


Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu:  Kontrola  plnenia uznesení  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Predkladá:  Ing. Mgr. Eliška Vallová  

   hlavná kontrolórka mesta 

 

Spracovateľ:  Ing. Mgr. Eliška Vallová 

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Kontrola plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 19. 08. 2019, 

   16. 10. 2019 a 07. 11. 2019 

 

 

 

V Novej Bani, dňa 20. 11. 2019  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

 

 

berie na vedomie 

 

 

Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 19. 08. 2019, 16. 10. 2019  

a 07. 11. 2019   

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola plnenia uznesení 

 

 

V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani  č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia uznesení 

prijatých na MsZ konanom dňa 19. 08. 2019, 16. 10. 2019 a 07. 11. 2019 

 

 

U z n e s e n i e   č. 122/2019  

- splnené prijatím uznesenia 

 

U z n e s e n i e   č. 123/2019  

- splnené prijatím uznesenia 

 

U z n e s e n i e   č. 124/2019  

- splnené, 5. zmena rozpočtu zapracovaná do rozpočtu mesta pre rok 2019 

 

U z n e s e n i e   č. 125/2019  

- splnené prijatím uznesenia 

 

U z n e s e n i e   č. 126/2019  

- splnené, Etický kódex volených predstaviteľov mesta prijatý 

 

U z n e s e n i e   č. 127/2019  

- splnené, účtovná závierka MsBP s.r.o. odsúhlasená 

 

U z n e s e n i e   č. 128/2019  

- splnené, účtovná závierka MsL s.r.o. odsúhlasená 

 

U z n e s e n i e   č. 129/2019  

- splnené, výmena zapisovateľky Komisie cestovného ruchu vykonaná 

 

U z n e s e n i e   č. 130/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, vklad do katastra povolený 

 

U z n e s e n i e   č. 131/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, vklad do katastra povolený 

 

U z n e s e n i e   č. 132/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, vklad do katastra povolený 

 

U z n e s e n i e   č. 133/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, vklad do katastra povolený 

 

U z n e s e n i e   č. 134/2019  

- splnené, Zmluva o zriadení vecného bremena podpísaná 

 



U z n e s e n i e   č. 135/2019  

- v plnení, prebieha rokovanie o podmienkach nájomnej zmluvy 

 

U z n e s e n i e   č. 136/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, pozemok zaevidovaný do majetku mesta 

 

U z n e s e n i e   č. 137/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, pozemok zaevidovaný do majetku mesta 

 

U z n e s e n i e   č. 138/2019  

- splnené, Dodatok k Nájomnej zmluve uzatvorený 

 

U z n e s e n i e   č. 139/2019  

- splnené, Dodatok k Mandátnej zmluve uzatvorený 

 

U z n e s e n i e   č. 140/2019  

- v plnení, prebieha rokovanie k podmienkam Nájomnej zmluvy 

 

U z n e s e n i e   č. 141/2019  

-  splnené, súhlas zaslaný Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

U z n e s e n i e   č. 142/2019  

- splnené, pozmeňovací návrh zapracovaný do rozpočtu mesta na rok 2019 

 

U z n e s e n i e   č. 143/2019  

- splnené, 6. zmena rozpočtu zapracovaná do rozpočtu mesta na rok 2019 

 

U z n e s e n i e   č. 144/2019  

- v plnení, nákup služobného vozidla ešte nebol uskutočnený 

 

U z n e s e n i e   č. 145/2019  

- splnené prijatím uznesenia 

 

U z n e s e n i e   č. 146/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, návrh na vklad do katastra podaný 

 

U z n e s e n i e   č. 147/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená 

 

U z n e s e n i e   č. 148/2019  

- splnené, uznesenie nadväzuje na uznesenie č. 147/2019 

 

U z n e s e n i e   č. 149/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, návrh na vklad do katastra podaný 

 

 



U z n e s e n i e   č. 150/2019  

- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, návrh na vklad do katastra podaný 

 

U z n e s e n i e   č. 151/2019  

- v plnení, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu 

 

U z n e s e n i e   č. 152/2019  

- v plnení, Stredoslovenská distribučná a.s. prepracováva Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena 

 

U z n e s e n i e   č. 153/2019  

- nesplnené, na decembrovom MsZ bude podaný návrh na zrušenie príslušného uznesenia 

z dôvodu nesprávne určenej výšky jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena  

 

U z n e s e n i e   č. 154/2019  

- v plnení, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu 

 

U z n e s e n i e   č. 155/2019  

- v plnení, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu 

 

U z n e s e n i e   č. 156/2019  

- v plnení, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu 

 

U z n e s e n i e   č. 157/2019  

- splnené, odpoveď zaslaná listom  

 

U z n e s e n i e   č. 158/2019  

- splnené, odpoveď zaslaná listom 

 

U z n e s e n i e   č. 159/2019  

- splnené, odpoveď zaslaná listom 

 

U z n e s e n i e   č. 160/2019  

- splnené, odpoveď zaslaná listom 

 

U z n e s e n i e   č. 161/2019  

-  splnené, odpoveď zaslaná listom 

 

U z n e s e n i e   č. 162/2019  

- splnené, odpoveď zaslaná listom 

 

U z n e s e n i e   č. 163/2019  

- v plnení, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu 

 

U z n e s e n i e   č. 164/2019  

- v plnení, žiadosť zaslaná na Slovenský pozemkový fond 



U z n e s e n i e   č. 165/2019  

- splnené, nájomná zmluva uzatvorená 

 

U z n e s e n i e   č. 166/2019  

- splnené, zmluva o zverení majetku Mesta do správy ZŠ Jána Zemana uzatvorená 

 

U z n e s e n i e   č. 167/2019  

- v plnení, materiál na zmenu VZN o parkovaní sa pripravuje do decembrového MsZ  

 

U z n e s e n i e   č. 168/2019  

- v plnení, projektový zámer pre vznik Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa 

spracováva 
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Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu z kontroly dodržiavania Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová 

Baňa“ 

 

Správu z kontroly dodržiavania Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

 

 



Správa z kontroly dodržiavania Zmluvy o dielo  

„Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa“     
 

 

Na  základe  schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na 

II. polrok 2019,  ktorý  bol  schválený  Uznesením  mestského  zastupiteľstva  v  Novej  Bani  

č. 86/2019 zo dňa 17. 06. 2019 a prijatého Uznesenia č. 87/2019 zo dňa 17. 06. 2019, 

vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

 

 

Kontrolu Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa“. 

