
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 22. 6. 2016 o 16.00 hod. v malej zasadačke Mestského úradu Nová Baňa 

______________________________________________________________________ 

 

Zasadnutie komisie otvoril a viedol Mgr. Maroš Havran - predseda komisie, ktorý privítal 

všetkých prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že: 

 

- počet prítomných členov je 7:  

Mgr. Maroš Havran, Natália Pinková, Igor Gladiš, Ing. Jozef Koperdák, Branislav 

Medveď, Ing. Júlia Hrmová, Ing. Zuzana Mališová,  

 

- počet neprítomných členov je 2: 

- Mgr. Ľubica Hollá, Juraj Búry, 

- komisia je uznášaniaschopná  

- Komisia schválila nasledovný program zasadnutia: 

 

Program: 

1. Mesto Nová Baňa a spolupráca s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región GRON. 

2. Informácia o príprave nového tematického náučného chodníka  - úloha a kolobeh vody 

v prírode. 

3. Informácia o aktuálnom stave realizácie turistickej rozhľadne Háj. 

4. Spolupráca s regionálnymi médiami. 

5. Rôzne. 

 

Rokovanie: 

 

K bodu č. 1: 

Mesto Nová Baňa a spolupráca s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región GRON: 

 

 Výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Regiónu GRON Mgr. Žofia 

Hanusová oboznámila komisiu cestovného ruchu o jej činnostiach a fungovaní v našom 

regióne. Všetkým prítomným členom bola rozdaná výročná správa za rok 2015, 

turistická brožúra a mapa. Členovia boli oboznámení o aktuálne prebiehajúcich 

aktivitách a činnostiach realizovaných  v tomto roku. V súčasnosti prebieha vzájomná 

spolupráca Mesta Nová Baňa a oblastnej organizácie v oblasti propagácie 

a komunikácie s médiami.  



 Primátor mesta ako predseda predstavenstva OOCR priblížil komisii zabezpečenie 

fungovania organizácie z hľadiska financovania a predstavil návrh vkladať celú 

vybranú daň za ubytovanie do organizácie. 

 

 

Záverečné stanovisko k bodu: 

Obidve zúčastnené strany sa dohodli na rozšírení budúcej spolupráce, členstva a hľadania 

možností zabezpečenia finančnej stability organizácie. Mesto Nová Baňa a Komisia cestovného 

ruchu pri MsZ mesta Nová Baňa vnímajú dotknutú organizáciu za významný nástroj 

propagovania cestovného ruchu v meste a jeho okolí. 

 

K bodu č. 2:  

Informácia o príprave nového tematického náučného chodníka - úloha a kolobeh vody 

v prírode. 

 

 Projektová manažérka mesta Nová Baňa PhDr. Lenka Bieliková informovala komisiu 

o príprave nového tematického náučného chodníka. Mesto vo februári 2016 podalo 

žiadosť na BBSK o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu 2016 na projekt  

Náučný chodník Zbojnícke studničky. Jeho zámerom je spojiť jednotlivé studničky 

a vodné diela, ako aj územie mokrade a poskytnúť návštevníkom informácie o úlohe , 

formách, kolobehu vody a význame lesa v prírode a pre človeka. Výdavky sú určené na 

vybudovanie náučného chodníka. Zahŕňajú obnovu 5 studničiek  spojenú s úpravou ich 

okolia, kamenného obloženia a zhotovenia nových drevených striešok – Johanská 

studnička, Lipinská studnička, Zbojnícke studničky, Hraškova studnička a studnička 

Kohútovo Rovienka, terénnu úpravu zaniknutého rybníka na Suchom potoku Jarmila na 

malé jazierko, 9 ks informačných tabúľ – výroba a osadenie drevených tabúľ, 

plastových tabúľ s grafickým spracovaním, vypracovanie odborného textu odborníkmi 

ohľadom úloh, foriem, kolobehu vody a význame lesa v prírode do informačných tabúľ, 

výroba lavičiek, vypracovanie polohopisného plánu pre osadenie informačných 

panelov. 

