko, Námestie sv. Alžbety, Banícke
námestie, Cintorínska ulica - Zlatý Bažant, Cintorínska ulica – oproti bývalej NsP,
Bukovina – pod Hájenkou a Dlhá lúka - Macov vŕšok2).
(2) Vylepovanie plagátov na iné verejné plochy vo vlastníctve mesta je zakázané.
Článok IX.
Verejné športové podujatia
(1) Pre účely tohto VZN sa za športové podujatie považuje každá športová súťaž,
stretnutie, turnaj, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovorekreačnou aktivitou osôb v oblasti telesnej kultúry (ďalej len podujatie). Organizátor
podujatia je povinný v písomnej forme alebo elektronickej forme oznámiť zámer
organizovať podujatie mestu najmenej 10 dní vopred v rozsahu ustanovenom
zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
(2) Ustanovenie odstavca 1 neplatí, ak ide o podujatie organizované v účelovom
športovom zariadení (napr. ihrisko, štadión, telocvičňa) a zároveň sa predpokladá
menší počet všetkých účastníkov ako 3003).
1) § 3 ods.6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
2) § 24 ods. 13 zákona č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
3) § 1 ods. 2 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia bude zabezpečovať mestská
polícia, hlavný kontrolór, alebo poverený zamestnanec mestského úradu.
(2) Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia môže byť udelená pokuta fyzickej
osobe do výšky 33 eur a právnickej osobe, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
do výšky 6638 eur.
(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová
Baňa č. 6/2009 o verejnom poriadku zo dňa 26. februára 2009 a VZN č. 6/2011, ktorým
sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2009 o verejnom
poriadku zo dňa 25.8.2011.
(4) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová
Baňa č. 5/2009 o vyhradení plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej
kampane zo dňa 26.2.2009.

VZN vyvesené: od 19.2.2014 do ....................2014
VZN schválené: uznesením MsZ č. ........ /2014 zo dňa ...................2014
VZN účinné: od .......................2014
Mgr. Ján Havran, v. r.
primátor mesta

J.Búry – Ako budete postupovať v prípade porušenia nočného kľudu v rekreačnej oblasti
Tajch?
J.Svetík – Nočný kľud je všeobecný právny pojem, ktorý je bez verejnosti veľmi ťažko
preukázateľný. Pokiaľ ho ale vieme preukázať s pomocou verejnosti, riešime ho ako každý
priestupok, pretože je zahrnutý v priestupkovom zákone v § 47.
J.Búry - Ja chcem vedieť ako bude mestská polícia postupovať v prípade, keď sa predĺži
diskotéka.
J.Svetík – Príde sa na miesto činu, porozprávame sa s majiteľom a zistí sa skutková podstata,
čo ho k tomu viedlo. Na základe toho sa potom príslušník rozhodne, či uloží nejakú sankciu,
alebo prejedná priestupok.
J.Búry – Mňa skôr zaujíma to, či diskotéku môžete ukončiť, keď je prekročený čas jej
konania?
J.Svetík – Z hľadiska konania o kultúrnych podujatia áno.
Ing.arch.J.Kôpka - Ja by som sa opýtal na článok I. „Úvodné ustanovenie“ bod 2: „Pod
pojmom verejné priestranstvo pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa myslia
všeobecne prístupné materiálne statky užívané vopred neobmedzeným okruhom užívateľov.“
Poprosil by som o vysvetlenie pojmu: „všeobecne prístupné materiálne statky užívané vopred
neobmedzeným okruhom užívateľov“. Jedná sa o mestské alebo súkromné materiálne statky?
J.Svetík – Ako ste povedali, za istých okolností sa aj súkromný majetok môže stať verejným
priestranstvom resp. verejne prístupným miestom. Táto definícia je nájdená v definíciách
prokuratúry, ktorá vo vzťahu k všeobecne záväzným nariadeniam už vydala veľa právnych
rozhodnutí. Zhodli sme sa, že by sme túto definíciu mali z prokuratúry prevziať.

