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YMESAČNÍK OBČANOV MESTA NOVÁ BAŇA A OKOLIANOVOBANSKÉ NOVIN

,,Žiadna pandémia nemôže vypnúť
svetlo Vianoc“

Milí priatelia,
pápež František povedal:

„Žiadna pandémia nemôže 
vypnúť svetlo Vianoc.“

Skončilo sa vianočné obdobie a hodiny 
nemilosrdne odpočítavajú čas nového roka. 

Čítal som príbeh o ukradnutých hodinkách, ktorý 
ma veľmi oslovil a rád by som sa s vami o tento 
príbeh podelil.

Mladý muž sa pozdravil starému pánovi v 
parku: „Pekný deň, pamätáte si ma?“ „Pekný 
deň aj tebe, mladý muž, veru nie, nepamätám.“ 
Mladík povedal, že bol jeho žiakom a že chce 
byť takým človekom ako on. Bývalý učiteľ sa ho 
spýtal: „Prečo?“
A tu začal mladý muž spomínať.
„Spolužiak prišiel do školy s novými hodinkami 
a ja som mu ich ukradol. Učiteľ sa postavil pred 
triedu a povedal: ,Kto vzal hodinky, nech ich 
vráti.‘ Ja som ich nevrátil.
Učiteľ nás postavil do kruhu, prikázal nám 
zavrieť oči a začal kontrolovať vrecká jednému 
po druhom. Keď prišiel ku mne, našiel hodinky, 
vzal ich a hľadal ďalej vo vreckách ostatných. 
Keď skončil, povedal:
„Otvorte oči, hodinky som našiel,“ a vrátil ich 
spolužiakovi. 

Pán učiteľ, boli ste to vy a nikdy ste mi nič 
nepovedali, nevynadali, nikdy ste nespomenuli, 
kto tie hodinky ukradol. V ten deň ste zachránili 
moju dôstojnosť. Pamätáte si túto príhodu, pán 
učiteľ?“ 
„Pamätám, kontroloval som všetkým vrecká, 
ale nevedel som, kto je zlodej, pretože som pri 
hľadaní aj ja mal zatvorené oči.“

Tak aj náš Pán Ježiš nevyužíva svoju moc, 
aby nás trestal, ponížil, pokoril, „odpísal“, 
zosmiešnil našu dôstojnosť. On je Kráľ, ktorý 
dvíha, povzbudzuje, dáva novú príležitosť, je 
plný súcitu...

Kristus neprišiel len kvôli sviatočným dňom, 
ale je pre nás Spasiteľom a Vykupiteľom po 
celý rok, po celý život. Buďme Bohu vďační, 
že chce náš život pripodobňovať svojmu, aby 
bol plnohodnotný, ako o tom hovorí jeden 
básnik: „Ak ste plní radosti, nazrite hlboko do 
svojho srdca a objavíte, že to, čo vám predtým 
spôsobovalo smútok, vás teraz napĺňa radosťou. 
Ak ste zarmútení, znovu nazrite do svojho srdca 
a objavíte, že v skutočnosti plačete nad tým, čo 
vám predtým robilo radosť.“

Prajem vám, aby žiadna pandémia nezhasla 
svetlo Vianoc vo vašich srdciach, a do nového 
roka vám všetkým žehnám.

Mons. Peter Mišík, farár
foto: archív Farnosť Nová Baňa

Týmito slovami sa prihovoril 
cez sociálnu sieť Twitter

p. František v sobotu 9. 1. 2021:
„Vianoce sa končia, naďalej prinášajme 

svetu zvesť o Ježišovi.“
„Vianoce sa končia. Musíme sa však do 

rodinného a pracovného života vrátiť 
premenení, zvelebujúc a chváliac Boha 
za všetko, čo sme počuli a videli. Máme 

priniesť radostnú zvesť svetu:
,Ježiš je náš spasiteľ.’”

Milí spoluobčania,
vstupujeme do nového roka 2021 s očakávaniami a predsavzatiami.