 

Podľa prijatého uznesenia mala byť kontrola ukončená k 31.08.2019. Vzhľadom k tomu, že 

najbližšie MsZ k tomuto termínu bolo 16.10.2019, ktorého som sa z dôvodu PN nezúčastnila, 

dovolila som si do správy doplniť aj údaje po termíne ukončenia kontroly. 

 

Výsledok kontroly 

 

Na základe výsledku verejného obstarávania „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová 

Baňa“ bola uzatvorená Zmluva o dielo medzi zmluvnými stranami Mestom Nová Baňa 

a spoločnosťou Sport Service, s.r.o. Diaková dňa 11. 09. 2018. 

 

V zmluve bol vyšpecifikovaný predmet zmluvy, čas plnenia – dátum ukončenia realizácie do 

14. 12. 2018.   

 

Rovnako bola v zmluve dohodnutá aj cena diela. Cena diela bola 213 196,94 eur. Podľa 

zmluvy bola cena viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie a popisu 

uchádzačom ocenených prác a dodávok rozpočtu, ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť zmluvy 

o dielo. Zhotoviteľ sa v zmluve zaviazal vykonať dielo v ním ponúknutej výške ceny podľa 

rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady.  

 

Rovnako sa zhotoviteľ zaviazal s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné 

dokončenie diela v dohodnutej cene.  

 

K zmene ceny diela počas realizácie mohlo dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných 

strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená 

dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.  

 

V zmluve boli v článku 8 dohodnuté aj zmluvné pokuty a úrok z omeškania. Ak zhotoviteľ 

odovzdá dielo po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za každý začatý 

deň omeškania. Táto zmluvná pokuta nebola zo strany objednávateľa použitá voči 

zhotoviteľovi pri omeškaní odovzdania diela z dôvodu, že posunutie termínu odovzdania diela 

bolo upravené Dodatkami k zmluve. 

 

Všetky dodatky sa odvolávajú na článok 12. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo, bod 12.4 

tohto článku, kde je uvedené: 

Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

 

 



Dodatok č. 1 

V Dodatku č. 1 bol upravený termín ukončenia diela do 31.5.2019 na  základe objektívnych 

okolností, znemožňujúcich zhotoviteľom vykonávanie prác. Dodatok bol podpísaný 

14.12.2019.  

Po nahliadnutí do časti stavebného denníka bola zistené, že stavenisko bolo prevzaté 

25.9.2018. Práce na diele začali od tohto dňa. Podľa stavebného denníka pracovalo na diele 

priemerne 5 pracovníkov denne. Práce boli vykonávané priebežne od prevzatia staveniska do 

26.11.2018. Následný zápis v stavebnom denníku bol až s dátumom 11.4.2019.  

 

Dodatok č. 2 

V Dodatku č. 2 sa zmenil čl. 2 – Predmet zmluvy, kde sa z predmetu diela vylúčilo Oplotenie. 

Zmenila sa aj cena diela v čl. 4. Cena po podpísaní tohto dodatku bola 168 858,52 eur. 

Dodatok bol podpísaný 22.01.2019. 

 

Dodatok č. 3 

V Dodatku č. 3 sa zmenila cena diela – pri realizácii stavebných prác na základe zistených 

skutočností v rozsahu, vo výmerách niektorých položiek a požiadavky objednávateľa vznikli 

naviac práce. Jednalo sa o Sklad s prestrešením – elektroinštalácia, spevnené plochy 

a napojenie NN skladu hračiek. Celková cena naviac prác bola v Dodatku dohodnutá vo 

výške 10 214,30 eur.  

 

Dodatok č. 4 

V Dodatku č. 4 sa opätovne menil dátum odovzdania diela, a to do 31.08.2019, na základe 

nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich dodržanie technologických 

postupov a následné vykonávanie stavebných prác.  

 

Dodatok č. 5 

V Dodatku č. 5  sa opätovne menila cena diela. Pri realizácii stavebných prác na základe 

odporúčania asfaltérskych spoločností sa zmenila hrúbka asfaltového betónu. Cena naviac 

prác bola vo výške 7 995,60 eur. 

 

Celková cena za dielo podľa Zmluvy o dielo a Dodatkov k nej bola vo výške 187 068,42 eur. 

 

 

Faktúry vystavené od zhotoviteľa  

 

Faktúra č. 710/2018 zo dňa 02.11.2018 vo výške 57 739,52 eur. 

Faktúra č. 818/2018 zo dňa 07.12.2018 vo výške   8 077,20 eur. 

Faktúra č. 848/2018 zo dňa 20.12.2018 vo výške 20 723,90 eur. 

 

Faktúra č. 484/2019 zo dňa 22.07.2019 vo výške    16 632,92 eur. 

Faktúra č. 588/2019 zo dňa 30.08.2019 vo výške      8 375,82 eur. 

Faktúra č. 589/2019 zo dňa 30.08.2019 vo výške    60 252,80 eur. 

Faktúra č. 670/2019 zo dňa 27.09.2019 vo výške – 17 317,50 eur. 

Faktúra č. 684/2019 zo dňa 01.10.2019 vo výške    17 317,50 eur. 

Faktúra č. 685/2019 zo dňa 01.10.2019 vo výške    14 932,91 eur. 

 

Celková cena za dielo podľa faktúr bola vo výške 186 735,07 eur. 