U z n e s e n i e č. 5/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2014 zo dňa 5.3.2014 o verejnom
poriadku

Hlasovanie č. 7:
prítomní - 9
za - 8 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš
Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Peter Forgáč)
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

6. Majetkové veci
Predkladateľom materiálu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa
a spracovateľkou je Mgr. Petra Gejdošová, 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
 schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok C KN parc.č. 484/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
pre:
Daniela Mišurová, rod. Spurná, trvale bytom Starohutská 1280/33, 968 01 Nová Baňa,
v podiele ½
a
Anna Spurná, rod. Spurná, trvale bytom Štúrova 786/6, 968 01 Nová Baňa,
v podiele ½;
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Daniely Mišurovej
a Anny Spurnej, vedených Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 6440,
čím sa majetkovoprávne dorovnajú hranice so susednými pozemkami E KN parc.č. 858
a C KN parc.č. 484/7, ktoré sú v súkromnom vlastníctve;
v kúpnej cene po 10,49 eur/m2, čo za výmeru 39 m2, predstavuje čiastku 409,11 eur,
zaokrúhlene 410,00 eur (slovom: štyristodesať eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej
zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty
pozemkov vo výške 50,00 eur.
Dôvodová správa
Pani Anna Spurná podala žiadosť o kúpu pozemku v lokalite ul. Hájles C KN parc.č.
484/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, za účelom prístupu k nehnuteľnostiam,
a to
k rodinnému domu s.č. 898 a pozemkom C KN parc.č. 491/15 a E KN parc.č. 858
a 859, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6440.
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 11.12.2013 spôsob prevodu
predmetného mestského pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe prijatého uznesenia č. 66/2013 bola určená
všeobecná hodnota pozemku. Znalecký posudok bol predložený komisii územného plánu,
životného prostredia a majetkovej. Komisia po prerokovaní dokumentov odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej
cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného znaleckého posudku
v prospech Anny Spurnej a Daniely Mišurovej.

U z n e s e n i e č. 6/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok C KN parc.č. 484/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa;
pre:
Daniela Mišurová, rod. Spurná, trvale bytom Starohutská 1280/33, 968 01 Nová Baňa,
v podiele ½
a
Anna Spurná, rod. Spurná, trvale bytom Štúrova 786/6, 968 01 Nová Baňa,
v podiele ½;
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Daniely Mišurovej
a Anny Spurnej, vedených Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 6440,
čím sa majetkovoprávne dorovnajú hranice so susednými pozemkami E KN parc. č. 858
a C KN parc. č. 484/7, ktoré sú v súkromnom vlastníctve;
v kúpnej cene po 10,49 eur/m2, čo za výmeru 39 m2, predstavuje čiastku 409,11 eur,
zaokrúhlene 410,00 eur (slovom: štyristodesať eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej
zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty
pozemkov vo výške 50,00 eur.
Hlasovanie č. 8:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton 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
 predbežne schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Nová Baňa ako
vlastník a povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku E KN parc.č. 1689/12 – ostatné
plochy o výmere 1946 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na
LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, právo prechodu peši
a motorovým vozidlom v trase smerom z miestnej komunikácie kolmo na hranicu medzi
pozemkami C KN parc.č. 6559/35 a C KN parc.č. 6559/39 v šírke cca 3 m, ako jeden
spoločný prístup v prospech oprávnených z vecného bremena:
• vlastníka nehnuteľnosti C KN parc.č. 6559/31 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 420 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym
na LV č. 8836;
• vlastníka nehnuteľnosti C KN parc.č. 6559/35 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 419 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym
na LV č. 8642;
• vlastníka nehnuteľnosti C KN parc.č. 6559/39 – ostatné plochy o výmere 417 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3187;
• vlastníka nehnuteľností: C KN parc.č. 6559/38 – záhrady o výmere 512 m2, E KN
parc.č. 1823/2 – orná pôda o výmere 3421 m2, vedených Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8580.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená na základe predloženého
geometrického plánu, ktorým bude trasa prístupu k nehnuteľnostiam zameraná, po
predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom s tým, že sa geometrickým plánom
zameria súčasne prístup aj cez pozemok E KN parc.č. 5179/4 – ostatné plochy o výmere
2640 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 6128 v k.ú. Nová
Baňa, ako vlastníctvo Slovenského pozemkového fondu, Bratislava.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na predbežné schválenie zriadenie vecného
bremena, ktoré bude spočívať v práve prechodu peši a motorovým vozidlom smerom
z miestnej komunikácie po mestskom pozemku E KN parc.č. 1689/12 kolmo na hranicu
medzi pozemkami C KN parc.č. 3559/35 a C KN parc.č. 3559/39 v šírke cca 3 m. Prístup
bude slúžiť ako jeden spoločný prístup k pozemkom uvedeným v návrhu na uznesenie a
k rozostavaným rekreačným chatám v lokalite rekreačnej oblasti Tajch. Na základe
predbežného schválenia zriadenia vecného bremena zo strany mesta Nová Baňa, žiadatelia
zabezpečia geometrické zameranie prístupu a predložia následne žiadosť Slovenskému
pozemkovému fondu, ktorý vlastní pozemok E KN parc.č. 5179/4 nachádzajúci sa medzi
pozemkom mesta a pozemkami, v prospech ktorých sa právo vecného bremena schvaľuje.
Žiadatelia majú v zámere Slovenský pozemkový fond požiadať o zriadenie vecného bremena
spočívajúcom v práve prechodu peši a motorovým vozidlom, prípadne predmetnú časť
pozemku odkúpiť do ich spoločného podielového spoluvlastníctva. Prístup ďalej povedie do

strany smerom k pozemkom: C KN parc.č. 6559/39, C KN parc.č. 6559/38 a E KN parc.č.
1823/2 a do strany smerom k pozemkom: C KN parc.č. 6559/35 a C KN parc.č. 6559/31, buď
po pozemku SPF (v prípade, že predmetnú časť pozemku od SPF odkúpia) alebo po
súkromných pozemkoch žiadateľov.
Po vypracovaní geometrického plánu a vyjadrení od SPF bude zriadenie vecného bremena
v prospech predmetných vlastníkov pozemkov: Mareka Rybára, Ladislava Krištofa,
Miroslava Špireka a Ing. Dušana Špireka, predložené mestskému zastupiteľstvu na
schválenie.
U z n e s e n i e č. 7/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
predbežne schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Nová Baňa ako
vlastník a povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku E KN parc. č. 1689/12 –
ostatné plochy o výmere 1946 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123 v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, právo
prechodu peši a motorovým vozidlom v trase smerom z miestnej komunikácie kolmo na
hranicu medzi pozemkami C KN parc. č. 6559/35 a C KN parc.č. 6559/39 v šírke cca 3 m,
ako jeden spoločný prístup v prospech oprávnených z vecného bremena:
• vlastníka nehnuteľnosti C KN parc.č. 6559/31 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 420 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym
na LV č. 8836;
• vlastníka nehnuteľnosti C KN parc.č. 6559/35 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 419 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym
na LV č. 8642;
• vlastníka nehnuteľnosti C KN parc.č. 6559/39 – ostatné plochy o výmere 417 m2,
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3187;
• vlastníka nehnuteľností: C KN parc.č. 6559/38 – záhrady o výmere 512 m2, E KN
parc.č. 1823/2 – orná pôda o výmere 3421 m2, vedených Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8580.
Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená na základe predloženého
geometrického plánu, ktorým bude trasa prístupu k nehnuteľnostiam zameraná, po
predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom s tým, že sa geometrickým plánom
zameria súčasne prístup aj cez pozemok E KN parc.č. 5179/4 – ostatné plochy o výmere
2640 m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 6128 v k.ú. Nová
Baňa, ako vlastníctvo Slovenského pozemkového fondu, Bratislava.
Hlasovanie č. 9:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton 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
 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. 1680 – trvalé trávne porasty o výmere 525 m2, vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 105 m2, so zameraním od pozemku C KN
parc.č. 1672, ktorý je vo vlastníctve manželov Fusatých;
pre: Gejza Fusatý, rod. Fusatý a Veronika Fusatá, rod. Bónová, trvalé bydlisko
Kamenárska 1241/68, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve manželov Fusatých,
vedených Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 2855, v kúpnej cene
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom.
Dôvodová správa
Pán Gejza Fusatý s manželkou predložili mestu žiadosť o kúpu časti mestského
pozemku v lokalite ul. Kamenárska v časti susediacej k pozemku, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľov, a to za účelom zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam a vybudovania prístrešku
pre auto. Komisia žiadosť prerokovala a po obhliadke pozemku odporučila osloviť vlastníkov
susedných nehnuteľností (Mária a Jozef Pavlíkoví, Alojz a Mária Bratkoví, Stanislav a Iveta
Holí), či majú záujem o kúpu častí pozemkov pred svojimi nehnuteľnosťami, čím by sa
dorovnali hranice susedných pozemkov aj predmetného mestského pozemku. Všetci oslovení
vlastníci nehnuteľností susediacich s predmetným mestským pozemkom ponuku na predaj
zamietli. Komisia žiadosť opäť prerokovala a odporúča 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 bude časť
pozemku geometricky zameraná tak, aby vedľa miestnej komunikácii zostal priestor pre jej
prípadné budúce rozširovanie a následne bude stanovená minimálna všeobecná hodnota
predmetnej časti pozemku.
U z n e s e n i e č. 8/2014
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. 1680 – trvalé trávne porasty o výmere 525 m2, vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako
vlastníctvo mesta Nová Baňa, vo výmere cca 105 m2, so zameraním od pozemku C KN
parc.č. 1672, ktorý je vo vlastníctve manželov Fusatých;
pre: Gejza Fusatý, rod. Fusatý a Veronika Fusatá, rod. Bónová, trvalé bydlisko
Kamenárska 1241/68, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve manželov Fusatých,
vedených Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 2855, v kúpnej cene
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom.
Hlasovanie č. 10:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
7. Rôzne
V rámci bodu „Rôzne“ sú predložené návrhy na uznesenia – schválenie poskytnutia
dotácií pre športové kluby a občianske združenia, ktorých čiastka je vyššia ako 1.660 eur,
preto je pre ich poskytnutie potrebný súhlas MsZ. Predkladateľkou je Katarína Štrbová,
poslankyňa MsZ a predsedníčka komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.
Spracovateľkou predmetného materiálu je Eva Mikušková, zapisovateľka komisie
a referentka na OKI, na Mestskom úrade v Novej Bani. K danému bodu boli materiály zaslané
vopred.
K.Štrbová – V tomto roku je tiež náš návrh rozdelenia financií podporovaný myšlienkou
pomáhať klubom, ktoré systematicky, pravidelne a pomerne úspešne pracujú s deťmi
a mládežou. Návrhy sú spracované v súlade so všeobecno-záväzným nariadením mesta č.
7/2011 o dotáciách. Pre informáciu máte k materiálom priloženú aj tabuľku s návrhmi pre
ostatné kluby a OZ a ich čiastka nemusí by schválená MsZ, nakoľko je nižšia ako 1660 eur.
Rozdeľovali sme čiastku, ktorá bola schválená v rozpočte a pre oblasť športu to bolo 40 tis.
eur a požiadavky jednotlivých klubov boli vo výške 66 200 eur. V dôvodovej správe sú
napísané vyjadrenia, na aký účel môžu byť tieto finančné prostriedky použité.
J.Búry – Pani Štrbová, Ty si prejednávala jednotlivé požiadavky od športových klubov?
K.Štrbová – Požiadavky dávajú formou žiadostí do podateľne mestského úradu, potom prešli
k odbornej referentke Evke Mikuškovej a následne sme sa s nimi zaoberali na viacerých
sedeniach komisie kultúry, mládeže a športu, kde sme sa zaoberali jednotlivými
požiadavkami. Pri hlasovaní a pri rozdeľovaní finančných príspevkov mohli byť prítomní aj
predsedovia klubov, kde bolo možné im klásť aj otázky. Všetky žiadosti sú ale k dispozícii
u odbornej referentky Evky Mikuškovej.