Čo nám tento nový rok prinesie, ukáže len čas. Môžeme sa spolu obzrieť za 
tým uplynulým, ktorý bol iný ako všetky predošlé. Bol to rok mnohých skúšok, 

v prvom rade v dôsledku pandémie nového koronavírusu. V tejto chvíli mi 
dovoľte poďakovať sa v mene mestského zastupiteľstva, mestského úradu 
a ostatných organizácií v rámci mesta, ako aj v mene svojom za celoročnú 

spoluprácu so spoluobčanmi, vzájomnú pomoc a toleranciu. Prajem 
obyvateľom všetkých vekových kategórií v meste Nová Baňa veľa síl, zdravia, 

radosti a spokojnosti, ale aj veľa trpezlivosti a vzájomnej spolupatričnosti, 
pochopenia a ochoty pomôcť jeden druhému.

Uplynulý rok bol rokom odriekania, ktoré nás však mohlo naučiť viac si vážiť 
to, čo je okolo nás, a mohlo nám pomôcť uvedomiť si, čo má pre každého z 
nás tú najväčšiu hodnotu. Nech sa vám všetkým v novom roku 2021 podarí 

dodržať predsavzatia, ktoré ste si iste stanovili, a nech máte radosť zo 
všetkých nových dní.

Branislav Jaďuď,
primátor mesta
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10. ročník benefičného koncertu „MY A NAŠE MESTO“ netradične...
„Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krajším“.

David Ben Gurian

Jedným z tradičných podujatí, 
ktoré organizuje mesto Nová 
Baňa vždy koncom roka, je 
benefičný koncert „MY A 

NAŠE MESTO“. Nebolo tomu inak 
ani v roku 2020, keď sa prihliadajúc 
na opatrenia kvôli nepriaznivej 
epidemiologickej situácii súvisiacej 
s covid-19 pristúpilo 
k zorganizovaniu v 
poradí už 10. ročníka 
v novom, netradičnom 
formáte. V mesiaci 
december 2020 bola 
vyhlásená benefičná 
zbierka, výťažok z 
ktorej bude použitý na 
zakúpenie a osadenie 
street workoutových 
zostáv určených 
pre rôzne vekové kategórie v 
obľúbenom rekreačnom areáli Tajch. 
Chýbať však nemohol ani benefičný 
koncert, ktorý sme vám priamo do 
vašich domácností sprostredkovali 
prostredníctvom YouTube 
kanála mesta Nová Baňa dňa 18. 
decembra 2020 o 17:00 hod. V 
programe vystúpili deti z Materskej 
školy Nová Baňa, žiaci Základnej 
školy Jána Zemana, Základnej 

školy svätej Alžbety, Základnej 
umeleckej školy Nová Baňa a 
hosťom programu bol Igor Moško. 
Aj touto cestou mesto Nová Baňa 
ďakuje riaditeľom, pedagógom a 
všetkým účinkujúcim za ochotu, 
ústretovosť a flexibilitu pri príprave 
programu, ktorá bola vzhľadom 

na prijaté opatrenia 
ešte náročnejšia a 
zodpovednejšia.

Pokiaľ by ste 
chceli podporiť našu 
myšlienku a prispieť 
do benefičnej zbierky, 
môžete tak urobiť cez 
OZ Centráčik pri CVČ, 
tzn. zašlite finančné 
prostriedky na číslo 
účtu SK61 0900 0000 

0050 2946 1321 s variabilným 
symbolom 202012, prípadne 
nasnímajte QR kód.

Benefičná zbierka je otvorená do 
31. januára 2021. Ďakujeme.

Bližšie informácie na:
https://www.novabana.sk/my-a-

nase-mesto. 
Dagmar Lachká,
MsÚ Nová Baňa

BILANCIA PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2020

Ako každý rok tak, aj v 
priebehu roka 2020 mesto 
hľadalo a využívalo možnosti 

na získanie financií z grantov a 
dotačných schém. V priebehu roka 
2020 bolo aktívnych 18 projektov. 
Časť projektov sa každoročne 
prenáša z dôvodu prebiehajúcej 
kontroly riadiaceho orgánu, ktorá 
trvá v niektorých prípadoch aj viac 
rokov.

Na lepšiu orientáciu je možné 
získať prehľad o už uzatvorených 
a aktívnych projektoch na stránke 
mesta, kde sa po kliknutí na 
banner Eurofondy nachádza 
prehľad (https://www.novabana.sk/
informacie/eurofondy).