 

 



Rozdiel fakturovaných súm a celkovej ceny o dielo podľa zmluvy a dodatkov je nižšia o  

333,35 eur. Rozdiel v sume vznikol po odsúhlasení faktúr a vykonaní diela. K uvedenému mi 

bola dodaná e-mailová komunikácia zo dňa 18. 10. 2019 medzi Ing. Jankou Šeclovou ako 

zástupcom objednávateľa a Ing. Miroslavom Kováčom – konateľom spoločnosti za 

zhotoviteľa. V predmetnej komunikácii odznelo, že Mesto ako objednávateľ akceptuje sumu 

faktúry č. 684/2019 zo dňa 1.10.2019 s tým, že do MŠ bude do 10.5.2020 zhotoviteľom 

dodaný 3D herný prvok ako kompenzácia za zníženú kvalitu povrchu detského ihriska „B“ 

z dôvodu reklamácie lepidla u jeho dodávateľa a v dôsledku zjednotenia farebnosti povrchu 

na multifunkčnom ihrisku. Zhotoviteľ v mailovej komunikácii deklaruje, že do 10.5.2020 

bude spomínaný herný prvok dodaný ako kompenzácia za estetickú vadu povrchu vplyvom 

zhoršenej kvality lepidla.  

 

Na základe kontroly skutočne zrealizovaných prác a dokumentácie k dielu bolo zistené 

chýbanie 3D herného prvku v sume 662,50 eur. Resp. 3D herný prvok nezodpovedal 

vizualizácii projektu.  

 

Rovnako je aj nesúlad rozpočtu pri parkovej lavičke. V rozpočte je uvedená Parková lavička, 

kovová konštrukcia s bočnou oporou, sedadlo i operadlo z dreva. Lavičky umiestnené v areáli 

materskej školy nemajú bočnú oporu, dokonca sú dodané v dvoch rôznych veľkostných 

prevedeniach.  

 

Hlavný kontrolór nehodnotí kvalitu vykonaných prác, len rozsah prác. Uvedená kontrola 

rozsahu prác s reálnym stavom v Materskej škole Nábrežná, bola vykonaná v súčinnosti 

s vedúcim oddelenia Výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia, správy 

majetku.  

 

Pri porovnaní bežných trhových cien niektorých tovarov (ceny sú orientačné, spriemerované 

pri niektorých prvkoch bolo k dispozícii viacero cien) a cien účtovaných v projekte boli 

z dostupných informácií zistené tieto skutočnosti: 

 

 

      Cena Sport Service   Katalógová cena 

Premac obrubník parkový 100x20x5          2,436    1,40 

Semmelrock obrubník cestný 100/25/15         6,787        5,33 – 6,50 

Detský domček so strieškou a šmýkalkou  1689,451   1998,- 

Detská prevažovacia hojdačka drevená    512,862      424,- 

Detská reťazová dvojhojdačka   1538,895     930,-  

Hojdačka na pružine      418,658       367,- 

Lanová pyramída     1689,451   1498,- 

Balančný prvok        922,958     714,-  

Kresliaca tabuľa/počítadlo/piškvorky – za ks 1594,166   269,- - 384,- 

Odpadkový kôš s drevenými lamelami  261,261      120,- 

Parková lavička      443,600   212,- - 251,- 

 

Pri herných prvkoch sú porovnané ceny len orientačné. Katalógové ceny boli vyžiadané od 

rôznych firiem ponúkajúcich herné prvky (niektoré aj v prevedení antivandal, kde tým mohla 

cena vzrásť oproti cene od Sport Service). Herné prvky boli teda porovnané približne – každá 

spoločnosť má vlastné prevedenie uvedeného prvku, preto aj cena neodzrkadľuje 100% 

totožný herný prvok s umiestneným herným prvkom v MŠ Nábrežná. 

 



Podľa môjho názoru, finančné prostriedky vynaložené na Rekonštrukciu MŠ Nábrežná neboli 

vynaložené účelne ani hospodárne. Mesto ako objednávateľ uvedeného diela sa malo snažiť 

vyrokovať nižšiu cenu za dielo z dôvodu omeškania zhotovenia diela od prvého podpisu 

zmluvy a dohodnutého termínu, rovnako aj z dôvodu estetických vád na vykonanom diele. 

Ako som už písala vyššie – ku kvalitatívnemu prevedeniu diela sa ako kontrolór nemôžem 

vyjadriť, preto neviem napísať, či aj z kvalitatívneho hľadiska sa mesto malo pokúsiť 

o zníženie konečnej ceny za vykonané dielo.  

 

Na základe zistení počas kontroly doporučujem: 

 

- do budúcna príprave projektov venovať zvýšenú pozornosť na tvorbu požadovaného rozsahu 

vykonávaných prác, tvorbe rozpočtu a kontrole cien tovarov a služieb v danom diele, 

 

- venovať zvýšenú pozornosť prostredníctvom stavebného dozoru k prebiehajúcim prácam 

a odstraňovaniu nedostatkov už počas realizácie diela, 

 

- po začatí užívania detských ihrísk v areáli MŠ Nábrežná sledovať stav detských ihrísk, 

prípadné vzniknuté nedostatky uplatňovať v reklamačnom konaní v záručnej dobe 

u zhotoviteľa diela.  

 

Správa o kontrole bola prerokovaná s vedúcim oddelenia Výstavby a investícií, stavebného 

úradu, životného prostredia, správy majetku a primátorom mesta. 

 

 

V Novej Bani, 13. 11. 2019  

 

 

 

 

        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r. 

                 hlavná kontrolórka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa z kontroly dodržiavania Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.     
 

 

 

Na  základe  schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na 

II. polrok 2019,  ktorý  bol  schválený  Uznesením  mestského  zastupiteľstva  v  Novej  Bani  

č. 86/2019 zo dňa 17. 06. 2019 a prijatého Uznesenia č. 87/2019 zo dňa 17. 06. 2019, 

vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

 

 

Kontrolu dodržiavania Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 

 

 

Výsledok kontroly 

 

Na základe uznesenia č. 87/2019 bola vykonaná Kontrola dodržiavania Ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej 

len „ústavný zákon“), článku 4: Všeobecné povinnosti a obmedzenia, ods. 2c) v období rokov 

2014 – súčasnosť. 