 

 Žiadateľ bol vyzvaný na doplnenie podkladov ( listy vlastníctva a súhlasy vlastníka, 

ohlásenie stavebnému úradu, projektová dokumentácia – situačný nákres). Na základe 

predloženia týchto pokladov bude vypracovaná zmluva. Uskutočnili sa pracovné 

stretnutia spojené s obhliadkou terénu. 

 

 

Záverečné stanovisko k bodu:  

Členovia komisie boli oboznámení so všetkými činnosťami, ktoré súvisia s realizáciou 

a vybudovaním Náučného chodníka Zbojnícke studničky. Členovia komisie diskutovali 

o spolupráci a zapojení viacerých subjektov i dobrovoľníkov, ktorí by boli pomocní aj pri 

jeho zachovávaní. 



 

K bodu č. 3:  

Informácie o aktuálnom stave realizácie turistickej rozhľadne Háj. 

 

 Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran oboznámil komisiu o aktuálnej situácii 

rozostavanej rozhľadne Háj.  Zmluva, ktorá bola podpísaná s firmou PR QUERKUS, 

s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici bola vypovedaná zo strany mesta, nakoľko 

zúčastnené strany nedospeli k vzájomnej dohode pre nejednoznačnosť vyčíslenia 

položiek a konečnej ceny stavby nad ráme verejného obstarávania a podpísanej zmluvy, 

čo by stavbu výrazne predražilo.  

 Projekt bol upravený a doplnený, nakoľko došlo k zmene materiálu (lepené drevo – 

konštrukcia + prírodné drevo). 

 Mesto ponúklo úhradu prác za betónovú časť a následnú dohodu o ukončení zmluvy, čo 

realizátor odmietol 

 Vyčlenili sa kamenárske práce, ktoré sa v súčasnosti realizujú. 

 Bola vyhlásená verejná súťaž na zrealizovanie drevenej časti stavby.  

 

 

Záverečné stanovisko k bodu: 

Komisia cestovného ruchu pri MsZ v Novej Bani berie na vedomie skutočnosti ktoré nastali 

a odporúča stavbu realizovať ďalej podľa predloženého zámeru mesta Nová Baňa. 

 

 

 

K bodu č. 4:  

Spolupráca s regionálnymi médiami: 

 Tento bod bol čiastočne vypustený, nakoľko ho z časti prezentovala Mgr. Žofia 

Hanusová, z  OOCR Región GRON. 

 

Záverečné stanovisko k bodu: 

Členovia komisie  s rozhodnutím súhlasili. 

 

 

 

 

 



K bodu č. 5: 

Rôzne 

 Primátor Mesta Nová Baňa na podnet p. Branislava Medveďa informoval komisiu 

o stave vodnej nádrže Tajch. Projekt na rekonštrukciu nádrže Tajch je vypracovaný,  

teraz je technicky nefunkčný, pretože nefunguje bezpečnostný prepad. Hlavným cieľom 

je vyčistiť nádrž  a skultúrniť prostredie, aby sa zvýšila návštevnosť turistov ale aj 

občanov mesta.  

 

 

Hlasovanie č. 1: 

 

Prítomných: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Záverečné stanovisko k bodu: 

Rozvoj cestovného ruchu je pre Mesto Nová Baňa prioritou. Členovia komisie svojim 

hlasovaním jednohlasne odporúčajú investíciu do rekonštrukcie technických zariadení vodnej 

nádrže a následného čistenia vodnej nádrže Tajch. Zároveň odporúčajú mestskému 

zastupiteľstvu mesta Nová Baňa, aby rekreačnú oblasť Tajch a rekonštrukciu vodnej nádrže 

zaradili medzi investičné priority mesta pre najbližšie obdobie. Komisia cestovného ruchu 

vníma oblasť  vodnej nádrže Tajch ako kľúčovú z pohľadu rozvoja cestovného ruchu v meste.  

 

Záver:  

Zasadnutie komisie skončilo o 19.10 hod. Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční 

v mesiaci september 2016. 

 

 

 

V Novej Bani dňa 24. 6. 2016 

 

 

 

 

        Schválil:  Mgr. Maroš Havran 

                predseda komisie 

   

Zapísala: Ing. Pavlína Müller Bobeková  