J.Búry - Chcel som sa spýtať, na aký účel chcela použiť finančné prostriedky Jazdecká škola
BERI?
K.Štrbová – Jazdecká škola pracuje s deťmi naozaj aktívne, je tam uvedené dosť veľké
množstvo jej členov. V našom meste organizuje súťaže na celoslovenskej úrovni a nie je to
jedna súťaž, predložila nám celý kalendár podujatí. Finančné prostriedky boli účelovo viazané
na toto podujatie.
Dôvodová správa
Mestský futbalový klub Nová Baňa, občianske združenie požiadal v súlade so znením
VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2014 vo výške 31.500 eur na realizáciu
a skvalitnenie športovej činnosti pri práci s mládežou a deťmi v MFK v Novej Bani. Komisia
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 13.02.2014 žiadosť
prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 20.000 eur, účel použitia dotácie: Na
zabezpečenie činností – náklady na prepravu na futbalové zápasy, náklady na rozhodcov
a delegátov zápasov, náklady na príspevky na činnosť licenčných trénerov, nákup športového
materiálu a výstroje, jednorázové prenájmy športovísk k činnosti licenčných trénerov, nákup
športového materiálu a výstroje, jednorázové prenájmy športovísk k činnosti, náklady na
športové poplatky za vykonanie matričných úkonov riadiaceho orgánu v rámci elektronického
systému futbalu „ISSF“ a zabezpečenie prevádzky predpísaného klubového internetu.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2014
a do 30.11.2014.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 eur, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.
U z n e s e n i e č. 9/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Mestský futbalový klub Nová Baňa, občianske združenie vo
výške 20.000 EUR na zabezpečenie činností – náklady na prepravu na futbalové zápasy,
náklady na rozhodcov a delegátov zápasov, náklady na príspevky na činnosť licenčných
trénerov, nákup športového materiálu a výstroje, jednorázové prenájmy športovísk k činnosti,
náklady na športové poplatky za vykonanie matričných úkonov riadiaceho orgánu v rámci
elektronického systému futbalu „ISSF“ a zabezpečenie prevádzky predpísaného klubového
internetu.
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

Dôvodová správa
Športový klub KARATE Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2014 vo výške 9.300 eur na zabezpečenie celoročnej

športovej činnosti mládeže. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom
zasadnutí dňa 13.02.2014 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 7.000
eur, účel použitia dotácie: materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné,
cestovné, stravné, ubytovanie, sústredenia.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2014
a do 30.11.2014.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 eur, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 10/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Športový klub KARATE Nová Baňa vo výške 7.000 EUR na
materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, štartovné, cestovné, stravné, ubytovanie,
sústredenia
Hlasovanie č. 12:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

Dôvodová správa
Stolnotenisový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2014 vo výške 4.000 eur. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 13.02.2014 žiadosť prehodnotila
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 3.000 eur na úhradu nákladov spojených s výchovou
talentov, cestovného, štartovného (na dlhodobé súťaže družstiev mládeže, Slovenský pohár
mládeže, regionálne bodovacie turnaje), športový materiál.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2014
a do 30.11.2014.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 eur, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.
U z n e s e n i e č. 11/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Stolnotenisový klub Nová Baňa vo výške 3.000 EUR na úhradu
nákladov spojených s výchovou talentov, cestovného, štartovného (na dlhodobé súťaže
družstiev mládeže, Slovenský pohár mládeže, regionálne bodovacie turnaje), športový
materiál.

Hlasovanie č. 13:
prítomní - 8
za - 8 (Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Ing.
Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 1 (Mgr. Alica Bindová) – uznesenie bolo prijaté

Dôvodová správa
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č.
7/2011 o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2014 vo výške 4.500 eur na vyššie uvedený
účel. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 13.02.2014
žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.350 eur, účel použitia dotácie:
štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie, látky, materiál na zdobenie kostýmov, náklady
na externého trénera mládeže, jednorázové prenájmy športovísk, k činnosti, materiálnotechnické zabezpečenie činnosti klubu, medaile, diplomy, plagáty, vecné ceny, propagačný
materiál, klubové tričká, klubové športové súpravy.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2014
a do 30.11.2014.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 eur, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 12/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Tanečno - športový klub TIFFANY Nová Baňa vo výške
2.350 EUR na štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie, látky, materiál na zdobenie
kostýmov, náklady na externého trénera mládeže, jednorázové prenájmy športovísk
k činnosti, materiálno-technické zabezpečenie činnosti klubu, medaile, diplomy, plagáty,
vecné ceny, propagačný materiál, klubové tričká, klubové športové súpravy
Hlasovanie č. 14:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

Dôvodová správa
Hokejový klub HC Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií na rok 2014 vo výške 2.000 eur. Na rok 2014 im komisia odporučila
prideliť dotáciu 2.000 eur, účel použitia dotácie – prenájom ľadovej plochy na zimnom

štadióne v Leviciach, doprava autobusom. Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach
s termínmi zúčtovania do 30.06.2014 a do 30.11.2014.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 13.2.2014 žiadosť
prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.000 eur.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 eur, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 13/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
pre Hokejový klub HC Nová Baňa vo výške 2.000 EUR na financovanie výdavkov na
prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne v Leviciach, doprava autobusom.
Hlasovanie č. 15:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
Dôvodová správa
Občianske združenie TAJCH Nová Baňa požiadalo v súlade so znením VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2014 vo výške 2.400 eur na vyššie uvedené kultúrne
podujatia.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 13.02.2014
žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.000 eur, účel použitia dotácie:
Letná folková Nová Baňa – 18. Ročník folkového festivalu, úhrada časti nákladov na hudobné
kapely a ozvučenie, Rocková noc – 3. ročník rockového koncertu – úhrada časti nákladov na
hudobné kapely a ozvučenie, akcie DEŤOM – úhrada časti nákladov na hudobné a kultúrne
subjekty a ozvučenie, detské rekvizity a sladké odmeny.
Dotácia im bude poskytnutá jednou splátkou s termínom zúčtovania do 31.10.2014.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 eur pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 14/2014
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie dotácie pre Občianske združenie TAJCH Nová Baňa vo výške 2.000 EUR na
podujatie Letná folková Nová Baňa – 18. ročník folkového festivalu, Rocková noc – 3. ročník
rockového koncertu a akcie DEŤOM
Hlasovanie č. 16:
prítomní - 9

za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
Následne bol predložený návrh Mestských lesov spol. s r. o. Nová Baňa na vyradenie
a odpredaj hnuteľného majetku mesta a to nákladného motorového vozidla T 815
a hydraulickej ruky ESSEL 90Z, kde minimálnou vstupnou cenou bude cena zo znaleckého
posudku vo výške 12 242,27 eur. Predkladateľom materiálu je Viťazoslav Chrappa, konateľ
spoločnosti a spracovateľmi sú Viťazoslav Chrappa, konateľ spoločnosti a Anna Rudzanová,
samostatná odborná referentka spoločnosti Mestské lesy, spol. s r. o., Nová Baňa. K danému
bodu boli materiály zaslané vopred a podrobný komentár podala Anna Rudzanová.