 

 

Podľa článku 2, ods. 1 ústavného zákona sa okrem iného vzťahuje na funkcie starostov obcí a 

poslancov mestských zastupiteľstiev. 

 

 

Článok 4, ods. 1 ústavného zákona 

Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný 

záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem 

pred verejným záujmom. 

 

 

Článok 4, ods. 2 písm. c) body 2 a 5  ústavného zákona 

 

Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore 

s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie sprostredkúvať pre 

seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre 

verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk s obcou, 

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou. 

 

 

Na základe verejne dostupných informácií a zverejnených dokumentov na webových sídlach 

mesta a mestských organizácií bolo kontrolou zistené, že v uvedenom období rokov 2014 až 

súčasnosť bol sprostredkovaný obchodný styk medzi poslancom mestského zastupiteľstva 

alebo jeho rodinným príslušníkom s mestom, príspevkovou organizáciou a obchodnou 

spoločnosťou vykonaný v prípadoch uvedených nižšie v správe. 

 

 

Všetky obchodné transakcie boli uskutočnené v minulom volebnom období. V súčasnosti sa 

obchodná transakcia medzi poslancom MsZ a mestom alebo ním zriadenými organizáciami 

nevyskytla. 

 



SC ZAMKON s.r.o. – Mesto Nová Baňa      
(poslanec Jozef Barniak – manželka Zuzana Barniaková) 

 

885/2014 

Rám s poklopom, strieška Položky: Rám s poklopom, strieška, 1.000000 ks, Suma 

položky 361.36 Eur,  

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica 
361.36 € 10.12.2014 

 

953/2016 

Ukotvenie brány ZŠ Jána Zemana - práca, betón, doprava Položky: Ukotvenie 

brány ZŠ Jána Zemana - práca, betón, doprava, 1.000000 ks, Suma položky 174.00 

Eur, 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica 
174 € 13.12.2016 

872/2016 

Výroba držiakov + osadenie 4 ks Položky: 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica 
73.56 € 23.11.2016 

791/2016 

Práce so žeriavom AD-160 - preprava na pracovisko a späť (obj. osobne), prenos 

daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j), zákona o DPH č. 222/2004 

Položky: Práce so žeriavom AD-160 - preprava na pracovisko a späť (obj. osobne), 

prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j), zákona o DPH č. 222/2004, 

1.000000 ks, Suma položky 288.96 Eur, 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica 
288.96 € 2.11.2016 

590/2016 

Práce so žeriavom AD-160, 15.8.2016, preprava na pracovisko a späť Položky: 

Práce so žeriavom AD-160, 15.8.2016, preprava na pracovisko a späť , 1.000000 

ks, Suma položky 175.49 Eur, 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica 
175.49 € 17.8.2016 

507/2016 

Práce so žeriavom AD-160, Háj, preprava na pracovisko a späť Položky: Práce so 

žeriavom AD-160, Háj, preprava na pracovisko a späť , 1.000000 ks, Suma položky 

121.54 Eur, 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 97404 Banská Bystrica 
121.54 € 25.7.2016 

 

CELKOM   1194,91 eur 

 

 

SC ZAMKON s.r.o. – MsL s.r.o. 

(poslanec Jozef Barniak – manželka Zuzana Barniaková) 

 

05.04.2019 
Výroba a montáž 

tabule  

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 256,60€ 2019070 2019 

21.12.2018 
Oprava a údržba 

Suzuki Ignis 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 311,23€ 2018337 2018 

27.11.2018 Štartovacia batéria a SC ZAMKON, 36006513 110,54€ 2018288 2018 



servis s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

05.10.2018 
Oprava a údržba Lada 

Niva 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 707,64€ 2018234 2018 

03.08.2018 
Oprava a údržba Lada 

Niva 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 204,00€ 2018190 2018 

28.06.2018 
Oprava TATRY T815, 

oprava korby 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 1740,00€ 2018152 2018 

12.06.2018 
Oprava, údržba 

SUZUKI IGNIS 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 273,12€ 2018143 2018 

02.05.2018 
Servis SUZUKI - 

IGNIS 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 54 € 2018086 2018 

30.11.2017 
Servis SUZUKI - 

IGNIS 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 358,08 € 2017289 2017 

30.10.2017 

Podložka pod ŠPZ 

LADA-NIVA, 

zváranie rampy 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 61,92 € 2017268 2017 

03.09.2017 
Výroba krúžkov na 

hraničné kopce 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 235,22 € 2017214 2017 

27.07.2017 
Oprava predného čela 

TATRY T815 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 299,28 € 2017181 2017 

06.06.2017 

Oprava vozidla Lada 

Niva a pneuservis 

SUZUKI-IGNIS 

SC ZAMKON, 

s.r.o., NOVÁ 

BAŇA 

36006513 
1177,07 

€ 
2017137 2017 

25.04.2017 
Zváranie 

hydraulických valcov 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 35,28 € 2017061 2017 

13.10.2016 
Oprava nárazníka 

T815 v nájme 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 39,48 € 2016241 2016 

16.09.2016 
Oprava nadstavby 

T815 v nájme 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 47,64 € 2016211 2016 

26.07.2016 
Oprava podpery T815 

v nájme 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 178,32 € 2016166 2016 



23.06.2016 

Oprava podpery 

hydraulickej ruky T 

815 v nájme 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 266,76 € 2016146 2016 

16.06.2016 
Oprava korby T 815 v 

nájme 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 423,24 € 2016144 2016 

20.04.2016 
Oprava prívesného 

vozíka 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 79,92 € 2016086 2016 

10.07.2015 

Police do regálov 8 ks 

(registratúrne 

stredisko) 

