Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

___________________________________________________________________________

K bodu:

Kontrola plnenia uznesení

___________________________________________________________________________

Predkladá:

Ing. Darina Lenčová
hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ:

Ing. Darina Lenčová

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Kontrola plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 20. 11. 2019,
04. 12. 2019 ,18. 12. 2019 a 15.01.2020

V Novej Bani dňa 19.02.2020
___________________________________________________________________________

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 20.11.2019, 04.12.2019,
18.12.2019 a 15.01.2020

Kontrola plnenia uznesení
V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia
uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 20.11.2019, 04.12.2019, 18.12.2019 a 15.01.2020
U z n e s e n i e č.169/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 170/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 171/2019
- splnené, zmeny do Všeobecného záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti
zapracované, platné od 01.01.2020
U z n e s e n i e č. 172/2019
- splnené, 7. Zmena rozpočtu zapracovaná do rozpočtu mesta na rok 2019
U z n e s e n i e č. 173/2019
- splnené, zmena náčelníka mestskej polície Nová Baňa, vymenovaný od 01.12.2019
U z n e s e n i e č. 174/2019
- v plnení, termíny zasadnutí pre rok 2020 schválené
U z n e s e n i e č. 175/2019
- splnené, vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
U z n e s e n i e č. 176/2019
- splnené, Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu
inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou podaná na schválenie
U z n e s e n i e č. 177/2019
- nesplnené, zapojenie do výzvy „Výzva schémy malých grantov na predkladanie
žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou“
sa neuskutočnilo
U z n e s e n i e č. 178/2019
- splnené uznesením, schválený Variant C: Rekonštrukcia objektu zdravotného strediska
na ulici Cintorínskej na parcele č. 4543/3 v katastrálnom území Nová Baňa

U z n e s e n i e č. 179/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 180/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 181/2019
- splnené, 8. zmena rozpočtu zapracovaná do rozpočtu mesta na rok 2019
U z n e s e n i e č. 182/2019
- splnené, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky zapracované do Rozpočtu na rok
2020
U z n e s e n i e č. 183/2019
- splnené, Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2020 schválený
U z n e s e n i e č. 184/2019
- splnené, uznesením zrušené uznesenie č. 167/2019
U z n e s e n i e č. 185/2019
- splnené, uznesením zrušené uznesenia:
a) uznesenie MsZ č. 55/2016 zo dňa 23.06.2016
b) uznesenie MsZ č. 68/2017 zo dňa 20.09.2017
c) uznesenie MsZ č. 114/2017 zo dňa 13.12.2017
d) uznesenie MsZ č. 1/2018 zo dňa 01.02.2018
U z n e s e n i e č. 186/2019
- splnené, 04.02.2020 podpísaná zmluva, 06.02. odovzdaná na Okresný úrad v Banskej
Bystrici
U z n e s e n i e č. 187/2019
- splnené
U z n e s e n i e č. 188/2019
- splnené, žiadosť predložená na Okresný úrad v Banskej Bystrici
U z n e s e n i e č. 189/2019
- splnené v rámci predložených žiadostí
U z n e s e n i e č. 190/2019
- splnené, Projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti prijatý Ministerstvom
zdravotníctva SR

U z n e s e n i e č. 191/2019
- splnené, Kúpna zmluva uzatvorená, návrh na vklad do katastra podaný
U z n e s e n i e č. 192/2019
- splnené, uznesenie zrušené v nadväznosti na nové uznesenie č. 193/2019
U z n e s e n i e č. 193/2019
- splnené, Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená
U z n e s e n i e č. 194/2019
- splnené, Kúpna zmluva podpísaná, návrh na vklad do katastra podaný
U z n e s e n i e č. 195/2019
- v plnení, Kúpna zmluva vypracovaná, čaká sa na podpis kupujúcich
U z n e s e n i e č. 196/2019
- v plnení, Zmluva o zriadení vecného bremena vypracovaná, čaká sa na podpis
oprávnených z vecného bremena
U z n e s e n i e č. 197/2019
- splnené, Nájomná zmluva uzatvorená, zverejnená
U z n e s e n i e č. 198/2019
- splnené, Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 s Mestskými lesmi s.r.o.
uzatvorený
U z n e s e n i e č. 199/2019
- v plnení, vypracováva sa geometrický plán
U z n e s e n i e č. 200/2019
- v plnení, nadväzujúce uznesenie bude predložené na MsZ dňa 19.02.2020
U z n e s e n i e č. 201/2019
- v plnení, vypracováva sa geometrický plán
U z n e s e n i e č. 202/2019
- v plnení, nadväzujúce uznesenie bude predložené na MsZ dňa 19.02.2020

U z n e s e n i e č. 203/2019
- v plnení, vypracováva sa geometrický plán
U z n e s e n i e č. 204/2019
- v plnení, geometrický plán hotový, vypracováva sa znalecký posudok
U z n e s e n i e č. 205/2019
- splnené, Dohoda o zrušení správy k časti zvereného majetku uzatvorená
U z n e s e n i e č. 206/2019
- splnené, Zmluva o zverení správy majetku uzatvorená
U z n e s e n i e č. 207/2019
- splnené, zmena vo funkcii zapisovateľky komisie rozvoja bytovej a sociálnej
uskutočnená
U z n e s e n i e č. 1/2020
- splnené, voľba hlavnej kontrolórky uskutočnená tajným hlasovaním
U z n e s e n i e č. 2/2020
- splnené, správa mandátovej komisie z volieb hlavného kontrolóra zobratá na vedomie
U z n e s e n i e č. 3/2020
- splnené, Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania 1.kola vo voľbách hlavného
kontrolóra v meste Nová Baňa dňa 15.01.2020 zobratá na vedomie
U z n e s e n i e č. 4/2020
- splnené, Ing. Darina Lenčová zvolená za hlavnú kontrolórku mesta Nová Baňa
U z n e s e n i e č. 5/2020
- splnené, členovia za mesto Nová Baňa v správnej rade n.o. a v dozornej rade n.o.
v rámci Projektového zámeru pre vznik CIZS schválení
U z n e s e n i e č. 6/2020
- splnené, Pravidlá participačného rozpočtu prijaté
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Mesta Nová Baňa za rok 2019
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 2019.
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 všeobecne záväzných právnych predpisov a 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 obce, 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.
Činnosť hlavnej kontrolórky za hodnotené obdobie bola zameraná na:
- výkon kontrolnej činnosti,
- 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 2019 vykonaných 6 kontrol. Z vykonaných kontrol
kontrolný orgán vypracoval správu.

V rozpočtovej organizácií bola vykonaná kontrola:


Kontrola dodržiavania Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová
Baňa“

V mestských obchodných spoločnostiach boli vykonané nasledovné kontroly:



Kontrola dodržiavania Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
Kontrola zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestský bytový
podnik Nová Baňa s.r.o. za rok 2018

Na mestskom úrade boli vykonané nasledovné kontroly:




Kontrolu Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Baňa
Kontrola článku IV. Etického kódexu zamestnancov Mesta Nová Baňa
Kontrola stavu a vývoja dlhu Mesta Nová Baňa v roku 2019

Na základe výsledkov kontrol hlavná kontrolórka mesta uložila kontrolovaným subjektom
povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.
Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom období bola taktiež:
- kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho
zasadnutiach.

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 2018
- Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2020,
2021 a 2022.

V rámci činností komisií činných pri MsZ sa hlavná kontrolórka na pozvanie predsedu
finančnej komisie zúčastňovala ich zasadnutia.

V Novej Bani, 10. 02. 2020

Ing. Darina Lenčová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa
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Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Nová Baňa
na I. polrok 2020

V Novej Bani dňa 19.02.2020
___________________________________________________________________________

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Nová Baňa na I. polrok 2020

Dôvodová správa

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

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2020
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. 357/2015 Z. z. o
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 zmlúv o dielo, ktoré boli menené dodatkom/dodatkami, v období rokov
2014 – súčasnosť v hodnote viac ako 20.000 eur

-

Kontrola efektívneho, transparentného a hospodárneho vynakladania verejných
prostriedkov na Vianočné poukážky v roku 2019 poskytnuté Mestom Nová Baňa

-

Kontrola plnenia uznesení

-

Vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa k záverečnému
účtu mesta Nová Baňa

Ostatné úlohy:
1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské
zastupiteľstvo alebo primátor mesta 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,
Mestskej rady
4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a
školeniach
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta
V zmysle plánu kontrolnej 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, 04. februára 2020
Ing. Darina Lenčová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Pre Mestské zastupiteľstvo
zastupite stvo v Novej Bani
___________________________________________________________________________
K bodu:

Zriadenie Mestskej školskej rady a voľba jej členov
lenov

Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Ja
Jaďuď,, MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

Mgr. Ľudmila
udmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 19. februára 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupite
zastupiteľstvo
stvo mesta Nová Ba
Baňa
a) schvaľuje
zriadenie Mestskej školskej rady v Novej Bani,
b) menuje
innos ou od 20.02.2020 členov
lenov Mestskej školskej rady v Novej Bani v zložení:
11 členov s účinnosťou
4 zvolení zástupcovia z riaditeľov
riadite ov škôl:
• PaedDr. Renáta Juhásová
sová, Gymnázium Fr. Švantnera
• Ing. Jozef Koperdák, SOŠ OaS
• Mgr. Mária Jankoveová,
Jankoveová ZŠ J. Zemana
• Mgr. Branislav Pirháč,, ZŠ sv. Alžbety
3 zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení:
• Mgr. Edita Hatalová DiS. art.,
art. ZUŠ
• Mgr. Martin Mikuška, Spojená škola
• Eva Budinská, Matersk
aterská škola Nábrežná
2 zvolení zástupcovia z rodičov:
• Peter Kopernický, CVČ
• PaedDr. Jana Letková,, ZŠ J. Zemana
2 delegovaní zástupcovia mesta Nová Baňa:
Ba a:
• Mgr. Juraj Kološta,, poslanec MsZ
• Ing. Zuzana Pau
Paučeková
eková, referentka školstva
Dôvodová správa
Mestská školská rada je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodi
rodičov,
ov, pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a
vyjadruje sa k činnosti
innosti škôl, školských zariadení, orgánov mie
miestnej
stnej štátnej správy, orgánov obcí
a samosprávnych krajov z pohľadu
poh adu školskej problematiky. Mestská školská rada je
zriadená podľa zákona č.. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zasadá podľa plánu
zasadnutí, spravidla 4-krát ročne.
Mestská školská rada sa vyjadruje:
a) k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základnej umeleckej školy a školských
zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území mesta,
b) ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území mesta,
c) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam
zriadených na území mesta z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým
podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených mestom,
d) k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta,
e) k požiadavkám mesta na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb
poskytovaných v školách a školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov
zvýšených z tohto dôvodu,
f) k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na
území mesta.
Funkčné obdobie je štyri roky. Štatút
pracovnom stretnutí.