Dôvodová správa
V zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta podávame návrh na
vyradenie a odpredaj hnuteľného majetku mesta a to z nasledovného dôvodu:
Na základe rozhodnutia jediného spoločníka a dozornej rady je nutné vyradiť
a odpredať nákladný automobil z dôvodu efektívneho využívania majetku Mesta Nová Baňa.
A.Rudzanová – Spoločnosť Mestské lesy predkladajú mestskému zastupiteľstvu návrh na
odpredaj hnuteľného majetku mesta a to nákladného motorového vozidla T 815 a hydraulickej
ruky ESSEL 90Z, obidve nadobudnuté v roku 2004. Rok výroby motorového vozidla T 815
je 1988 a hydraulickej ruky 2004; bola zakúpená nová a jej zostatková cena je 0 eur. Súčasne
navrhujeme nákladné motorové vozidlo odpredať, z dôvodu nespôsobilého technického stavu
a opotrebovanosti hydraulickej ruky ako aj vozidla. Podľa znaleckého posudku je stanovená
cena pre nákladné vozidlo a hydraulickú ruku spolu 12 242,27 eur. Predaj sa bude
uskutočňovať formou zverejnenia na webovej stránke Mesta Nová Baňa a Mestských lesov
a vstupnou cenou bude cena zo znaleckého posudku. V prípade bližších informácií
o nákladnom vozidle a hydraulickej ruky mám k dispozícií k nahliadnutiu znalecký posudok.

U z n e s e n i e č. 15/2014
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom
mesta
schvaľuje
a/ vyradenie hnuteľného majetku mesta v správe Mestských lesov spol. s r. o., Nová Baňa
- nákladné motorové vozidlo T 815, nadobudnuté spoločnosťou dňa 02.08.2004, ktorého
obstarávacia cena bola 18 256,66 €, zostatková cena je 0,00 €, rok výroby 1988, typ T 815
V 26 208 6x6.2, číslo karosérie: TNT815VB6JK066320, číslo motora: 39293463779
hydraulická ruka ESSEL 90Z, nadobudnutá spoločnosťou dňa 02.09.2004, ktorej
obstarávacia cena bola 30 325,63 €, zostatková cena 0,00 €, rok výroby 2004
b/ spôsob naloženia s vyradeným majetkom – odpredaj z dôvodu