SC ZAMKON, 

s.r.o., BANSKÁ 

BYSTRICA 

36006513 275,52 € 2015137 2015 

 

 

    CELKOM    7134,86 eur 

 

 

NATÁLIA PINKOVÁ – MsL s.r.o.               (poslankyňa Natália Pinková) 

 

27.11.2018 
Oprava inventáru háj. 

Bukovina 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 548,00€ 2018291 2018 

21.11.2018 
Čistiace a upratovacie práce 

10/18 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 132,78€ 2018278 2018 

05.10.2018 
Čistiace a upratovacie práce 

9/18 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 132,78€ 2018245 2018 

05.10.2018 
Čistiace a upratovacie práce 

8/18 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 132,78€ 2018223 2018 

03.08.2018 
Čistiace a upratovacie práce 

7/18 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 132,78€ 2018183 2018 

09.07.2018 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 6/2018 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 132,78€ 2018168 2018 

12.06.2018 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 5/2018 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 132,78€ 2018147 2018 

14.05.2018 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 4/2018 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 132,78€ 2018109 2018 

12.04.2018 
Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

Pinková 

Natália, 
45364729 

132,78 

€ 
2018074 2018 



mesiac 3/2018 NOVÁ BAŇA 

06.03.2018 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 2/2018 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2018050 2018 

21.02.2018 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 1/2018 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2018024 2018 

21.02.2018 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 12/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017340 2017 

20.12.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 11/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017304 2017 

20.12.2017 
Kosenie záhrady, drobné 

opravy v hájenke Bukovina 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
380,00 

€ 
2017302 2017 

30.11.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 10/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017281 2017 

11.10.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 9/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017255 2017 

13.09.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 8/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017231 2017 

15.08.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 7/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017204 2017 

10.07.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 6/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017176 2017 

06.06.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 5/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017127 2017 

04.05.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 4/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017098 2017 

25.04.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 3/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017077 2017 

25.04.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 2/2017 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2017049 2017 

10.02.2017 Čistiace a upratovacie práce Pinková 45364729 132,78 2017032 2017 



v hájenke Bukovina za 

mesiac 1/2017 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

€ 

16.01.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 12/2016 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 132,78€ 2016325 2016 

09.01.2017 

Čistiace a upratovacie práce 

v hájenke Bukovina za 

mesiac 11/2016 

Pinková 

Natália, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016306 2016 

10.11.2016 

Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina za 

mesiac 10/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016276 2016 

13.10.2016 

Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina za 

mesiac 09/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016246 2016 

08.09.2016 

Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina za 

mesiac 08/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016203 2016 

11.08.2016 

Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina za 

mesiac 07/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016183 2016 

06.07.2016 

Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina za 

mesiac 06/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016155 2016 

08.06.2016 

Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina za 

mesiac 05/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016131 2016 

16.05.2016 
Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina 04/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016110 2016 

13.04.2016 
Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina 03/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016080 2016 

03.03.2016 
Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina 02/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016041 2016 

17.02.2016 
Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina 01/2016 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2016017 2016 

14.01.2016 
Upratovacie práce v 

hájenke Bukovina 12/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015311 2015 

14.01.2016 
Výmena ohrievača, odvoz 

kalu hájenka Bukovina 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
175,01 

€ 
2015310 2015 



28.12.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 11/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015300 2015 

24.11.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 10/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015269 2015 

28.10.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 09/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015245 2015 

06.09.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 08/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

4536729 
132,78 

€ 
2015219 2015 

06.09.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 07/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

4536729 
132,78 

€ 
2015200 2015 

17.07.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 06/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015157 2015 

17.07.2015 
Maliarske práce v hájenke 

Bukovina  

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
970,50 

€ 
2015152 2015 

10.07.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 05/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015135 2015 

14.05.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 04/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015095 2015 

08.04.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 03/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015070 2015 

25.03.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 02/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015058 2015 

18.02.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 01/2015 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2015029 2015 

27.01.2015 
Udržiavacie práce hájenka 

Bukovina 2014 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
435,00 

€ 
2014343 2014 

27.01.2015 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 112/2014 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2014336 2014 

19.12.2014 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 11/2014 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2014327 2014 



07.11.2014 
Upratovacie práce v 

háj.Bukovina 10/2014 

Natália 

Pinková, 

NOVÁ BAŇA 

45364729 
132,78 

€ 
2014282 2014 

 

    CELKOM       9014,73 eur 

 

NOBATRANS s.r.o. – MsL s.r.o.    (poslanec Maroš Marko) 

 

27.11.2018 
Ekohrášok do háj. 

Bukovina 

NOBA-Trans, 

s.r.o., NOVÁ 

BAŇA 

36626252 1010,98€ 2018287 2018 

21.12.2017 
Ekohrášok Platinum do 

hájenky Bukovina 

NOBA - Trans, 

s.r.o., NOVÁ 

BAŇA 

 

 

36626252 970,97 € 2017322 2017 

 

 
                             

CELKOM  

 

1981,95 eur 
    

 

 

Z dôvodu, že pán poslanec Maroš Marko je aj v súčasnom volebnom období poslancom 

mestského zastupiteľstva, požiadala som konateľa Mestských lesov s.r.o. o zdôvodnenie 

odberu Ekohrášku od spoločnosti Nobatrans s.r.o. v minulom volebnom období. 

 

Uvedenú komoditu na vykurovanie v hájenke Bukovina sme odoberali od pána Marka 

z dôvodu priaznivej cenovej ponuky a možnosti skladovať tento tovar v jeho priestoroch a 

nakladať ho jeho mechanizmom zadarmo. 

V minulosti  Mestské lesy nakupovali túto komoditu z Ružomberku a jeho dodanie nám 

zabezpečil pán Marko zadarmo. 

Najbližší takýto tovar sa nachádza v Námestove. U nich je možné realizovať 

objednávku, ku ktorej je nutné započítať dovoz. 