V roku 2020 boli schválené:
- rozšírenie kamerového systému 
mesta Nová Baňa v sume 9 000 
eur,
- modernizácia futbalovej infraštruk-
túry pre Mestský futbalový klub 
Nová Baňa v sume 10 000 eur,
- vybavenie učební v ZŠ Jána 
Zemana v sume 104 431 eur,
- návratná finančná výpomoc z 
ministerstva financií v sume 167 
000 eur,
- materiálno-technické vybavenie 
ZŠ Jána Zemana v sume 4 000 eur.
V schvaľovaní sú:
- WiFi pre Teba v sume 14 250 eur,
- Integrácia primárnej zdravotnej 
starostlivosti formou budovania 

centier integrovanej zdravotnej 
starostlivosti v sume 782 352 eur,
- rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch 
v sume 522 000 eur,
- zastávky s city lightom v sume 8 
700 eur,
- žiadosť podaná na BBSK s 
názvom „Po stopách baníckej slávy“ 
– banský náučný chodník, kde sme 
žiadali o financie na výstavbu dvoch 
baníckych rumpálov v sume 3 750 
eur,
- žiadosť podaná na BBSK v 
spolupráci s vedúcim Slovenského 
národného archívu Mgr. Petrom 
Konečným, PhD., na dofinancovanie 
vydania knižnej publikácie „ 
Pamiatky novobanského baníctva“ 
v sume 3 000 eur,
- žiadosť v súvislosti s Európskym 
t ý ž d ň o m športu bola podaná 
vo výške 1 200 eur,
- žiadosť podaná na Fond podpory 
umenia na materiálové vybavenie 
novobanskej knižnice v sume 3 487 
eur,
- rozšírenie verejnej kanalizácie, 
Robotnícka ul., Mariánska ul. a časť 
Baníckej ul., v sume 395 252 eur,
- materiálové vybavenie novo-
banskej knižnice v sume 3 486 eur.

Neschválené v roku 2020 boli:
- žiadosť o finančné prostriedky 
na zlepšenie vybavenia školskej 
jedálne v ZŠ Jána Zemana v sume 
5 000 eur.
Zrušené v roku 2020 boli:
- žiadosť o dotáciu z ministerstva 
financií na opravu kultúrneho 
centra v sume 10 000 eur.

Externé finančné prostriedky sa 
čerpajú z eurofondov a dotačných 
mechanizmov, pričom projekty 
financované z eurofondov je 
povinné samostatne zverejňovať, 
nachádzajú sa na stránke mesta 
v časti Informácie/Eurofondy/
Projekty/Projekty financované z 
fondov EÚ (https://www.novabana.
sk/informacie/eurofondy/projekty-
financovane-z-fondov-eu).

Bližšie informácie o projektoch 
pravidelne dopĺňame v záložke 
Eurofondy/granty/dotácie na 

webovej stránke mesta
https://www.novabana.sk/

informacie/eurofondy.

Ing. Veronika Búryová,
MsÚ Nová Baňa foto: https://pixabay.com/sk/photos/papier-bchodn%C3%A9-financie-dokument-3213924/
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Informačný blok primátora mesta Nová Baňa 
• V januárovom čísle 
Novobanských novín 
si dovoľujem upriamiť 
pozornosť čitateľov 
na viacero článkov. V 

článku Bilancia projektových aktivít v roku 
2020 je možné sa dočítať o tom, na ktoré akcie 
boli v roku 2020 použité finančné prostriedky 
a zároveň na ktoré akcie sa plánujú finančné 
prostriedky použiť v roku 2021. V článkoch od 
Mládežníckeho parlamentu a Technických 
služieb v Novej Bani, ktoré sa zaoberajú 
problematikou zberu a zhodnotenia plastov 
v našom meste, sa dočítate o tom, ako sa 
nakoniec podarilo zlikvidovať niekoľko rokov sa 
zhromažďujúcu „horu plastov“ plastov na dvore 
technických služieb. Príspevok od kolegyne 
Ing. Veroniky Búryovej prináša prehľad o 
čerpaní externých finančných prostriedkov 
za rok 2020 a upriamuje pozornosť 
na webstránku mesta, kde sa v časti 
Informácie/Eurofondy/Projekty nachádzajú 
podrobné informácie týkajúce sa externých 
finančných prostriedkov.
• V rámci nového programového obdobia 
na roky 2021 – 2027 sa mení mechanizmus 
prerozdeľovania eurofondových finanč-
ných prostriedkov. Vznikli takzvané SPR 
(strategicko-plánovacie regióny), ktoré bu-
dú rozhodovať o prerozdelení finančných 
prostriedkov spoločne pre územie, ktoré 
jednotlivé SPR tvorí. Nová Baňa sa nachádza 
v SPR, ktoré tvoria mestá a obce troch okresov, 
teda Žarnovica, Banská Štiavnica a Žiar nad 
Hronom. Požiadavky za mesto Nová Baňa a 