MsŠR, predsedu a zapisovateľa si volia na prvom

Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
K bodu:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č........./2020 zo dňa
19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným
státím v meste Nová Baňa

Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ:

Ing. Katarína Naďová,
referentka OVŽP a SM, MsÚ Nová Baňa

Materiál obsahuje:
1) Návrh na nariadenie
2) Dôvodová správa
3) Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa
č........./2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom parkovaní motorových
vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa
V Novej Bani dňa 19.02.2020
Návrh na nariadenie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č........./2020 zo dňa 19.02.2020 o
dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č........./2020 zo dňa 19.02.2020 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa
Dôvodová správa
V súčasnosti sa platené parkovanie v zóne s plateným státím prevádzkuje v pracovných
dňoch v čase od 9,00 hod do 15,00 hod..
Za každú hodinu parkovania v čase od 9,00 hod do 15,00 hod. je možné zaplatiť zaslaním
SMS v cene 0,35 eur za 1 hodinu parkovania. Pri využití parkovacieho automatu sa za hodinu
parkovania platí 0,50 eur pri zakúpení lístku.
Návrh zmeny VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným
státím v meste Nová Baňa predstavuje novú možnosť, a to bezplatné parkovania na 30 minút
zadarmo s uplatnením 1 krát denne pre jedno vozidlo.
Možnosť bezplatného parkovania na 30 minút denne sa vzťahuje na vodičov, ktorí
nepotrebujú využiť v Zóne s splateným státím na parkovanie celú hodinu a na vybavenie im
postačuje parkovať 30 minút, takže si nemusia platiť hodinu parkovania v zóne s plateným
státím. Spôsob uplatnenia tejto možnosti je pri zaslaní SMS a aj pri použití lístka z automatu,
spôsob uplatnenia je bližšie opísaný v čl. 5 navrhovaného VZN.
Ďalšie zmeny parkovania sa týkajú výšky ceny za hodinové parkovanie v zóne
s plateným státím a času. Navrhuje sa jednotná cena SMS a parkovacieho lístku zakúpeného

v automate, a to 0,50 eur za hodinu v novom navrhovanom čase od 8,00 hod do 15,30 hod.
parkovania v zóne s plateným státím.
Prevádzkovaním parkovacích miest sú poverené Technické služby (TS) mesta Nová
Baňa od spustenia prevádzky od 1.mája 2016. Prevádzkovanie plateného parkovania v meste
Nová Baňa majú TS ako samostatnú podnikateľskú činnosť. Sumár nákladov a výnosov
z podnikateľskej činnosti TS za roky 2016 – 2019 tvorí prílohu tejto dôvodovej správy.
Nastavenie bezplatného parkovania si vyžaduje prestavenie systému s predbežnými
nákladmi:
• zmena v nastavení SMS systému s dodávateľskou firmou Mediatex s.r.o., ktorá by stála
predbežne 490 eur, informačné SMS zasielané a prijímané pri parkovaní na 30 min.
zadarmo budú zatiaľ podľa doterajších informácií hradené mobilným operátorom,
informáciu ešte overuje firma Mediatex s.r.o.
• prestavenie parkovacieho automatu by stálo min. 700 Eur, spolu s režijnými nákladmi
a prácou by stálo cca do 1000 Eur, cenovú ponuku spracováva firma City Parking Group
s.r.o.
Ďalšie zmeny sa týkajú aj značenia na dopravných značkách a nové doplnkové
informačné tabule:
• nové dopravné značky začiatok a koniec zóny, zmena času 8,00 – 15,30 hod. – v počte 7
ks
• nové dopravné značky pri parkovacích miestach, zmena ceny SMS 0,50 eur a zmena
času 8,00 – 15,30 hod. - v počte 11 ks
• zakúpenie doplnkových informačných tabúľ s textom: „Pri bezplatnom parkovaní na 30
minút SMS pošlite na tel. číslo.: 2200 v tvare: NB EČV 0 – v pošte 11 ks, ktoré sa
pripevnia pod existujúce dopravné značenie ň
Cena nových dopravných značiek – tabúl, by stála podľa informácií od správcu MK
spolu 1380 Eur bez montáže. V prípade, že na existujúcich značkách by sa spravila len
korekcia prelepením informácie o novom čase a cene, náklady by boli nižšie.
Príloha:
Platené parkovanie v meste Nová Baňa - podnikateľská činnosť
ROK
Výnosy
2016
2017
2018
- príjem hotovosti z parkovacieho automatu
3072
3006,4
2792,2
- za predaj ročných parkovacích kariet
1298,35
1000
750
- za operácie platobných transakcií SMS parking
574,7
6741,02
7506,94
- za transakcie platobnou kartou
0
72
80
Spolu
4945,05
10819,42
11129,14

Náklady
- odmena za platobný terminál a SMS parking
- poplatok za SIM kartu od ORANGE
- odpisy
Spolu

Hospodársky výsledok
Spolu

Počet ks predaných parkovacích kariet
Spolu
* Parkovací automat v prevádzke od mája 2016

2019
2813,8
750
7650,99
25
11239,79

2016
1083,42
21,49
228
1332,91

ROK
2017
1941,21
84,84
1363
3389,05

2018
2156,66
84,84
1363
3604,5

2019
2267,1
84,84
1363
3714,94

2016
3612,14

ROK
2017
7430,37

2018
7524,64

2019
7524,85

2016
8 ks

ROK
2017
4 ks

2018
3 ks

2019
3 ks

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ....../2020 zo dňa 19.02.2020
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím
v meste Nová Baňa.
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 odst. 1. zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6a zákona č. 135/1961Zb. o
pozemných komunikáciách - cestného zákona v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ stanovuje podmienky dočasného
parkovania motorových vozidiel v zóne s plateným státím. Určuje zónu s plateným
státím, jej označenie, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob
jej zaplatenia, spôsob preukázania jej zaplatenia, možnosť bezplatného parkovania na 30
minút denne a spôsob preukázania jeho oprávnenia a obmedzenia VZN.
Článok II.
Zóna s plateným státím
(1) Za zónu s plateným státím je považované Námestie slobody, vrátane ulíc Bernolákovej,
Osvety a Andreja Kmeťa. Rozsah zóny je vymedzený osadením dopravných značiek IP
27a - Zóna s plateným státím a IP 27b - Koniec zóny s plateným státím nasledovne:
a) Bernolákova ulica – začiatok zóny pri budove súp. č. 1928, koniec zóny pri objekte
súp. č. 28,
b) Ulica Andreja Kmeťa – začiatok zóny pri budove súp. č. 598 a pri rodinnom dome
súp. č. 582, koniec zóny pred oporným múrom pri schodoch do kostola,
c) Ulica M. R. Štefánika – začiatok zóny pri budove súp. č. 703, koniec zóny pri
rodinnom dome súp. č. 652
d) Spojná ulica – koniec zóny nad parkoviskom na Kollárovej ulici.
(2) Vstup do zóny s plateným státím, výstup zo zóny s plateným státím a jednotlivé súbory
parkovacích miest musia byť označené dopravnými značkami v zmysle vyhl. MV SR č.
9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Text na dopravnej značke označujúcej vstup do zóny s dopravným obmedzením a výstup
zo zóny s dopravným obmedzením bude v nasledovnom znení: „PRACOVNÉ DNI: 8,00
hod. – 15,30 hod.“
(4) Na dodatkových tabuľkách k dopravným značkám pre označenie jednotlivých súborov
parkovacích miest bude text v znení: „PRACOVNÉ DNI: 8,00 hod. – 15,30 hod.,
AUTOMAT: 0,50 €/hod., umiestnenie automatu: pred MsÚ, SMS: 0,50 €/hod, SMS
pošlite na tel. číslo.: 2200 v tvare: NB EČV 1 (1- je počet celých predplatených hodín),
pri bezplatnom parkovaní na 30 minút SMS pošlite na tel. číslo.: 2200 v tvare:NB EČV 0.

Článok III.
Státie vozidiel na parkoviskách v zóne s plateným státím
(1) V zóne s plateným státím je vodič vozidla povinný stáť len na vyznačených parkovacích
miestach a vo vymedzenom čase s parkovacím oprávnením.
Článok IV.
Výška úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsob jej zaplatenia
a spôsob preukázania jej zaplatenia - parkovacie oprávnenia
(1) Druhy parkovacích oprávnení:
a) Parkovací lístok pre osobné motorové vozidlá oprávňuje na dočasné parkovanie na
vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím v čase vyznačenom na
parkovacom lístku. Parkovací lístok si vodič zakúpi v parkovacom automate viditeľne
označenom dopravným symbolom plateného parkovania.
Výška poplatku.......... 0,50 EUR/hod..
b) Úhrada parkovacieho poplatku prostredníctvom SMS oprávňuje vodiča na dočasné
parkovanie na vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím v dĺžke
jednej hodiny od času, keď vodič vozidla po zaparkovaní odošle potrebné údaje
formou SMS na skrátené číslo 2200. Sumu za parkovanie zaúčtuje vodičovi jeho
mobilný operátor.
Výška poplatku.......... 0,50 EUR/ hod..
c) Ročná parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených
parkovacích miestach v zóne s plateným státím v kalendárnom roku vyznačenom na
tejto karte. Ročná parkovacia karta sa vydáva fyzickej alebo právnickej osobe a je
prenosná medzi vozidlami. Ročnú parkovaciu kartu si vodič môže zakúpiť
v Informačnom a klientskom centre mesta Nová Baňa na Námestí slobody č.1 a na
Technických službách mesta Nová Baňa, sídlom Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa.
Zakúpením parkovacej karty nevzniká nárok na rezervovanie parkovacieho miesta.
Výška poplatku.........200,00 EUR.
d) Bezplatná parkovacia karta môže byť pridelená pre vozidlá Technických služieb
mesta Nová Baňa, Mestských lesov, s. r. o., Mestského bytového podniku Nová Baňa,
s. r. o., štátnych orgánov a organizácií, obecných a mestských úradov, primátora
mesta. Bezplatná parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na
vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím bez poplatku a
neobmedzene. Bezplatná parkovacia karta sa môže vydať najdlhšie na dobu jedného
kalendárneho roka. MsÚ Nová Baňa vedie o bezplatnom parkovacom oprávnení
evidenciu.
(2) Ak sa vodič vozidla preukazuje platným parkovacím lístkom, ročnou parkovacou kartou
alebo bezplatnou parkovacou kartou, je povinný v zóne s plateným státím v určenom čase
označiť vozidlo pred vzdialením sa od neho zvoleným parkovacím oprávnením, ktoré
uloží pod predné sklo vozidla tak, aby bolo čitateľné pohľadom z vonku.
(3) V prípade platby formou SMS je vodič povinný pred vzdialením sa od vozidla poslať
SMS na skrátené číslo 2200 s textom v poradí: kód mesta, evidenčné číslo vozidla (svoju
ŠPZ), počet celých predplatených hodín a počkať na SMS potvrdzujúcu platnosť
oprávnenia.

Článok V.
Možnosť bezplatného parkovania na 30 minút denne a spôsob
preukázania jeho oprávnenia
(1) Možnosť bezplatného parkovania na 30 minút denne sa vzťahuje na vodičov, ktorí
nepotrebujú využiť v Zóne s splateným státím na parkovanie celú hodinu a na vybavenie
im postačuje parkovať 30 minút. Takúto možnosť má jedno motorové vozidlo jedenkrát
denne, a to formou zaslania SMS alebo po zvolení lístka z automatu na 30 minút
zadarmo.
(2) Pri bezplatnom parkovaní formou SMS je vodič povinný zaslať SMS na číslo 2200 s
textom v poradí: kód mesta, evidenčné číslo vozidla (svoju ŠPZ) a „0“ – t. j. parameter,
ktorý oprávňuje parkovať 30 min. bezplatne. Vodič počká na SMS potvrdzujúcu platnosť
oprávnenia. Bez potvrdzujúcej SMS nie je možné bezplatne parkovať.
(3) Pri bezplatnom parkovaní formou parkovacieho lístka si vodič musí lístok na 30 min.
státia zadarmo vybrať v parkovacom automate podľa návodu na obsluhu. Vodič je
povinný, v zóne s plateným státím v určenom čase, označiť vozidlo zvoleným
parkovacím lístkom, na 30 min. státia zadarmo, pred vzdialením sa od vozidla.
Parkovací lístok uloží pod predné sklo vozidla tak, aby bolo čitateľné pohľadom z vonku.
Článok VI.
Obmedzenia VZN
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na dočasné parkovanie osobných
motorových vozidiel na vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím
a platí v pracovných dňoch: od 8,00 hod. do 15,30 hod.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na:
a) vozidlá s právom prednostnej jazdy v zmysle § 40 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a na vozidlá, pomocou ktorých je osádkou zabezpečovaný plynulý chod
života v meste v dobe, v ktorej je vykonávaná konkrétna pracovná úloha / opravy
telekomunikačného charakteru, energií, zásobovanie a pod./,
b) motorové vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na ktorom sa môže
v zmysle § 44 ods. 1, písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používať osobitné
značenie,
c) motorové vozidlo označené parkovacím preukazom, ktorý sa môže v zmysle § 44 ods.
2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, používať na vozidle prepravujúcom fyzickú osobu s
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo
má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Parkovací preukaz musí byť v takomto
prípade umiestnený vo vozidle na viditeľnom mieste pod čelným sklom.

Článok VII.
Spoločné ustanovenia
(1) Vozidlá, ktoré nemajú parkovacie oprávnenie a nevzťahuje sa na ne výnimka v zmysle
článku VI. ustanovenia 2 tohto VZN, majú státie v zóne s plateným státím v čase
určenom na parkovanie s platným parkovacím oprávnením zakázané. Porušením tohto
zákazu môžu byť v zmysle § 43 odst. 4 písm. b) zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odstránené na
náklady jeho prevádzkovateľa.
(2) Mesto Nová Baňa poveruje dozorom nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného
nariadenia príslušníkov mestskej polície.
(3) Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením fyzickými osobami je posudzované
ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Neuhradením povinného poplatku za státie v zóne s vyhradeným parkovaním
sa vodič dopustí priestupku podľa § 22 odseku 1 písm. l) citovaného zákona a podľa
odseku 3 mu môže byť udelená bloková pokuta do výšky 50 eur.
Článok VIII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 zo dňa 24.04.2019 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa ku
30.04.2020.
(2) V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, postupuje sa
v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 04.02.2020 do 18.02.2020
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením od
2020 do
2020
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od
2020 do
2020
Všeobecne záväzné nariadenie účinné od dňa 01.05.2020
Návrhy zmien vo VZN sú vyznačené farebne.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nákup osobného automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o.

K bodu:

Nová Baňa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ: Viťazoslav Chrappa, konateľ Mestských lesov spol. s r.o.
Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

V Novej Bani, dňa 19.02.2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
nákup osobného automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa

Dôvodová správa
Súčasné osobné motorové vozidlo spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Suzuki Ignis
bolo využívané prevažne na cestné komunikácie, má vek 15 rokov a najazdených 158 312,km. V súčasnej dobe bolo nepojazdné - porucha prídavnej prevodovky a viskóznej spojky
a následne opravované z repasovaných dielov. Nové náhradné diely sú pre vozidlo už
nerentabilné vzhľadom na nízku hodnotu vozidla. Je vysoký predpoklad, že môže prísť pri
danom veku vozidla aj k ďalším finančne náročným opravám, aj keď má vozidlo stále platnú
technickú a emisnú kontrolu do októbra 2021.
Nákupom nového vozidla dosiahne spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. väčšiu
bezpečnosť a spoľahlivosť. Nové vozidlo je plánované rovnako ako Suzuki Ignis využívať na
cestné komunikácie, len vo výnimočných situáciách aj v teréne.
Predpokladaná súčasná hodnota osobného automobilu je podľa prieskumu trhu do
18.000 EUR. Výsledná cena bude vysúťažená v riadnom verejnom obstarávaní, ktoré
spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. vykoná následne po schválení nákupu vozidla mestským
zastupiteľstvom.

V súlade so zásadami hospodárenia čl.1 bod 3) písm. i) a čl.5 bod 3 písm. b) schvaľuje
mestské zastupiteľstvo nákup tovaru nad 3.500,- EUR. Zámer nákupu vozidla bol predložený
Valnému zhromaždeniu spolu s Dozornou radou spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. dňa
27.01.2020 a rovnako aj rozhodnutím, jediného spoločníka schválený. Zápisnica VZ
a Rozhodnutie jediného spoločníka je zverejnené na stránke spoločnosti Mestské lesy spol.
s r.o. v sekcii Zápisnice a rozhodnutia VZ.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:

Správa o činnosti mestskej polície za rok 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

Róbert Müller, náčelník MsP

Materiál obsahuje:

1) Návrh na uznesenie
2) Správu o činnosti mestskej polície za rok 2019

V Novej Bani, dňa 19.02.2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o činnosti mestskej polície za rok 2019

Správa o činnosti Mestskej polície Nová Baňa za rok 2019
Mestská polícia v Novej Bani bola ako poriadkový útvar mesta zriadená v roku 1990.
Najviac, 10 príslušníkov, mala v roku 1999. Toto obdobie bolo charakteristické častými
zákrokmi voči občanom, ktorí podceňovali schopnosti a možnosti príslušníkov mestskej
polície. Na situáciu vo ver ejnom poriadku mali veľký vplyv miestne diskotéky a iné
spoločenské podujatia. Od polovice roka 2019 boli miestne diskotéky v Termináli zrušené, čo
malo za dôsledok výrazne menšieho pohybu osôb v nočných hodinách v centre mesta a jeho
blízkeho okolia. Postupne si mestská polícia našla svoje rešpektované miesto v systéme
ochrany verejného poriadku a dnes používa donucovacie prostriedky v oveľa menšej miere.
Jej tabuľkové obsadenie sa ustálilo na 7 príslušníkoch. K významnej zmene došlo zriadením
mestského kamerového systému, ktorý napomohol k objasneniu mnohých skutkov. Dnes
tento slúži najmä ako prevencia, lebo po jeho zavedení časom výrazne klesol počet
priestupkov spáchaných v priestore, ktorý monitoruje.
V hodnotenom roku bolo na pracovisku mestskej polície obsadených 7 tabuľkových miest.
K 30.11.2019 sa stav príslušníkov MsP znížil o jedného z dôvodu odchodu náčelníka MsP do
dôchodku. Takmer 1,5 roka pracuje na mestskom úrade jedna pracovníčka na polovičný
pracovný úväzok. Bola pričlenená k mestskej polícii a poverená starostlivosťou o karanténnu
stanicu na dočasné prechovávanie zabehnutých a túlavých psov.
V roku 2019 neboli na príslušníkov podané žiadne podnety alebo sťažnosti. Z hľadiska
využívania zverených technických prostriedkov nedošlo na pracovisku k výrazným zmenám.
Rozšírený bol mestský kamerový systém o jednu zoomovaciu kameru umiestnenú na budove
telocvične ZŠ J. Zemana a o dve IP kamery, tvz. čítačky ŠPZ, na Ul. Školskej pri Kostole sv.
Alžbety, ktoré monitorujú prejazd vozidiel pri najrušnejšej križovatke v meste.
Cestnú premávku v meste ovplyvňuje najmä platené parkovanie, ktoré bolo zavedené v máji
2016. V rámci jeho realizácie bol na pracovisko MsP zakúpený telefón s androidom, ktorý je
využívaný ku kontrole uhrádzania parkovacieho poplatku. Napriek vykonávanej osvete je
veľa vodičov, ktorí si neuvedomujú, že zóna s dopravným obmedzením zakazuje státie
vozidiel na inom, ako dopravnou značkou určenom mieste. Zavedením plateného parkovania
sa výrazne zmenili podmienky v parkovaní. Vytvorením zóny sa značná časť vozidiel
s celodenným parkovaním vytlačila na odstavné parkoviská, ale na druhej strane mierne
skomplikovala situácia občanom bývajúcim na Ul. A. Kmeťa a prevádzkam, ktoré sa tam
nachádzajú ako napr. hotel Hron, ale aj návštevníkom zdravotníckych zariadení. Samotná
cesta popri hoteli Hron, keďže tam nie je možné stáť, akoby stratila účelnosť. Pozitívne je aj
obmedzenie státia na chodníkoch, ale niektoré miesta by k státiu, vzhľadom na ich šírku,
možno využité mohli byť/napr. Ul. Osvety/. Samotné platené parkovanie sa inak javí ako
bezproblémové, aj keď s občasnými nedostatkami /výpadok mobilných dát alebo porucha
automatu/. V takýchto situáciách sa okamžite robia nápravné opatrenia a kým sa nedostatok
neodstráni, mestská polícia kontrolu plateného parkovania nevykonáva. Bežné kontroly sú
vykonávané obhliadkou, pomocou mobilnej aplikácie alebo detailným spracovávaním v PC
na pracovisku. Najčastejšie dochádza k porušovaniu dopravných predpisov na už spomínanej
Ul. A. Kmeťa, na Bernolákovej ul. a Ul. Osvety. Nárast cestnej premávky sa stále viac
negatívne prejavuje v križovatke na Námestí sv. Alžbety. Okrem plateného parkovania, boli
kontrolované najmä zákazy státia, zastavenia a zákazy vjazdu. Je len otázkou času, kedy
začne byť situácia kritická s parkovaním vozidiel po sídliskách, najmä Ul. Nábrežná už nemá
žiadne parkovacie kapacity a je nutné rozšíriť parkoviská.

V rámci ochrany verejného poriadku mestská polícia zaznamenáva za posledný rok pokles
spáchaných priestupkov. Opatrenia smerovali najmä k potláčaniu takých prejavov, ako je
porušovanie nočného kľudu a budenie verejného pohoršenia. Tých v hodnotenom roku
ubudlo. Menej bolo organizovaných diskoték v Termináli /v druhej polovici roka 2019
ukončili prevádzku/. Taktiež bolo zistených menej prejavov s prvkami vandalizmu
alebo hrubého správania. Riešení boli napríklad občania, ktorí v opitosti ležali na verejnom
priestranstve na Námestí sv. Alžbety a na Baníckom námestí, prevrátenie nádoby na odpad na
Ul. Osvety. Rušenie nočného kľudu často súviselo s prevádzkou reštaurácií. Napríklad
v prvom polroku 2019 pri diskotéke v Termináli mali jej návštevníci snahu požívať alkohol
na parkovisku Lídla, alebo si ho schovávali na Ul. Krátkej, či v komunitnom parku. To malo
za následok aj rušenie nočného kľudu. Ďalším miestam, kde pomerne často dochádzalo
k rušeniu nočného kľudu bol bar v objekte p. Tabernausa na Štúrovej ul. a reštauračné
zariadenie na Nábrežnej ul. v tzv. Trojuholníku a bar na Nám. slobody v Olíkovom dome.
Preto sa opatrenia mestskej polície orientovali na kontroly týchto miest. Rušenie nočného
kľudu bolo ojedinele zaznamenané aj z domácností. V týchto prípadoch stačilo na zjednanie
nápravy upozornenie. Verejné pohoršenie súviselo najmä s osobami sociálne vylúčenými,
alebo osobami pod vplyvom alkoholu. Tie boli z verejného priestranstva vykázané pre
požívanie alkoholu alebo znečisťovanie priestranstva. Len jedenkrát boli použité donucovacie
prostriedky a to v prípade osoby, ktorá odmietla opustiť priestor bytovky, kde ležala pri
dverách jedného z jej obyvateľov. V ostatných prípadoch postačilo použitie zákonnej výzvy.
Okrem Námestia slobody mali snahu zdržovať sa na Baníckom námestí, na tržnici, na
chodníku za VUB a v Radničnom parku. V niektorých prípadoch boli osoby v silnom stave
opitosti pre budenie verejného pohoršenia odstránené z verejného priestranstva tak, že boli
odvezené domov. Mládež sa hlavne zdržiavala za kotolňou na Ul. Štúrovej, kde požívali
alkohol, fajčili a za sebou nechali rôzny odpad. Posun k lepšiemu zaznamenala MsP
v lokalite ulička Štangelír, kde boli vykonávané časté kontroly a mládež sa tam v poslednom
čase často nezdržiava.
V rámci ochrany verejného poriadku mestská polícia zabezpečovala v meste množstvo
kultúrno-spoločenských a športových podujatí podľa požiadaviek organizátorov. V tomto
smere neboli zaznamenané vážnejšie problémy a jej pričinením bol udržaný verejný poriadok.
Náročným podujatím po organizačnej stránke, ako aj po udržaní verejného poriadku bol
Novobanský jarmok. Tu bola zaznamenaná krádež väčšej peňažnej hotovosti jednej
z predavačiek v stánku. Aj za pomoci mestského kamerového systému bola páchateľka
usvedčená a vec bola odovzdaná miestnemu OO PZ.
V rámci ochrany majetku boli objasňované krádeže mobilu a nevrátenie finančnej hotovosti
z bankomatu a krádež dreveného stola + lavice pri ukončení Novobanského jarmoku.
Závažnejším skutkom bolo postriekanie niekoľkých budov a SAD zastávok /grafity/. MsP sa
podarilo zistiť páchateľa a vec odovzdala príslušným orgánom.
V rámci ochrany lesov mestská polícia vykonávala cca 2-3 krát v mesiaci kontroly v lesných
porastoch, pri ktorých bolo viacero občanov skontrolovaných. V hodnotenom roku neboli
zistené osoby, ktoré by ťažbu vykonávali bez vedomia mestských lesov a opatrenia tak mali
len preventívny účinok.
V problematike ochrany životného prostredia mestská polícia úzko spolupracuje
s technickými službami mesta a často konala aj na ich podnet. Slabšia je spolupráca
s občanmi mesta pri objasňovaní skutkov v tejto oblasti pre ich neochotu svedčiť, alebo iným
spôsobom poukázať na nedisciplinovaných občanov pri nakladaní s odpadmi. Najčastejšie sa
občania zbavujú odpadov nelegálnym spôsobom na bývalých zberných miestach Hrádza,

Rekreačná a na Ul. Železničný rad smer Rudno nad Hronom, ale aj v Banskej doline. V rámci
problematiky s odpadmi sa mestská polícia snaží reagovať aj na vozidlá, ktoré vykazujú
znaky nespôsobilosti na cestnú premávku. V hodnotenom roku sa mestskej polícii podarilo
odstrániť z verejného priestranstva tri vraky vozidiel, a to1 z parkoviska na Nábrežnej a 2 Pod
sekvojou. Odkladanie starých pneumatík
na verejné priestranstvá je dlhodobým a
pretrvávajúcim problémom. Tu mestská polícia ťahá za kratší koniec a len ojedinele zistí
pôvodcu odpadu. Možno je načase vybudovať, resp. vyhradiť v meste také miesto, kde by
občania ojazdené pneumatiky mohli „oficiálne“ ukladať. Mesto by podpísalo zmluvu
s firmou, ktorá sa zaoberá so spracovaním takéhoto odpadu a firma by tieto pneumatiky
odviezla z mesta na svoje náklady. Takto podobne fungujú viaceré autoservisy v meste. Dva
priestupky sa týkali podnikateľských subjektov, ktoré sa nezapojili do zberného systému
a svoj odpad vysýpali do smetných nádob občanov na sídliskách. Podľa skúseností a podnetov
občanov to však robia aj niektoré osoby prechádzajúce cez naše mesto, alebo keď odchádzajú
zo svojich chát a chalúp.
Počas prevádzky karanténnej stanice na dočasné prechovávanie zabehnutých a túlavých
psov bolo celkom odchytených 48 psov, čo je o 6 viac ako v roku 2018. Príslušníci v tejto
problematike nevykonávali plošný odchyt, ale s výnimkou centra mesta väčšinou na základe
podnetu občanov. Z celkového počtu bolo 20 osvojených, 28 psov bolo vrátených majiteľom.
K utrateniu psa veterinárnym lekárom v hodnotenom období nebolo pristúpené ani v jednom
prípade. S mestskou políciou aj v roku 2019 spolupracovala skupina dobrovoľníčok.
V septembri 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá aj pre
našu karanténnu stanicu zadefinovala nové nároky. Ide predovšetkým o povinnosti v čipovaní,
ale aj v staraní sa o „pohodu“ odchytených psov. Tieto nároky sa prostriedkami mestskej
polície nedajú splniť, a preto bola na polovičný úväzok prijatá do pracovného pomeru jedna
z dobrovoľníčok, ktorá sa o odchytených psov stará. K umiestneniu karanténnej stanice boli
pre hlučnosť vznesené viaceré sťažnosti a aj preto sa karanténna stanica premiestnila na Ul.
Železničný rad.
Na úseku prevencie možno prácu mestskej polície hodnotiť ako systematickú. Spolupráca
fungovala takmer so všetkými školskými zariadeniami. Prednášky boli zamerané na témy, ako
verejný poriadok v meste, požívanie alkoholu, chov psov, chodec a cyklista v cestnej
premávke. Najzaujímavejšia je každoročná spolupráca s OZ Centráčik v rámci súťaže Mladý
záchranár a spolupráca s CVČ v rámci súťaže Chytáme páchateľa, určenej pre žiakov druhého
stupňa ZŠ. Z hľadiska prevencie možno chápať aj každodennú prítomnosť MsP na priechode
pre chodcov pri ZŠ počas školského roka.
Spolupráca s Policajným zborom bola zastúpená najmä tunajším obvodným oddelením PZ.
Spočívala predovšetkým vo výmene informácii dôležitých pre plnenie úloh oboch subjektov,
ale aj pri praktickej činnosti. Napr. pri zabezpečovaní poriadku počas Novobanského
jarmoku, alebo preventívno-bezpečnostnej akcii. Bežná je pomoc príslušníkov OO PZ pri
zisťovaní potrebných dát z databáz a naopak mestskou políciou poskytovanie záznamov
z mestského kamerového systému pre potreby objasňovania trestnej činnosti alebo
dopravných nehôd.
Mestská polícia bola nápomocná aj iným subjektom štátnej správy. Napríklad bola opakovane
poskytnutá pomoc rýchlej zdravotnej pomoci pri vynášaní pacientov na poschodia bytových
domov, alebo pri ošetrovaní problémového pacienta.
Okrem dokumentov mestskej polície boli aj v hodnotenom roku v mene mesta spracovávané
správy o povesti pre orgány činné v trestnom konaní a agenda CO. V agende správ o povesti

bolo vypracovaných a zaslaných 96 správ, čo je nárast oproti minulému roku o 29. V rámci
CO boli vykonané úkony, ako aktualizovanie dokumentov podľa požiadaviek okresného
úradu a spravovanie skladu CO. Zo strany obvodného úradu boli v tejto problematike
vykonané dve kontroly. Jedna sa týkala vedenia agendy a druhá skladu CO.
Činnosť mestskej polície a situáciu na úseku verejného poriadku charakterizujú najmä
nasledovné štatistické ukazovatele.
Celkovo bolo objasňovaných 464 vecí (o 40 menej ako v roku 2018) pre podozrenie zo
spáchania priestupku, ktoré boli uzavreté podľa zákona č. 372/1990 Zb., v znení neskorších
zmien a doplnkov nasledovne:
Blokovou pokutou
Ukončené prejednaním, bez pokuty
Uložené
Odložené
Odovzdané
Správa o objasňovaní

257
195
1
4
4
3

Objasňované skutky rozdelené podľa objektu konania, pre ktoré bolo začaté objasňovanie:
§ 22 zákona o priestupkoch
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky............…...........................129
(Zákaz státia a zastavenia - 69, zákazu státia na verejnej zeleni - 6, na priechode pre chodcov 3, v križovatke - 4, vyhradené parkovanie - 6, zákaz vjazdu - 41).
Na úseku plateného parkovania…………………….......……….......................................135
Státie na chodníku v zóne s plateným parkovaním..........................................................128

§ 30 zákona o priestupkoch
priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom...............................................................0
Jedná sa o priestupok spôsobený podaním alkoholu neplnoletej osobe.
§ 47 a 48 zákona o priestupkoch
priestupky proti verejnému poriadku.................................................................................57
Ide o priestupky spáchané na verejných priestranstvách, alebo na verejne prístupných
miestach najčastejšie rušením nočného kľudu - 6, neoprávneným zabratím verejného
priestranstva, alebo verejným pohoršením - 7, na úseku chovu psov – 39, na úseku nakladania
s odpadmi- 5.
§ 49 zákona o priestupkoch
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu....................................................................8
Išlo o priestupok spôsobený na základe poruchy občianskych vzťahov.

§ 50 zákona o priestupkoch
priestupky proti majetku.………………………........…………….......................................3
Ide o vyslovene úmyselne spáchané priestupky proti majetku, alebo poškodenie majetku. Nie
sú v nich skutky, v ktorých išlo o súbeh konaní a štatisticky boli zaradené do kategórie
priestupkov na úseku verejného poriadku.
ostatné
ostatné.....................................................................................................................................4
Priestupky, ktoré boli odovzdávané, nakoľko ich MsP nemohla objasňovať.
V rámci náplne práce príslušníci MsP vykonávali množstvo opatrení pri objasňovaní
skutkov v konkrétnom spise a ďalšie opatrenia, ktorých prehľad možno rozdeliť
nasledovne:
Predvedené osoby…………………………..………………………......................................2
Použité donucovacie prostriedky hmaty, chvaty ...........……...….......................................1
Použitie „papuče“....................................................................................................................2
Zákroky ..................................................................................................................................34
Zákrok vyvolaný konkrétnou situáciou voči neprispôsobivým osobám pod vplyvom alkoholu.
Kontrola podozrivých osôb na mieste…………...............................………………...........17
Z preventívneho hľadiska u osôb, ktoré sa vzhľadom na správanie mohli dopustiť
protiprávneho konania v meste.
Odchytené psy …………………………………..……….....…............................................48
Pre porovnanie v roku 2016 - 41, v 2017 - 47 a v 2018 - 42
Preventívne výchovná práca.................................................................................................25
Články, prednášky, besedy, súťaže.
Opatrenia…………………………………………...................................………...............164
Tieto sú vykonávané na základe vlastného zistenia situácie, na podnet občanov, primátora
mesta, porady vedenia mesta, alebo na požiadanie Policajného zboru. Ide o veci, v ktorých
nebolo priestupkové konanie. Tieto úkony sú podchytené v knihe služieb.
Spracované správy o povesti…………...…....….......................................……..................96
Ide o agendu vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní pridelenú na spracovávanie
náčelníkovi.
Prijaté podnety od občanov……………………......................................…………..…....158
Poukazujú na záujem občanov o riešenie situácie prostredníctvom MsP. Najčastejšie išlo o
rôzne oznámenia protiprávneho konania, požiadavky na vykonanie opatrení za účelom
zjednania nápravy, žiadosti o odchyt túlavého psa, oznámenia podozrivých osôb a iné.
Doručovanie............................................................................................................................16
Osobné doručovanie pošty na požiadanie súdu, exekútora, správneho orgánu, prípadne mesta
osobám, ktoré si poštu doručovanú bežným spôsobom neprevzali. Spravidla muselo byť na
jedno doručenie vykonaných niekoľko pokusov.
Pre prácu MsP bol najväčším pomocníkom mestský kamerový systém, ktorý pomáhal
policajtom najmä v exponovanej dobe kontrolovať väčší priestor, ako by boli schopní
monitorovať fyzicky. Celkovo je v meste osadených 14 kamier, ktoré monitorujú priestor od
základných škôl po Ul. A. Kmeťa. V rámci objasňovania bol využitý jeho záznam v 25
prípadoch. Z toho v 10 prípadoch pre vlastnú potrebu MsP k priestupkom v cestnej premávke
a iných priestupkov, 1x pre okresný dopravný inšpektorát k objasňovaniu dopravného
priestupku, 7x na požiadanie kriminálnej polície, 7x na požiadanie OO PZ Nová Baňa.
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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre OZ TAJCH vo výške 2.450 EUR na úhradu časti nákladov na hudobné kapely, detské
predstavenia, ozvučenie, rekvizity na podujatia organizované počas leta 2020 a zakúpenie
dataprojektoru, ktorý bude využívaný na letné videoprojekcie.
Dôvodová správa
OZ TAJCH požiadalo v súlade so znením VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok
2020 vo výške 5.800 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí
dňa 21.1.2020 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.450 EUR na úhradu
časti nákladov na hudobné kapely, detské predstavenia, ozvučenie, rekvizity na podujatia
organizované počas leta 2020 a zakúpenie dataprojektoru, ktorý bude využívaný na letné
videoprojekcie.
Dotácia bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 31.10.2020.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR. je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

Uznesenie č. 1/2020:
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa
odporúča
prideliť dotácie pre oblasť kultúry ako celku spolu vo výške 10.000 Eur
podľa navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 1:
Tabuľka č. 1: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti kultúry
P.č.

Žiadateľ

1.

OZ TAJCH

2.

Žiadaná Pridelená
suma
suma
5 800 €

2 450 €

SRRZ - RZ pri ZUŠ
v Novej Bani

450 €

450 €

3.

Novobanský banícky
spolok

2 000 €

500 €

4.

Spoločenstvo rodičov
pri Základnej škole
sv. Alžbety

300 €

300 €

5.

Občianske združenie
Rady rodičov SOŠ
obchodu a služieb
v Novej Bani

300 €

300 €

6.

Háj

2 700 €

1 450 €

7.

SRRZ - RZ pri
Gymnáziu Františka
Švantnera Nová Baňa

1 000 €

400 €

8.

Občianske združenie –
Slniečko pre pomoc
ľuďom s viacnásobným
postihnutím

750 €

500 €

Účel
Na úhradu časti nákladov na hudobné
kapely, detské predstavenia, ozvučenie,
rekvizity na podujatia organizované počas
leta 2020 a zakúpenie dataprojektoru, ktorý
bude využívaný na letné videoprojekcie.
Na úhradu nákladov na zabezpečenie
diplomov a vecných cien na podujatiach:
Klavírna
súťaž,
Akordeónová
súťaž
a Prehliadka ľudového spevu a hudby
(25. ročník).
Na
úhradu
nákladov
súvisiacich
s autobusovou prepravou členov spolku na
stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska,
baníckych spolkov a na akcie v rámci ich
plánovanej činnosti.
Na
úhradu
nákladov
súvisiacich
so zabezpečením propagačného materiálu,
občerstvenia pre účastníkov (nealko
a sladkosti), cien pre víťazov v jednotlivých
kategóriách v speváckej súťaži na krajskej
úrovni: „Celodiecézne kolo v speve
kresťanskej a ľudovej piesne“.
Na
úhradu
nákladov
spojených
s prezentáciou mesta a školy, úhradu
cestovného a štartovného na súťaže,
olympiády,
veľtrhy
a nákladov
na zabezpečenie propagačných materiálov.
Na úhradu nákladov spojených s ubytovaním
členov počas zahraničného festivalu.
Na
úhradu
nákladov
súvisiacich
s organizovaním Dňa otvorených dverí,
konkrétne na zabezpečenie prezentačných
a reprezentačných materiálov – bannery,
rollupy,
prezentačná
stena,
tlač
newsletterov.
Na úhradu nákladov spojených s nákupom
materiálu a pomôcok na prezentáciu
remesiel a techník a na zhotovenie výrobkov
účastníkmi podujatia, na občerstvenie
(nealko a sladkosti) a na náklady súvisiace s
propagáciou podujatia „Náš deň pre Vás“.

P.č.

Žiadateľ

Žiadaná Pridelená
suma
suma

9.

Divadelný súbor MÚZa

500 €

500 €

10.

Občianske združenie pri
CVČ - CENTRÁČIK

1 400 €

1 000 €

11.

CANTUS MONTE
REGIS

8 000 €

1 650 €

12.

VETERÁN CLUB
NOVÁ BAŇA

2 000 €

500 €

13. ejj! – a r t

1 000 €

0€

14. Tibor Čík

1 500 €

0€

15. Pohronské múzeum

1 600 €

0€

SPOLU ZA KULTÚRU:

29 300 €

10 000 €

Účel
Na
úhradu
nákladov
spojených
so zabezpečením režiséra, kulís a kostýmov
divadelného predstavenia.
Na
úhradu
nákladov
spojených
so zabezpečením sladkých odmien, pitného
režimu, spotrebného materiálu, medailí,
cien,
diplomov
a tričiek
pre
deti
a organizačný tím na podujatí Malý
záchranár a úhradu autobusovej prepravy
na „Výlety za históriou“.
Na úhradu nákladov spojených s prepravou
členov Cantus Monte Regis na medzinárodný festival MRF – MUSIC FESTIVAL
VENEZIA.
Na
úhradu
nákladov
spojených
s občerstvením účastníkov zrazu (nealko
a sladkosti),
nákupom
vecných
cien
a trofejí, úhradu nákladov spojených
so zabezpečením propagačných materiálov.
Na úhradu honorárov, cestovných výdavkov
umelcov a úhradu nákladov za prenájom
ozvučenia,
súvisiacich
s organizáciu
koncertu „Maličkosti majstrov“.
Na
úhradu
nákladov
spojených
s propagáciou
novobanskej
heligónky
prostredníctvom
propagačných
a marketingových materiálov v tlačenej a online
podobe.
Na úhradu časti poplatku za celoslovenskú
výstavu Lega v Pohronskom múzeu v Novej
Bani „Fantázia v kockách ukrytá“.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:
Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020 v oblasti športu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:
Mgr. Juraj Kološta, poslanec MsZ, predseda komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu
Spracovateľ:

Dagmar Lachká, zapisovateľka komisie

Materiál obsahuje:
1) 7 návrhov na uznesenie
2) 7 dôvodových správ
3) Uznesenie č. 2/2020 Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Novej Bani
zo dňa 21. 1. 2020: Odporučenie komisie na pridelenie dotácii pre jednotlivých žiadateľov
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2020 v oblasti športu
ako celku spolu vo výške 49.000 Eur.
V Novej Bani, dňa 19. 2. 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre ŠK KARATE Nová Baňa vo výške 8.000 EUR na úhradu nákladov spojených
s materiálno-technickým zabezpečením činnosti klubu: štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie,
športové oblečenie s označením mesta, odmeny a náhrady licencovaným trénerom mládeže.
Dôvodová správa
ŠK KARATE Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií
o dotáciu na rok 2020 vo výške 12.500 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
na svojom zasadnutí dňa 21.1.2020 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške
8.000 EUR na úhradu nákladov spojených s materiálno-technickým zabezpečením činnosti klubu:
štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie, športové oblečenie s označením mesta, odmeny
a náhrady licencovaným trénerom mládeže.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2020
a do 30.11.2020.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

2. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 20.000 EUR na úhradu nákladov spojených
s výchovou mládeže, konkrétne na autobusovú prepravu, činnosť licencovaných trénerov mládeže,
športový materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady
ISSF faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží.
Členské poplatky a disciplinárne pokuty v ISSF faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.)
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 2020 vo výške 25.000 EUR. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 21.1.2020 žiadosť prehodnotila
a odporučila schváliť dotáciu vo výške 20.000 EUR na úhradu nákladov spojených s výchovou
mládeže, konkrétne na autobusovú prepravu, činnosť licencovaných trénerov mládeže, športový
materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhrada za registráciu nových hráčov a úhrady ISSF faktúr
(konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží. Členské poplatky
a disciplinárne pokuty v ISSF faktúre nemôžu byť hradené z dotácie.)
Dotácia im bude
a do 30.11.2019.

poskytnutá

v dvoch

splátkach

s termínmi

zúčtovania

do

30.6.2019

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

3. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre SKI TEAM Nová Baňa vo výške 3.500 EUR na úhradu nákladov spojených
so zabezpečením tréningových jednotiek, sústredení, s účasťou na lyžiarskych pretekoch
a organizovaním lyžiarskych pretekov - lyžiarskej súťaže Oblastnej lyžiarskej ligy STRED:
na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, doplnenie výstroje, klubové bundy, tréningové
pomôcky, prenájmy športovísk, vecné ceny, medaily.
Dôvodová správa
SKI TEAM Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií o dotáciu
na rok 2020 vo výške 3.500 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom
zasadnutí dňa 21.1.2020 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 3.500 EUR
na úhradu nákladov spojených so zabezpečením tréningových jednotiek, sústredení, s účasťou
na lyžiarskych pretekoch a organizovaním lyžiarskych pretekov - lyžiarskej súťaže Oblastnej
lyžiarskej ligy STRED: na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, doplnenie výstroje, klubové
bundy, tréningové pomôcky, prenájmy športovísk, vecné ceny, medaily.
Dotácia im bude
a do 30.11.2020.

poskytnutá

v dvoch

splátkach

s termínmi

zúčtovania

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

do

30.6.2020

4. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre Stolnotenisový klub Nová Baňa vo výške 2.550 EUR na úhradu nákladov spojených s účasťou
na turnajoch a dlhodobých súťažiach, úhradu registračných poplatkov, nákup športového materiálu,
úhradu energií a cestovných výdavkov.
Dôvodová správa
Stolnotenisový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií
o dotáciu na rok 2020 vo výške 2.900 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
na svojom zasadnutí dňa 21.1.2020 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške
2.550 EUR na úhradu nákladov spojených s účasťou na turnajoch a dlhodobých súťažiach, úhradu
registračných poplatkov, nákup športového materiálu, úhradu energií a cestovných výdavkov.
Dotácia im bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2020
a do 30.11.2020.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

5. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre Tenisový klub Tajch vo výške 2.200 EUR na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou
tenisových turnajov a účasťou na súťažiach: materiálno-technické zabezpečenie, tréningové
pomôcky, zabezpečenie občerstvenia (nealko a sladkosti), nákup vecných odmien a medailí, úhrada
štartovného na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), úhrada kolektívnej registrácie klubu
a úhrada prenájmu telocvične / tenisovej haly počas zimy.
Dôvodová správa
Tenisový klub Tajch požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií o dotáciu
na rok 2020 vo výške 2.546 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom
zasadnutí dňa 21.1.2020 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2.200 EUR
na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou tenisových turnajov a účasťou na súťažiach:
materiálno-technické zabezpečenie, tréningové pomôcky, zabezpečenie občerstvenia (nealko
a sladkosti), nákup vecných odmien a medailí, úhrada štartovného na oficiálne turnaje STZ (deti,
mládež a juniori), úhrada kolektívnej registrácie klubu a úhrada prenájmu telocvične / tenisovej haly
počas zimy.
Dotácia im bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 30.11.2020.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

6. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA vo výške 4.400 EUR na úhradu
licenčných poplatkov, nákladov na sústredenie, nákup látok, materiálu na zdobenie, prenájmy
športovísk, prehrávač, reproduktory, medaily, diplomy, propagačný materiál (kalendáre), odmeny
licencovaným trénerom mládeže, zákazkové šitie – tanečné nohavice, košeľa, šaty, sako, vesta,
tanečné topánky.
Dôvodová správa
Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011
o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2020 vo výške 6.000 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 21.1.2020 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť
dotáciu vo výške 4.400 Eur na úhradu licenčných poplatkov, nákladov na sústredenie, nákup látok,
materiálu na zdobenie, prenájmy športovísk, prehrávač, reproduktory, medaily, diplomy,
propagačný materiál (kalendáre), odmeny licencovaným trénerom mládeže, zákazkové šitie –
tanečné nohavice, košeľa, šaty, sako, vesta, tanečné topánky.
Dotácia im bude
a do 30.11.2020.

poskytnutá

v dvoch

splátkach

s termínmi

zúčtovania

do

30.6.2020

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

7. n á v r h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre TajchŠport vo výške 3.000 EUR na úhradu nákladov spojených s organizáciou triatlonových
pretekov TriTAJCHlon, konkrétne na úhradu administratívnych poplatkov spojených s uzávierkou
komunikácií, nákup plávacích čiapok a tričiek pre účastníkov, čiastočnú úhradu časomiery,
prenájom dopravného značenia, mobilných oplôtkov a matracov, úhradu nákladov spojených
so zabezpečením trofejí s novobanskou tematikou.
Dôvodová správa
TajchŠport požiadal v súlade so znením VZN č. 7/2011 o poskytovaní dotácií o dotáciu na rok 2020
vo výške 4.390 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa
21.1.2020 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 3.000 Eur na úhradu
nákladov spojených s organizáciou triatlonových pretekov TriTAJCHlon, konkrétne na úhradu
administratívnych poplatkov spojených s uzávierkou komunikácií, nákup plávacích čiapok a tričiek
pre účastníkov, čiastočnú úhradu časomiery, prenájom dopravného značenia, mobilných oplôtkov
a matracov, úhradu nákladov spojených so zabezpečením trofejí s novobanskou tematikou.
Dotácia im bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 31.10.2020.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ.

Uznesenie č. 2/2020:
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa odporúča
prideliť dotácie pre oblasť športu ako celku spolu vo výške 49.000 Eur
podľa navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 2:
Tabuľka č. 2: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti športu
P.č.

Žiadateľ

Žiadaná
suma

Pridelená
suma

1.

Združenie športových
rybárov Nová Baňa

1 000 €

500 €

2.

ŠK KARATE
Nová Baňa

12 500 €

8 000 €

3.

TJ Slovan Nová Baňa

1 167 €

1 000 €

4.

Mestský futbalový
klub Nová Baňa

25 000 €

20 000 €

5.

Priatelia deťom

1 300 €

500 €

6.

SKI TEAM Nová
Baňa

5 000 €

3 500 €

7.

Stolnotenisový klub
Nová Baňa

2 900 €

2 550 €

Účel
Na úhradu nákladov spojených s organizáciou
pretekov Memoriál Rudolfa Lisičana a Imricha
Michalovského
2020,
konkrétne
na materiálno-technické zabezpečenie pretekov,
vecné ceny a občerstvenie(nealko a sladkosti)
pre pretekárov.
Na úhradu nákladov spojených s materiálnotechnickým zabezpečením činnosti klubu:
štartovné, cestovné, ubytovanie, sústredenie,
športové oblečenie s označením mesta, odmeny
a náhrady licencovaným trénerom mládeže.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s účasťou v súťažiach (cestovné, vstupný
poplatok) a nákup športového vybavenia.
Na úhradu nákladov spojených s výchovou
mládeže, konkrétne na autobusovú prepravu,
činnosť licenčných trénerov mládeže, športový
materiál a výstroj, prenájmy športovísk, úhradu
za registráciu nových hráčov a úhrady ISSF
faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb a
úhrada štartových poplatkov do súťaží. Členské
poplatky a disciplinárne pokuty v ISSF faktúre
nemôžu byť hradené z dotácie).
Na
úhradu
nákladov
spojených
so
zaobstaraním
športových
potrieb
a športového vybavenia (loptičky Boccia,
ochrana hlavy a krku, stolnotenisové rakety
a loptičky, bežecká obuv, futbalové dresy,
chrániče), nákup medailí, vecných cien
na športové podujatia.
Na
úhradu
nákladov
spojených
so zabezpečením tréningových jednotiek,
sústredení, s účasťou na lyžiarskych pretekoch
a organizovaním lyžiarskych pretekov lyžiarskej súťaže Oblastnej lyžiarskej ligy
STRED: autobusová preprava, skipasy,
štartovné, doplnenie výstroje, klubové bundy,
tréningové pomôcky, prenájmy športovísk,
vecné ceny, medaily.
Na úhradu nákladov spojených s účasťou
na turnajoch a dlhodobých súťažiach, úhradu
registračných poplatkov, nákup športového
materiálu, úhradu energií a cestovných
výdavkov.

P.č.

Žiadateľ

8.

Miroslav Šipikal–
MIŠImoto

9.

Športový klub
POOLO, OZ

Žiadaná
suma

Pridelená
suma

Účel

2 000 €

1 000 €

Na úhradu nákladov spojených s účasťou
motocyklového
jazdca
Adama
Šipikala
na súťažiach, konkrétne na štartovné, náhradné
diely, PHM do motocykla a výstroj.

700 €

250 €

Na úhradu nákladov spojených s nákupom cien
a športových trofejí na Mestskú tenisovú ligu.

10.

Hokejový klub Nová
Baňa

1 000 €

1 000 €

11.

Tenisový klub –
TAJCH Nová Baňa

2 546 €

2 200 €

Tanečno-športový
12. klub TIFFANY Nová
Baňa

6 000 €

4 400 €

SRRZ – RZ pri
Materskej škole

400 €

400 €

13.

14. TajchŠport

4 390 €

3 000 €

15. TJCX s.r.o.

2 000 €

500 €

Lucia Ivínová - JŠ
16.
BERI, s.r.o.

1 500 €

200 €

SPOLU ZA ŠPORT:

69 403€

49 000 €

Na úhradu nákladov spojených s dopravou
autobusom a prenájmom ľadovej plochy
na tréningové jednotky a korčuľovanie detí MŠ
a ZŠ na zimnom štadióne v Leviciach.
Na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou
tenisových turnajov a účasťou na súťažiach:
materiálno-technické zabezpečenie, tréningové
pomôcky, zabezpečenie občerstvenia (nealko
a sladkosti), nákup vecných odmien a medailí,
úhrada štartovného na oficiálne turnaje STZ
(deti, mládež a juniori), úhrada kolektívnej
registrácie klubu a úhrada prenájmu telocvične
/ tenisovej haly počas zimy.
Na úhradu licenčných poplatkov, nákladov
na sústredenie, nákup látok, materiálu
na zdobenie, prenájmy športovísk, prehrávač,
reproduktory, medaily, diplomy, propagačný
materiál (kalendáre), odmeny licencovaným
trénerom mládeže, zákazkové šitie – tanečné
nohavice, košeľa, šaty, sako, vesta, tanečné
topánky.
Na
úhradu
nákladov
spojených
so
zabezpečením variabilnej cvičebnej zostavy na
Športovú olympiádu detí predškolského veku.
Na úhradu nákladov spojených s organizáciou
triatlonových pretekov TriTAJCHlon, konkrétne
na úhradu administratívnych poplatkov
spojených s uzávierkou komunikácií, nákup
plávacích čiapok a tričiek pre účastníkov,
čiastočnú úhradu časomiery, prenájom
dopravného značenia, mobilných oplôtkov
a matracov, úhrada nákladov spojených so
zabezpečením trofejí s novobanskou tematikou.
Na úhradu nákladov spojených s organizáciou
a
s materiálno-technickým
zabezpečením
pretekov Slovenský pohár MTB XCO C1,
konkrétne potreby na značenie a zabezpečenie
tratí, občerstvenie pre organizátorov pretekov
(nealko a sladkosti), zabezpečenie časomiery,
ozvučenia a zabezpečenie záchrannej služby.
Na úhradu nákladov spojených s organizáciou
súťaží
počas
roka
2020,
konkrétne
na zabezpečenie cien pre súťažiacich.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
K bodu:

Majetkové veci

Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ:

Daša Zigová
referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa

Materiál obsahuje:

16 návrhov na uznesenie
16 dôvodových správ

V Novej Bani, dňa 19. februára 2020
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. 4685/13 – záhrada o výmere 929 m2, vytvorený z pozemku
C KN prac. č. 4685/1 – záhrada o celkovej výmere 970 m2 vedeného Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-264/18, vypracovaným dňa 22.11.2019
geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01
Nová Baňa, overeným
dňa 29.11.2019, pod číslom G1 - 471/2019;
v prospech:
Jozef Blaha, rod. Blaha, trvalé bydlisko Nábrežná 98/17, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý žiadateľ
užíva ako záhradku na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 1.1.1992 a dodatku k NZ č. 1/2000.
Mestský pozemok C KN parc. č. 4685/1 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 4685/2 –
ktorý je vo vlastníctve žiadateľa;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 3,63 eur/m2, čo za výmeru
929
m2 ,
predstavuje
čiastku
3.372,27
eur,
zaokrúhlene
3.370,00
eur
(slovom: tritisíctristosedemdesiat eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku
vo výške 130,00 eur.
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 109/2018 dňa 19.09.2018
spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 285/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku v prospech žiadateľa.
2. 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. 98/6 – zastavaná plocha o výmere 41 m2 vytvorený
z pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 12.869 m2 vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-192/19, vypracovaným
dňa 21.11.2019 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa,
overeným dňa 29.11.2019, pod číslom G1 - 472/2019;
v prospech:
Eva Hlaváčová, rod. Budinská, trvalé bydlisko Kollárova 348/14, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je priľahlý s nehnuteľnosťami - rodinným domom, súp. č. 348 a pozemkami vo vlastníctve
žiadateľky, vedenými Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6273;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 14,95 eur/m2, čo za výmeru
41 m , predstavuje čiastku 612,95 eur, zaokrúhlene 610,00 eur (slovom: šesťstodesať eur)
s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých
mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 130,00 eur.
2

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 108/2019 dňa 17.06.2019
spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 284/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča
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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 žiadateľky.
3. 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. 4766/48 – zastavaná plocha o výmere 43 m2 vytvorený
z pozemku E KN parc. č. 5263 – ostatná plocha o celkovej výmere 367 m2, vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-221/19, vypracovaným
dňa 14.11.2019, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa,
overeným dňa 19.11.2019, pod číslom G1 – 453/2019;
v prospech:
Precon s.r.o., Školská 32, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36632091;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku – zarovnania
pozemkov. Novovytvorený pozemok C KN parc. č. 4766/48 je priľahlý s nehnuteľnosťami
evidovanými na LV č. 8376 vo vlastníctve spoločnosti Precon s.r.o.;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 8,96 eur/m2, čo za výmeru
predstavuje
čiastku
385,28
eur,
zaokrúhlene
385,00
eur
43
m2 ,
(slovom: tristoosemdesiatpäť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku
vo výške 150,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 156/2019 dňa 16.10.2019
spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 268/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti
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 spoločnosti Precon s.r.o.
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4. 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. 4708 – záhrada o výmere 65 m2, vedený Okresným úradom
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa;
v prospech:
Ing. Stanislav
917 01 Trnava;

Florovič,

rod.

Florovič,

trvalé

bydlisko

Veterná

6554/20,

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý je priľahlý
s pozemkom E KN parc. č. 490/4 evidovaným na LV č. 5494 vo vlastníctve žiadateľa
za účelom scelenia pozemkov a oplotenia ako celku;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 5,59 eur/m2, čo za výmeru
65 m , predstavuje čiastku 363,35 eur, zaokrúhlene 365,00 eur (slovom: tristošesťdesiatpäť
eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov
vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 120,00 eur.
2

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 202/2019 dňa 18.12.2019
spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 17/2020 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku v prospech žiadateľa.
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5. 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. 1203/2 – záhrada o výmere 72 m2 vytvorený z pozemku
E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 5.894 m2 vedeného Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-78/2019, vypracovaným
dňa 26.11.2019, geodetom Jurajom Peniažkom, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa,
overeným dňa 02.12.2019, pod číslom G1 – 475/2019;
v prospech:
Kamil Tužinský, rod. Tužinský a Emília Tužinská, rod. Budinská, trvalé bydlisko
Vršky 1038/36, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 205 (rodinný dom, súp. č. 1038
s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia už 12 rokov uvedenú časť pozemku kosia
a udržiavajú, nakoľko bola zanedbaná a neudržiavaná;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 8,86 eur/m2, čo za výmeru
72
m2 ,
predstavuje
čiastku
637,92
eur,
zaokrúhlene
640,00
eur
(slovom: šesťstoštyridsať eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku
vo výške 130,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 154/2019 dňa 16.10.2019
spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 14/2020 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku v prospech žiadateľov.
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6. 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. 6320/59 – zastavaná plocha o výmere 488 m2 vytvorený
z pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha o celkovej výmere 37.417 m2 vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-90/2019,
vypracovaným dňa 03.01.2020, geodetom Jurajom Peniažkom, ul. Hrádza č. 49, 968 01
Nová Baňa, overeným dňa 08.01.2020, pod číslom G1 – 3/2020;
v prospech:
Juraj Peniažka, rod. Peniažka a Anna Peniažková, rod. Micháliková, trvalé bydlisko
Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4602 (rodinný dom, súp. č. 526
s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia sú už cca 15 až 18 rokov nútení starať
sa o priľahlý mestský pozemok nakoľko počas vegetačného obdobia intenzívne zarastá
burinou a samonáletom nekultúrnych a inváznych drevín, ktoré musia v tomto časovom
období neustále odstraňovať;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 4,52 eur/m2, čo za výmeru
488
m2 ,
predstavuje
čiastku
2.205,76
eur,
zaokrúhlene
2.210,00
eur
(slovom: dvetisícdvestodesať eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku
vo výške 150,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 200/2019 dňa 18.12.2019
spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 18/2020 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku v prospech žiadateľov.
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7. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod 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:
pozemky vytvorené z pozemku E KN parc. č. 5149/112 – ostatná plocha o celkovej výmere
14.296 m2:
• C KN parc. č. 3993/4 – zastavaná plocha o výmere 85 m2 vytvorený dielom „1“
o výmere 29 m2,
• C KN parc. č. 3993/6 – záhrada o výmere 26 m2 vytvorený dielom „2“ o výmere
26 m2,
• C KN parc. č. 3993/5 – záhrada o výmere 81 m2 vytvorený dielom „3“ o výmere
49 m2, geometrickým plánom č. 10935479-95/19 vypracovaným dňa 16.11.2019, geodetom
Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 19.11.2019,
pod číslom G1- 452/2019, vedeným Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym,
na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
v prospech:
Bc. Lukáš Král, rod. Král a Mgr. Vieroslava Králová, rod. Tencerová, trvalé bydlisko
Cintorínska 105/14, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov C KN parc. č. 3983 a E KN parc. č. 241.
Požadovaná časť mestského pozemku dlhodobo neplní svoj účel chodníka a mesto Nová Baňa
ako vlastník pozemku ho vôbec neudržiava čím spôsobuje znehodnocovanie a zatienenie
susedných pozemkov;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemkov po 4,89 eur/m2, čo za výmeru
104
m2 ,
predstavuje
čiastku
508,56
eur,
zaokrúhlene
510,00
eur
(slovom: päťstodesať eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada
nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške
120,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 106/2018 dňa 19.09.2018
spôsob predaja uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 15/2020 určená všeobecná hodnota novovytvorených pozemkov. Komisia ÚPŽPaM
po prerokovaní odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemkov 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 pozemkov
podľa vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľov.
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8. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 ruší
uznesenie č. 70/2019 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 24.04.2019:
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. 744 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 1254 m2, v rozsahu cca 46 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
katastrálnym odborom na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
Vršky,
v prospech:
Peter Budinský, rod. Budinský, Vršky 1014/19, 968 01 Nová Baňa,

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, na ktorom
je vstup do hospodárskej časti a prístup k nehnuteľnosti postavenej na pozemku C KN parc. č.
742 – rodinný dom, súp. č. 1014/19 vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok C KN parc. č. 742
je evidovaný na LV č. 919 a pozemok C KN parc. č. 743 je evidovaný na LV č. 6392
vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvodová správa
Návrh na zrušenie prijatého uznesenia č. 70/2019 sa Mestskému zastupiteľstvu mesta
Nová Baňa predkladá z dôvodu úmrtia žiadateľa pána Petra Budinského st. dňa 27.04.2019.
9. 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:
pozemok C KN parc. č. 744/2 – zastavaná plocha o výmere 46 m2 vytvorený
z pozemku C KN parc. č. 744 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1.254 m2 vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-29/18, vypracovaným
dňa 20.12.2019, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa,
overeným dňa 09.01.2020, pod číslom G1 – 6/2020;
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v prospech:
Peter Budinský, rod. Budinský a Ing. Emília Budinská, rod. Budinská, trvalé bydlisko
Vršky 1014/19, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, na ktorom
je vstup do hospodárskej časti a prístup k nehnuteľnosti postavenej na pozemku C KN parc. č.
742 – rodinný dom, súp. č. 1014/19 vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok C KN parc. č. 742
je evidovaný na LV č. 919 a pozemok C KN parc. č. 743 je evidovaný na LV č. 6392
vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa po umrtí ich otca Petra Budinského st. (prededení
majetku po zosnulom) o odkúpenie časti mestského pozemku C KN parc. č. 744 v rozsahu
46 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, na ktorom
je vstup do hospodárskej časti a prístup k nehnuteľnosti postavenej na pozemku C KN parc. č.
742 – rodinný dom, súp. č. 1014/19 vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok C KN parc. č. 742
je evidovaný na LV č. 919 a pozemok C KN parc. č. 743 je evidovaný na LV č. 6392
vo vlastníctve žiadateľov. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti pána
Petra Budinského st. zo dňa 13.02.2019 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 uvedeného v návrhu
na uznesenie v kúpnej cene minimálne vo výške 20,00 eur/m2 (resp. všeobecnej hodnoty
pozemku stanovenej znaleckým posudkom) v prospech žiadateľov.
10. 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. 744/2 – zastavaná plocha o výmere 46 m2 vytvorený
z pozemku C KN parc. č. 744 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1.254 m2 vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-29/18, vypracovaným
dňa 20.12.2019, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa,
overeným dňa 09.01.2020, pod číslom G1 – 6/2020;
v prospech:
Peter Budinský, rod. Budinský a Ing. Emília Budinská, rod. Budinská, trvalé bydlisko
Vršky 1014/19, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, na ktorom
je vstup do hospodárskej časti a prístup k nehnuteľnosti postavenej na pozemku C KN parc. č.
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742 – rodinný dom, súp. č. 1014/19 vo vlastníctve žiadateľov. Pozemok C KN parc. č. 742
je evidovaný na LV č. 919 a pozemok C KN parc. č. 743 je evidovaný na LV č. 6392
vo vlastníctve žiadateľov;
v kúpnej cene po 20,00 eur/m2, čo za výmeru 46 m2, predstavuje čiastku 920,00 eur
(slovom: deväťstodvadsať eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku
(po 6,51 eur/m2, čo za výmeru 46 m2, predstavuje čiastku 299,46 eur) znaleckým posudkom
č. 16/2020 vypracovaným dňa 15.01.2020 vo výške 120,00 eur.
Dôvodová správa
Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti pána Petra Budinského st. zo dňa 13.02.2019
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 uvedeného v návrhu na uznesenie v kúpnej cene minimálne vo výške
20,00 eur/m2 (resp. všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom)
v prospech žiadateľov.
11. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola
Nábrežná 2 Nová Baňa, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910
- Elokované pracovisko, Štúrova 47, Nová Baňa dňom 01.03.2020:
„Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova“
Skutočné náklady:
z toho PD
z toho spolufinancovanie mesta
vlastné zdroje
dotácia – cudzie zdroje