Na požiadanie Mestských lesov nám každú objednávku p. Marko naplnil bezodkladne.  

Uvedené riešenie bolo pre MsL s.r.o. ekonomicky aj časovo najvýhodnejšie 

a najefektívnejšie.  

 

 

SC ZAMKON s.r.o. – Technické služby mesta Nová Baňa 

 (poslanec Jozef Barniak – manželka Zuzana Barniaková) 

   

618/2015 

Zásobník posypového materiálu. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica 
1437.6 € 17.12.2015 

619/2015 

Vozík na rakvy. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica 
938.4 € 17.12.2015 

624/2015 Materiál, oprava hlavice LIAZ. 



SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica 
24.41 € 17.12.2015 

550/2015 

Autosúčiastky. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica 
87.48 € 18.11.2015 

463/2015 
Poklop na MK, plech hr. 3x400x250-2ks 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 48.96 € 6.10.2015 

395/2015 
Ohýbanie plechu 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 9.55 € 2.9.2015 

384/2015 
Zábradlie pri VÚB, Zábradlie oproti Trojici 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 1200 € 27.8.2015 

339/2015 

Úprava oplotenia, Dodávka a montáž stĺpov na volejb.sieť - multifinkčné ihrisko 

Štúrova 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 1426.92 € 29.7.2015 

340/2015 
Poklop - Tajch 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 78.24 € 29.7.2015 

325/2015 
úprava skrutiek na UN 053 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 14.04 € 15.7.2015 

315/2015 
ND na Cepák - krúžok 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 99 € 6.7.2015 

286/2015 
Skrutka - vibračný valec 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 12.72 € 25.6.2015 

263/2015 
Oprava čerpadla na kuka voz 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 52.86 € 4.6.2015 

195/2015 
Práce so žeriavom - skladanie kontajnerov 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 58.66 € 11.5.2015 

167/2015 
Oceľová bedňa na IVECO ZC789AT 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 31.92 € 16.4.2015 

144/2015 
Púzdro UNC 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 36.72 € 9.4.2015 

126/2015 
Výroba ND na sekačku 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 179.04 € 27.3.2015 

83/2015 
Držiak - vlečka Valiant 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 26.69 € 27.2.2015 

72/2015 
Výroba a montáž zábradlia pri cintoríne 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 519.36 € 22.2.2015 

59/2015 
Stojka na pluh - TATRA ZC900AM 

SC Zamkon, s.r.o. Nová Baňa, IČO: 36006513 83.64 € 11.2.2015 

10/2015 

Sústruženie bubna, parapeta 

SC ZAMKON, s.r.o. prev. Nová Baňa, IČO: 

36006513 
72.24 € 15.1.2015 

    
    616/2016 Podložky. 



SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

90.84 € 5.12.2016 

583/2016 

Práce so žeriavom. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

58.66 € 21.11.2016 

543/2016 

Práce so žeriavom, preprava na pracovisko. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

58.66 € 4.11.2016 

527/2016 

Pánt. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

320.04 € 26.10.2016 

 

405/2016 

U profil a iný materiál. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

29.16 € 17.8.2016 

404/2016 

Výroba a montáž mreží na fut. štadión. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

612.96 € 16.8.2016 

246/2016 

Práce so žeriavom, preprava. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

58.66 € 23.5.2016 

182/2016 

Materiál na kontajner na sklo. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

136.8 € 27.4.2016 

181/2016 

Sústruženie bubna, materiál. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

103.44 € 21.4.2016 

6/2016 
Ohýbanie profilu, sústruženie gule. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 42.07 € 14.1.2016 



36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 

Banská Bystrica 

 

    

98/2017 

Tr. o 250-1500. Všeobecný materiál. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

90.72 € 14.12.2017 

536/2017 

Pálenie a ohýbanie plechu. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská  

23.64 € 13.10.2017 

476/2017 

Tyč L60x4 - 6m, zváranie tiahla kosa. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

44.88 € 11.9.2017 

428/2017 

Jak 50x50x4, jak 40x40 1,5 m. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

25.61 € 21.8.2017 

223/2017 

Skrutka M24 - 2ks. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

63.36 € 4.5.2017 

195/2017 

Hriadeľ. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

24.94 € 13.4.2017 

138/2017 

ND - plech, oprava remenice. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

42.18 € 20.3.2017 

63/2017 

Plech 970x730 - 1 ks na tržnicu. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 

36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

20.64 € 13.2.2017 

2/2017 

Náhradný diel - čap. 

SC ZAň, IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 
64.44 € 9.1.2017 



Bystrica 

 

    

709/2018 

Oprava AL bránky. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

80,64 € 
16.11.201

8 

540/2018 

Pl.hr. 4x200x200 2 ks, výroba púzdier. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

37,92 € 7.9.2018 

223/2018 

Silónová kladka, úprava valca. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

90.72 € 30.4.2018 

130/2018 

Pílenie tyče, strihanie plechu. 

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513  

Cesta na štadión 10, 974 01 Banská 

Bystrica 

 

CELKOM                           8583,31 eur 

23.88 € 14.3.2018 

 

 

Na mestskom zastupiteľstve konanom dňa 30. 09. 2015 bolo v rámci diskusie dotaz na výkon 

podnikateľskej činnosti poslankyne Natálie Pinkovej v obchodnej spoločnosti Mestské lesy 

spol. s r.o. Uvedený dotaz bol prešetrený hlavnou kontrolórkou, zistené skutočnosti boli 

zaslané na vedomie primátorovi mesta a Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov (Natália Pinková – predsedníčka komisie, členovia komisie - 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Juraj Búry, Ing. Zdenko Král).   

 

Správa bola prerokovaná s primátorom mesta. 