obce, ktoré tvoria mikroregión Nová Baňa, 
teda Brehy, Tekovská Breznica, Orovnica, 
Hronský Beňadik. Rudno nad Hronom, 
Voznica a Veľká a Malá Lehota, boli odoslané 
na BBSK, ktorý všetky požiadavky zapracoval 
do spoločného dokumentu, s ktorým bude 
pracovať príslušný SPR. Čo očakávame a čo 
nám sľubuje novovzniknuté ministerstvo 
MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej re-
publiky), je zjednodušenie procesu po-
dávania žiadostí a zrýchlenie čerpania 
finančných prostriedkov. Či to bude v praxi 
skutočnosťou, budeme vidieť s odstupom 
času.
• V rámci obnovy radničného parku bude 
z prostriedkov schváleného rozpočtu na 
rok 2021 v najbližšom období financovaná 
výmena oplotenia za trojicou za kovové 
oplotenie, ktoré bude zhodné s už 
vymeneným oplotením v zadnej časti 
radničného parku. Bude tiež odstránená 
zvyšná časť kamenného oplotenia prednej 
časti radničného parku a  nasledovať 
bude revitalizácia zelene, oprava fontány 
a dokončenie druhej etapy rekonštrukcie 
radničného parku.
• Na decembrovom zasadnutí Valného 
zhromaždenia OOCR GRON bol schválený 
projektový zámer na vybudovanie 
ferraty v lokalite Havrania a Červená 
skala v požadovanej sume 40 000 eur, z 
čoho bude 20 000 eur dotácia z krajskej 
agentúry cestovného ruchu v Banskej 
Bystrici. V súvislosti s týmto zámerom bude 

v úvode roka prebiehať 
rekonštrukcia budovy na 
Zvoničke tak, aby v nej 
bolo možné prevádzkovať 
bufet, sociálne zariadenia 
a požičovňu setov pre 
turistov a návštevníkov 
ferrát. Po jej rekonštrukcii 
bude možné v budove 
Zvoničky realizovať aj iné 
podujatia, napríklad aj tradičný Annabál. 
• Finančná kondícia mesta bude prehľadne 
zverejnená v záverečnom účte za rok 2020, 
ale už teraz je možné povedať, že mesto 
bolo aj napriek nepriaznivým okolnostiam 
v súvislosti s pandémiou koronavírusu v 
roku 2020 schopné generovať dostatočný 
objem vlastných finančných prostriedkov na 
rozvoj mesta a zvýšenie kvality života jeho 
obyvateľov. Najväčším finančným nákladom 
sú vždy personálne výdavky, ktoré sa 
na rok 2021, čo sa týka miezd, zmrazili, 
pričom v rokoch 2019 – 2020 prebehlo zo 
zákona dvakrát zvýšenie tarifných platov. 
Došlo a stále aj dochádza k znižovaniu počtu 
zamestnancov na MsÚ, pričom sa viaceré 
pracovné pozície fundovali. V súčasnosti 
máme na MsÚ vytvorené aj tri pracovné 
miesta z projektov, kde sú mzdové náklady 
refundované. Verím, že s odstupom času bude 
možné objektívne vyhodnotiť optimalizáciu 
počtu zamestnancov a objemu práce na MsÚ.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta 

Mesto Nová Baňa oznamuje občanom,
že Poliklinika Mediform, s.r.o., zakúpila z 

vlastných finančných zdrojov
nový digitálny röntgen.

Jeho spustenie sa uskutočnilo 4. 1. 2021. 
Výmenou RTG prístroja sme v poliklinike 
zavŕšili proces obnovy a digitalizácie 

röntgenových pracovísk. Nový plne digitálny 
RTG prístroj má výrazne zníženú dávku 
röntgenového žiarenia, čo je hlavným prínosom 
pre pacienta. Vyšetrenie pacienta na tomto 

prístroji je oveľa rýchlejšie, na snímku sa 
nečaká.