18.983,66 EUR
50,- EUR
517,- EUR
9.416,66 EUR
9.000,- EUR

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého od Úradu vlády SR
z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ so zameraním na výstavbu detských ihrísk.
Dôvodová správa
V roku 2019 bola zrealizovaná akcia „Detské ihrisko Materská škola ET Štúrova“
spolufinancovaná od Úradu vlády SR z programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“
so zameraním na výstavbu detských ihrísk.
Zhotoviteľom OCTAGO CORPORATION, j.s.a., Hlboká 3023/31, 921 01 Piešťany
na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.1.2019 bolo realizované dodanie a montáž hracích
certifikovaných prvkov vrátane úprav dopadových plôch pod herné prvky. Jedno z detských
ihrísk má obdĺžnikový tvar o rozmeroch 6,0 m x 12,10 m s dopadovou plochou z gumových
rohoží, na ktorej sú umiestnené herné prvky playsystém s dvomi vežami spojené
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prechodovým závesným chodníkom typ MAYA/ A7521, ďalej obsahuje lezecký výstup,
schody so zábradlím a šmykľavku, kombinovaná dvojhojdačka ALUPLAY kombi/ A203,
pružinové hojdačky koník a motorka. Ďalšie ihrisko je o ploche 5 m x 5,20 m s gumovými
rohožami. Na ňom je umiestnený kolotoč TED/ A/606 so sedením. Pod prevažovadlom
BASIC je ako dopadová plocha použitý umelý trávnik o rozmeroch 3,40m x 7,40 m.
Pri ihriskách sú osadené 2 ks lavičiek.
Na realizáciu akcie bolo Obcou Tekovská Breznica vydané stavebné povolenie
pod č. 171/2017 SP 6/2017 zo dňa 8.6.2017, právoplatné dňa 12.6.2017. Akcia bola prevzatá
a daná do užívania.
12. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a
nájom nehnuteľnosti
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok C KN parc. č. 4837/20 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 889 m2
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad;
v prospech: Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., Železničný rad 40, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 31636977;
na dobu: neurčitú;
vo výške nájomného: 5,00 eur / m2 / rok (4.445,00 eur ročne);
z dôvodu doriešenia dopravnej logistiky v areáli spoločnosti Tristone Flowtech
Slovakia s.r.o., čo sa týka zásobovania a odvozu hotových výrobkov k odberateľom.
Keďže zásobovanie a odvoz hotových výrobkov je realizovaný kamiónovou dopravou
a rozšírením výrobných a skladových priestorov kapacitné vnútroareálové priestory
nepostačujú potrebám dopravy, chceli by využiť časť pozemku vo vlastníctve mesta
Nová Baňa. Prenájom mestského pozemku umožní spoločnosti Tristone Flowtech
Slovakia s.r.o., rozšíriť výrobu, čím sa vytvoria nové pracovné príležitosti
pre obyvateľov mesta.
Dôvodová správa
Dňa 12.9.2019 bola mestu Nová Baňa doručená žiadosť o prenájom pozemku od spoločnosti
Tristone Flowtech Slovakia s.r.o. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenechanie geometrickým plánom č. 10935479-206/19
novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 4837/20 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
889 m2
do dočasného nájmu na dobu neurčitú, podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní užívania pozemku za
účelom doriešenia dopravnej logistiky v areáli spoločnosti Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.,
čo sa týka zásobovania a odvozu hotových výrobkov k odberateľom. Keďže zásobovanie
a odvoz hotových výrobkov je realizovaný kamiónovou dopravou a rozšírením výrobných
a skladových priestorov kapacitné vnútroareálové priestory nepostačujú potrebám dopravy,
chceli by využiť časť pozemku vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Prenájom mestského
pozemku umožní spoločnosti Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., rozšíriť výrobu, čím sa
vytvoria nové pracovné príležitosti pre obyvateľov mesta, v cene nájmu po 5,00 eur/m2/rok.
13. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a
nájom nehnuteľnosti
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku C KN parc. č. 4764 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 5.728 m2, v rozsahu 104 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Školská
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
v prospech: Mgr. Ján Píš, Dodekova 1167/16, 968 01 Nová Baňa;
na dobu: neurčitú;
vo výške nájomného: 10,00 eur / predmet nájmu/ rok;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku na ktorom budú
umiestnené včelstvá slúžiace
na výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov
ZŠ Jána Zemana a Cirkevnej ZŠ sv. Alžbety – členov včelárskeho krúžku.
Dôvodová správa
Dňa 11.10.2019 bola mestu Nová Baňa doručená žiadosť o prenájom časti mestského
pozemku od Mgr. Jána Píša. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť prenechanie časti pozemku C KN parc. č. 4764 – zastavaná plocha
a nádvorie v rozsahu 104 m2 do dočasného nájmu na dobu neurčitú, podľa
§ 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní
užívania pozemku na ktorom budú umiestnené včelstvá slúžiace na výchovno-vzdelávaciu
činnosť žiakov ZŠ Jána Zemana a Cirkevnej ZŠ sv. Alžbety – členov včelárskeho krúžku,
v cene nájmu 10,00 eur / predmet nájmu/ rok.
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14. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj časti pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie
(o celkovej výmere 37.417 m2), vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Hrádza,
pre: Vladimír Moravčík, Kľakovská 879/12, 966 81 Žarnovica,
z dôvodu, že sa uvedený pozemok v zmysle platného územného plánu nachádza
na území KBV a nie je určený pre IBV (výstavba rodinného domu nie je možná), zároveň
je v ochrannom pásme cintorína (50 m od hranice jestvujúceho cintorína) a mesto Nová Baňa
ako vlastník pozemku môže do budúcna na uvedenej časti pozemku realizovať iný zámer.
Dôvodová správa
Pán Vladimír Moravčík požiadal mesto Nová Baňa o predaj časti pozemku
C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie v lokalite ul. Hrádza za účelom výstavby
rodinného domu. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému
zastupiteľstvu neschváliť odpredaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 6320/2 z dôvodu,
že sa uvedený pozemok v zmysle platného územného plánu nachádza na území KBV a nie je
určený pre IBV (výstavba rodinného domu nie je možná), zároveň je v ochrannom pásme
cintorína (50 m od hranice jestvujúceho cintorína) a mesto Nová Baňa ako vlastník pozemku
môže do budúcna na uvedenej časti pozemku realizovať iný zámer.
15. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
prenájom časti pozemku E KN parc. č. 1689/11 – ostatná plocha o rozmere
2,5 m x 3,3 m (o celkovej výmere 6.588 m2), vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
v lokalite Tajch,
pre: Marek Jančovič, Pohranice 442, 951 02 Pohranice ,
z dôvodu, že komisia ÚPŽPaM neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
prenájom uvedenej časti mestského pozemku E KN parc. č. 1689/11.
Dôvodová správa
Pán Marek Jančovič požiadal mesto Nová Baňa o prenájom časti mestského pozemku
E KN parc. č. 1689/11 v rozsahu cca 9 m2 v lokalite rekreačného strediska Tajch za účelom
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umiestnenia terasy bez pevných základov o rozmere 2,5 m x 3,3 m k rekreačnej chate
súp. č. 267 vo vlastníctve žiadateľa. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o prenájom časti uvedeného
mestského pozemku prerokovala a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom
časti mestského pozemku.
16. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez mestský pozemok
C KN parc. č. 6555/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 2.045 m2, vedený Okresným
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
v lokalite Tajch k pozemkom evidovaným na LV č. 5246, 4350, 4349 a 8560 (E KN parc. č.
1632/3, E KN parc. č. 1635, E KN parc. č. 1636/1, E KN parc. č. 1636/2, E KN parc. č.
1636/3, E KN parc. č. 1638/1 a E KN parc. č. 1639) na ktorých má žiadateľka väčšinové
podielové spoluvlastníctvo,
pre: Zita Chrienová, Sebechleby 270, 962 66 Sebechleby,
z dôvodu, že by sa zriadením vecného bremena znehodnotil mestský pozemok pred
rekreačnou chatou Tajch, súp. č. 6471 vo vlastníctve mesta Nová Baňa s ktorou má mesto
Nová Baňa do budúcna plány - realizovať rekonštrukciu stavby.
Dôvodová správa
Pani Zita Chrienová požiadala mesto Nová Baňa o zriadenie vecného bremena - práva
prechodu a prejazdu cez mestský pozemok C KN parc. č. 6555/12 – trvalý trávny porast
o celkovej výmere 2.045 m2, vedený Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Tajch k pozemkom evidovaným
na LV č. 5246, 4350, 4349 a 8560 (E KN parc. č. 1632/3, E KN parc. č. 1635, E KN parc. č.
1636/1, E KN parc. č. 1636/2, E KN parc. č. 1636/3, E KN parc. č. 1638/1 a E KN parc. č.
1639) na ktorých má žiadateľka väčšinové podielové spoluvlastníctvo. Komisia ÚPŽPaM
žiadosť o zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez mestský pozemok
C KN parc. č. 6555/12 prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť zriadenie
vecného bremena z dôvodu, že by sa zriadením vecného bremena znehodnotil mestský
pozemok pred rekreačnou chatou Tajch, súp. č. 6471 vo vlastníctve mesta Nová Baňa s ktorou
má mesto Nová Baňa do budúcna plány - realizovať rekonštrukciu stavby. Žiadateľka môže
zaužívanú prístupovú cestu cez mestský pozemok k nehnuteľnostiam na ktorých má
väčšinové podielové spoluvlastníctvo aj naďalej využívať bez zriadenia vecného bremena.
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