- nespôsobilého technického stavu a opotrebovanosti hydraulickej ruky a vozidla, ktoré
nezodpovedá potrebám a požiadavkám odvozu drevnej hmoty, nepostačujúca úžitková
hmotnosť vozidla, ako aj zvýšená poruchovosť vozidla, sa pristupuje k odpredaju nákladného
automobilu T 815 a hydraulickej ruky ESSEL 90Z. Podľa znaleckého posudku č. 65/2014
úkon č. 70/2014 je stanovená cena 3 872,40 € s DPH pre nákladné vozidlo T 815
a 8 369,87 € s DPH pre hydraulickú ruku. Spolu 12 242,27 €
s DPH.
Predaj sa uskutoční na základe zverejnenia inzerátu na webovej stránke Mesta Nová Baňa
a Mestských lesov spol. s r. o., Nová Baňa, kde minimálnou vstupnou cenou bude cena zo
znaleckého posudku vo výške 12 242,27 € s DPH. Termín na doručenie cenových ponúk
záujemcov bude do 31.03.2014 do 15.00 hod.
Náklady za znalecký posudok vo výške 60,00 € budú vyčíslené vybranému záujemcovi.
Hlasovanie č. 17:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka,
Maroš Marko, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté
8. Diskusia
J.Búry – Vieme už podľa rozpočtu povedať konečnú sumu na Tajch?
Ing.J.Šeclová – Predpokladané rozpočtové náklady sú cca 200 tis. eur. Samozrejme, že
výsledné budú až po zákazke, verejnom obstarávaní. Momentálne zabezpečujeme podklady,
stavebné povolenia v prípade, že by boli vyhlásené výzvy v rámci protipovodňových opatrení.
J.Búry – Ako je to s výstavbou 36-bytovky, pripravuje sa niečo? Pýtal sa ma zamestnávateľ.
Ing.J.Šeclová – Technicky som to nezabezpečovala.
P.Forgáč – Chcel by som sa pani právničky spýtať na jednu vec. V dávnej minulosti sme
prijali jedno uznesenie, kde sme Vám uložili za úlohu vypracovať nejaké veci. Chcel by som
sa spýtať, v akom je to štádiu?
JUDr.J.Nemcová – Mám to vypracované v rozsahu asi 9 strán a odovzdávala som to aj
pánovi primátorovi. Začiatkom januára som potom odišla na PN-ku, na ktorej som bola až do
januára 2014. Priznám sa, že tieto dva mesiace som na tom nepracovala, pretože, keď som sa
vrátila do práce, tak ma tu čakal dosť veľký nával roboty.
P.Forgáč - Myslíte si, že by bolo vhodné, aby som dal návrh na nejaký dátum, alebo máte
nejakú predstavu, či by sme to stihli ešte v tomto volebnom období? Alebo mám ešte
kandidovať do budúcich komunálnych volieb, lebo aj to je jedna z vecí, kvôli ktorým som
zvažoval svoju kandidatúru.
JUDr.J.Nemcová - Ja som sa o tom bavila s primátorom a povedal, že najbližšie MsZ bude
v máji, tak určite tam bude predložená.

P.Forgáč - Takže určite sa to bude v máji realizovať.
M.Marko – Mám otázku na pána riaditeľa technických služieb. Máme skalkulované, koľko
nás stála zimná údržba, čo s ušetrenými finančnými prostriedkami, nakoľko bola slabá zima?
F.Bakoš - Môžem povedať celkom presne, očakával som, že to bude občanov zaujímať.
Náklady na zimnú údržbu v mesiaci január boli 5460 eur, náklady na technický posypový
materiál, ktorý bol zatiaľ zobraný do stavu. Február ešte nemáme uzavretý, keďže nie je
termín uzávierky. Predpokladám, že bude na podobnej úrovni a takisto aj marec. Teraz už
v noci v podstate nepracujeme, ale očakávame, že nejaké výkyvy ešte môžu nastať. Myslím
si, že by sme nemali presiahnuť čiastku cca 45 tis. eur oproti 79 tis. eur za predošlý rok.
V predošlom roku bolo aj predzásobenie na tento rok, čo sa týka posypových materiálov.
V tomto roku ešte urobíme nejaké zásoby na budúci rok. Veľké úspory neočakávame, ale
samozrejme ak nejaké budú, tak prídeme s návrhom na ich využitie.
Ing.arch.J.Kôpka - Chcem sa spýtať Ing. Šeclovej, ako stojí verejné obstarávanie ohľadom
materskej školy a mestského úradu?
Ing.J.Šeclová - Podľa zákona musíme dodržať mlčanlivosť, takže vám teraz nemôžem
poskytnúť informácie. Súťaž bola vyhlásená, ponuky sme obdržali a momentálne sme v stave
vyhodnocovania. Keď to bude aktuálne, budete vedieť všetky informácie.
Nakoľko už do diskusie neboli ďalšie príspevky, zástupkyňa primátora mesta Nová
Baňa Katarína Štrbová poďakovala za účasť a o 15.52 hod. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva ukončila.
Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Novej Bani.

Katarína Štrbová, v. r.
zástupkyňa primátora mesta

Viera Hudecová, v. r.
I. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Anton Tužinský, v. r.
II. overovateľ