Röntgenový systém pokrýva potreby 
moderného rádiodiagnostického oddelenia. 
Výsledkom je trvalo vysoká kvalita snímok, 
a to pri najnižšej možnej dávke žiarenia. 

Rekonštrukciou prešla aj 
miestnosť RTG oddelenia 
– maľovanie a výmena 
elektrických rozvodov a nových 
vypínačov.
V tejto ťažkej dobe, bez finančnej 
podpory z VÚC a zdravotných 
poisťovní /niekoľkokrát sme 
žiadali, o finančný príspevok 
na RTG/ sme radi, že sa nám 
najväčšia investícia, akou je 
kúpa nového RTG, podarila.
Na RTG vyšetrenie nie je 
potrebné sa objednávať.
text a foto: vedenie Polikliniky 

MEDIFORM, s. r. o.

MEDIFORM, s.r.o.
Cintorínska 20
968 01 Nová Baňa
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PREHĽAD INVESTÍCIÍ NA ROZVOJ MESTA ZA ROK 2020, POROVNANIE 
S ROKOM 2019 A PLÁN DISPONIBILNÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV NA 

ROZVOJ NA ROK 2021

V covidovom roku 2020 bolo na rozvoj 
mesta preinvestovaných 428 211 eur z 
rozpočtu mesta a 167 000 eur z NFV 

(návratnej finančnej výpomoci) poskytnutej z 
Ministerstva financií SR. 
Zároveň bola vybudovaná aj odkúpená 
technická infraštruktúra k novopostavenej 
bytovke A2 na sídlisku Pod sekvojou v sume 
160 432 eur. 

Spolu tak bolo aj v tomto špecifickom a 
náročnom roku preinvestovaných 755 643 
eur. 

V roku 2019 to však bolo významne viac, a 
to konkrétne až 950 892 eur. Na rok 2021 boli 
v rozpočte schválené investície na rozvoj 
mesta vo výške 558 389 eur.

Ďalšie zdroje na rok 2021 budú schvaľované 
v zmenách rozpočtu z rezervného fondu v 
priebehu roka.
Prehľad konkrétnych akcií, ktoré boli a budú 
financované z rozpočtu mesta, sa nachádza v 
priložených prehľadoch pod týmto článkom. Na 
lepšiu predstavu sú jednotlivé akcie priradené k 
programom, s ktorými súvisia. 

Zodpovedné hospodárenie a systematické 
pravidelné investovanie do nášho mesta nám 
umožní skvalitňovať prostredie a zvyšovať 
životnú úroveň pre všetky kategórie obyvateľov. 
Verím, že po odznení pandémie koronavírusu a 
rozbehnutí sa nového programového obdobia 
čerpania eurofondov budeme schopní priniesť 
na rozvoj mesta ešte ďalšie zdroje zo schém, 
do ktorých sa zapojíme. To, čo ale vieme 
plánovať a aj garantovať my sami, sú mestské 
finančné prostriedky, ktorých sa snažíme na 
rôzne projekty vyčleniť čo najviac a umožniť 
tak postupný rozvoj podľa plánov, ktoré sú 
odsúhlasené v mestskom zastupiteľstve. 

V roku 2020 patrili medzi najvýznamnejšie 
investície z rozpočtu mesta:
• opravy a rekonštrukcie komunikácií – 122 965 
eur, 
• nákup techniky do TS – spolu 71 565 eur 
(Locust, lisovací kontajner, lis), 
• investície do budov a stavebné činnosti – 81 
121 eur, 
• mobiliár a autobusové zastávky – 15 061 eur, 
• projektová dokumentácia na rozšírenie kanali-
zácie – 20 520 eur, 
• investície do škôl a školských zariadení – 69 
920 eur.
Z NFV (167 000 eur) boli realizované akcie:
• oprava izolácie a výmena oplotenia v radnič-
nom parku I. etapa, 
• výmena dlažby a oprava zábradlia na chodníku 
oproti radničnému parku, 
• nákup kompostérov pre rodinné domy, 
• výstavba prestrešení kontajnerových státí na 
odpady na sídliskách v celom meste, 
• oprava chodníka na oboch stranách k ZