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Vec: Zaslanie odpovede na otázky z MsZ konaného dňa 19.02.2020

Na základe Vašich otázok položených na Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani, konanom dňa 
19.02.2020 Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Znenie interpelácie:
1. „na ulici M. R. Štefánika, na MsZ konanom dňa 16. 10. som využila možnosť vystúpiť v 
rámci bodu interpelácie občanov s návrhom riešiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky 
na ulici M. R. Štefánika v celej dĺžke, osadením dopravných značiek obmedzujúcich najvyššiu 
dovolenú rýchlosť na 30 km/h“
Komisia dopravy zriadená pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Bani sa bude zaoberať touto 
otázkou na svojom najbližšom zasadnutí. Jedná sa o cestu III triedy, ktorá je vo vlastníczve 
Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Mesto Nová Baňa v minulosti opakovane žiadalo 
zníženie rýchlosti v danom úseku aj Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, ktorý aj po 
vykonaní merania so znížením rýchlosti nesúhlasil. Mesto Nová Baňa aj na základe Vášho podnetu 
bude opätovne žiadať ODI o zníženie rýchlosti a BRSC o osadenie dopravných značiek.
2. „žiadam doplnenie parkového mobiliáru do areálu komunitného parku na Námestí sv. 
Alžbety a to o lavičky a o odpadkové koše, zároveň žiadam, aby bola vykonávaná údržba 
zelených plôch tak, aby boli pochôdzne, sú na to určené, aby boli odstránené náletové dreviny 
z oplotenia parku a pravidelne odstraňované odpadky z jeho areálu, ako aj invazívne 
rastliny“
Pre rok 2020 je zadaná úloha technickým službám mesta Nová Baňa opraviť a doplniť kompletný 
mobiliár v celom meste Nová Baňa vrátane komunitného parku na Námestí sv. Alžbety. V roku 2019 
boli odstránené viaceré nefunkčné časti ( altánok, lavičky a pod.) a zároveň bola realizovaná 
plynová prípojka zo Spojenej školy do Kostola na Námestí sv. Alžbety cez areál komunitného parku. 
Váš podnet týkajúci sa komunitného parku je prínosný a vnímame ho ako záväzok, ktorého splnenie 
očakávame v priebehu nasledujúcich mesiacoch.
3. „žiadam o dodržiavanie legislatívou určených štandardov informačných systémov verejnej 
správy pri zverejňovaní dokumentov na webstránke mesta Nová Baňa“
Mesto Nová Baňa už vykonalo nevyhnutné opatrenia a zabezpečilo aplikáciu Výnosu MF SR 
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Ďakujeme za podnet.



4. „predkadám návrh na vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou mesta Nová Baňa, keďže 
dnes tu bola veľmi aktuálna, resp. bohatá diskusia na to, čo by mala kontrolovať a čo nie, čo 
je náročné, čo nie je atď. Navrhovala by som kontrolu plnenia si povinností mesta v oblasti 
vypracovávania strategických dokumentov, plánov, programov, stratégie, koncepcie, nazvite 
si to, ako chcete v zmysle platnej legislatívy. Rada uvediem dôvody pre zavedenie tejto 
kontroly do plánu kontrol hlavnej kontrolórky. Vykonaním kontroly budú identifikované 
existujúce dokumenty, ktoré bude následne možné umiestniť pod jednu záložku na 
webstránku mesta, tým budú ľahko dostupné pre širokú verejnosť. Zároveň nová hlavná 
kontrolórka mesta Nová Baňa sa v krátkom čase oboznámi s legislatívou, ktorou sa riadi 
samospráva“
V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení sú určené úlohy hlavného kontrolóra. 
Váš návrh na vykonanie kontrol hlavná kontrolórka môže zaradiť do svojej kontrolnej činnosti. Na 
základe Vášho návrhu sme pristúpili k zosumarizovaniu všetkých strategických dokumentov pod 
jeden odkaz https://www.novabana.sk/dokumeritv/strategicke-dokumentv. Na web stránke mesta sú 
aj naďalej zverejnené jednotlivé strategické dokumenty v príslušných častiach tak, ako tomu bolo aj 
doteraz..
5. „Navrhujem vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou mesta a to kontrola vybavovania 
interpelácií občanov“
V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení sú určené úlohy hlavného kontrolóra. 
Váš návrh na vykonanie kontrol hlavná kontrolórka môže zaradiť do svojej kontrolnej činnosti. Na 
web stránke mesta https://www.novabana.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/interpelacie sa 
nachádzajú všetky interpelácie za rok 2019.

S pozdravom

Mgr . MVDr. Branislay Jaďuď, MBA 

primátor mesta Nová Baňa
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