 

 

V Novej Bani, 13. 11. 2019  

 

   

 

 

 

        Ing. Mgr. Eliška Vallová, v.r. 

              hlavná kontrolórka 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

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

K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .../2019 o dani z nehnuteľností          

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

 
Predkladá:  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
   primátor mesta Nová Baňa    
 
Spracovateľ:  Mgr. Lucia Obrcianová 
   odborný referent FO     
       
 
Materiál obsahuje:  1. Návrh na nariadenie  

2. Dôvodová správa 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia               

     

         

V Novej Bani, dňa 20.11.2019 

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

 
N á v r  h    n a   n a r i a d e n i e 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. .../2019 o dani z nehnuteľností  

 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a: 
 
Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskor. predpisov vo svojich ustanoveniach dáva správcovi 
dane právomoc určovať sadzby dane z nehnuteľností a tým určovať výšku dane. 
V predkladanom návrhu VZN navrhujeme zvýšenie takmer všetkých sadzieb dane 
z nehnuteľností.  Navrhujeme zvýšenie tak dane z pozemkov, dane zo stavieb aj dane z bytov. 
Pre stavby na ostatné podnikanie a priemyselné stavby sme zvýšenie nenavrhli, ponechávame 
ich v pôvodnej výške, a to najmä z dôvodu legislatívnej povinnosti znížiť rozdiel medzi 
najvyššou a najnižšou sadzbou dane zo stavieb. Úpravu sadzieb dane navrhujeme aj z toho 
dôvodu, že daň z nehnuteľností nebola zvyšovaná od roku 2012, s výnimkou zvýšenia dane za 
ornú pôdu v roku 2013. Toto zvýšenie vyplývalo z legislatívnych zmien zákona o miestnych 
daniach. V návrhu VZN sú ponechané doteraz poskytované zníženia dane z nehnuteľností.  
Schválenie tohto VZN bude mať kladný dopad na rozpočet mesta, očakávame zvýšenie 
príjmov približne o 56 tisíc eur.   

 



 
 

NÁVRH 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 

č. ........ zo dňa 20 . 11 . 2019 
o dani z nehnuteľností 

 
 
 
Mesto Nová Baňa v súlade  s  ustanovením §6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
 (1)  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že  Mesto Nová 
Baňa ako správca dane (ďalej len správca dane) v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 1. januára 2020 daň 
z nehnuteľností.    
  

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

Daň z pozemkov 
Článok II. 

Základ dane 
 

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

Článok III. 
Sadzba dane 

 
(1) Správca dane na území mesta Nová Baňa ustanovuje ročnú sadzbu dane 

z pozemkov: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,06%, 
b) záhrady 0,64%,  
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,64% 
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodné plochy  1,56%, 
e) stavebné pozemky  0,43%. 
 
  
 



 
 
 
 

Daň zo stavieb 
Článok IV. 

Sadzba dane 
 

 (1) Správca dane na území mesta Nová Baňa určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za 
každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 
a) 0,150 eura za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu, 
b) 0,168 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej  produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu, 
c) 1,00 eura za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,  
d) 0,498 eura  za samostatne stojace garáže,  
e) 0,498 eura za stavby hromadných garáží, 
f) 0,498 eura za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,  
g)1,460 eur za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
h)2,008 eur za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,  
i) 0,335 eura  za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h). 
 
 (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb 
príplatok za podlažie vo výške 0,05 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 
podlažia. 
 
 

Daň z bytov 
Článok V. 

Sadzba dane 
 
 (1) Správca dane na území mesta Nová Baňa  ustanovuje ročnú sadzbu dane 
z bytov 0,200 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa  v bytovom dome. 
 
 

Článok VI. 
Zníženie dane 

 
 (1) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške 50% 
z daňovej povinnosti za pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi,  ak 
tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.  
 
 (2) Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo 
výške: 
a) 50% z daňovej povinnosti za stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu 
rozsiahlej rekonštrukcie,  
b) 50% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve držiteľov 
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej 



osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, 
c) 50% z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako 
garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so 
sprievodcom ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,  
d) 50% z daňovej povinnosti za stavby na bývanie alebo byty vo vlastníctve fyzických osôb 
v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.  
 
 
 
 

Článok VII. 
Vyrubovanie dane  

 
 (1) Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať. 

 
 

 
 

Článok VIII. 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 (1)  Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa 
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2014 zo dňa 15.12.2014 o dani 
z nehnuteľností. 
 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od  05.11.2019 do 19.11.2019 
Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. ......... dňa .............. 
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........ do .......... 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 
 
 
 
 
       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  
          primátor mesta 
 
 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené od  5. 11. 2019 do 19.11.2019.  
Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  môže fyzická a právnická osoba 
uplatniť do 15.11.2019 písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestský úrad 
v Novej Bani, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa  alebo elektronicky na e mail 
dane@novabana.sk  
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Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

K bodu:    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ......./2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Predkladá:  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA 

   primátor mesta Nová Baňa 

Spracovateľ:  Bc. Zuzana Budinská 

   odborný referent FO 

Materiál obsahuje: 1) Návrh na nariadenie 

   2) Dôvodová správa  

   3) Návrh VZN 

         

V Novej Bani, dňa 20. november 2019 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

N á v r h    na    nariadenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa  č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.  

 

 

D ô v o d o v á    s p r á v a 

 

Zmena v predkladanom VZN  sa týka zvýšenia miestneho poplatku za komunálne odpady. Sadzba 

poplatku sa mení z pôvodnej vo výške 0,0683 eura na osobu a deň(/t.j. 24,92 eur/osoba/rok)  na  0,0822 

eura na osobu a deň (t.j. 30,085 eur/osoba/rok). Rok 2020 je priestupný, bude mať 366 dní. Osobám 

nad 62 rokov je poskytnutá úľava stanovená pevnou sumou vo výške 10,23 eur (pôvodne 8,50 eur). 

Poplatok bude vo výške 19,77 eur/osoba/rok. 

Zvýšenie je vo výške 20,35%. Poplatok je nevyhnutné zvýšiť vzhľadom k zvyšujúcim sa výdavkom za 

zber a odvoz odpadu, ale aj za každoročne sa zvyšujúci poplatok za uloženie odpadu na skládke.  
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 

č.  ......... zo dňa 20.11.2019    

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

 

Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie: 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Mesto Nová Baňa ukladá s účinnosťou od 1. januára 2020 miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady. 

 

Článok II. 

Poplatník poplatku 

 

(1) Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta, 

okrem elektroodpadov, použitých batérii a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb 

a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 

(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: 

a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území 

mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo 

objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na 

podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 

evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),  

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 

území mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

mesta na účel podnikania. 

 

Článok III. 

Sadzba poplatku 

 

(1) Sadzba poplatku za komunálne odpady je 0,0822 € na osobu a kalendárny deň.   

(2) Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je 0,0398 € za liter. 

(3) Sadzba poplatku za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín  je  0,055 € za kilogram.  

 

Článok IV. 

Určenie poplatku 

(1) Poplatok sa určuje ako: 

a)  súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období podľa článku II., 

odst. 2, písm. a), 

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej 

produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa článku II., odst. 2, písm. b) a c). 
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c) súčin frekvencie odvozov, sadzby poplatku uvedenej v článku III., odst. 2 a objemu zbernej 

nádoby (110 l, 120l, 1100 l), ktorú poplatník užíva. Spôsob tohto určenia je stanovený pre poplatníkov 

podľa článok II., odst.2, písm. b) a c). 

(2) Ukazovateľ dennej produkcie sa určuje ako: 

a) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o 

počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu miest určených na 

poskytovanie služieb  

- v reštauračných službách vynásobený koeficientom 0,3,  

- pri  kaviarenských alebo iných pohostinských službách, vynásobený koeficientom 0,15, 

pri článku II., odst. 2, písm. c), 

b) súčet priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o 

počet osôb, ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt a priemerného počtu hospitalizovaných 

alebo ubytovaných osôb, vynásobený koeficientom 0,8, pri článku II., odst. 2, písm. c), 

c) priemerný počet zamestnancov pripadajúcich na zdaňovacie obdobie neznížený o počet osôb, 

ktorí majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1, pri článku II., odst. 2, 

písm. b) a c). 

 

Článok V. 

Spôsob a lehota zaplatenia pri množstvovom zbere  

 

(1) Spôsob určenia množstvového zberu v meste je stanovený podľa objemu zbernej nádoby za liter. 

Správca poplatku poplatok vyrubí každoročne formou výmeru, ktorý bude mať náležitosti rozhodnutia 

v zmysle daňového poriadku, na základe oznamovacej povinnosti vzniku, zmeny alebo zániku 

poplatkovej povinnosti, pri zmene frekvencie odvozu, objemu zberných nádob a počtu zberných nádob. 

Lehotu na zaplatenie poplatku určí správca poplatku vo výmere. 

(2) Spôsob určenia drobného stavebného odpadu v meste je stanovený podľa množstva odpadu v 

kilogramoch. Poplatok pri drobnom stavebnom odpade vznikajúcom z bežných udržiavacích prác, 

zabezpečovaných len fyzickou osobou z domácností uhradí poplatník v hotovosti v pokladni MsÚ, na 

základe vážneho lístka vystaveného pracovníkom Technických služieb mesta. 

 

Článok VI. 

Vrátenie preplatku 

 

(1) Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému v priebehu 

zdaňovacieho obdobia zanikla povinnosť platiť poplatok, najmä z dôvodu zrušenia trvalého alebo 

prechodného pobytu na území mesta, úmrtia osoby, prevodom vlastníctva nehnuteľnosti na území 

mesta do vlastníctva inej osoby, predložením dokladu o zániku prevádzky v meste .          

 (2)  Vzniknutý rozdiel bude poplatníkovi na základe písomnej žiadosti vrátený do 60 dní odo dňa 

doručenia žiadosti,  prevodom na účet alebo v hotovosti v pokladni MsÚ. 

(3) V prípade, že poplatník má daňové nedoplatky na ostatných miestnych daniach a miestnom 

poplatku , mesto pri vrátení preplatku postupuje v zmysle § 98a zákona č. 582/2004 Z. z.  

 

 

 

Článok VII. 

Odpustenie a zníženie poplatku 

 

(1) Správca poplatku na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník 

správcovi poplatku preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území mesta s 

doložením dokladov a to: 



 4 

a) potvrdenie o pobyte alebo štúdiu v zahraničí,  

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

c) potvrdenie príslušného úradu – výkon trestu, pobyt v sociálnom zariadení, cirkevná služba 

mimo mesta, vojenská služba.  

 (2) Správca poplatku na základe písomnej žiadosti zníži poplatok  na sadzbu 0,0079 eur na osobu 

a kalendárny deň za obdobie viac ako 90 dní, počas ktorých sa poplatník nezdržiaval v zdaňovacom 

období na území mesta v prípade doloženia dokladov a to:  

a) údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta 

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

 (3) Správca poplatku zníži poplatok pre fyzickú osobu staršiu ako 62 rokov pevnou sumou vo výške 

10,23 eur na osobu a kalendárny rok.  

  (4) Na zmiernenie resp. odstránenie tvrdosti zákona môže primátor mesta v prípadoch, neuvedených 

v článku VII. na písomnú žiadosť poplatníka poplatok znížiť alebo odpustiť.  

 

Článok VIII. 

Spoločné ustanovenia 

 

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

(2) Na  ustanovenia, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahuje zákon č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov.   

(3)  Na konania vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa 

vzťahujú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 

6/2015 zo dňa 16.12.2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2015 zo dňa 16.12.2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od ...................... do .........................  . 

Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. ........../2019 dňa ......................... . 

Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ............. do ............. . 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 

 

 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA   

             primátor mesta 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 5.11.2019 do 19.11.2019. 

 

Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do15.11.2019 (10 dní) písomne, 

elektronicky alebo ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa alebo 

elektronicky na e mail: budinska@novabana.sk 




















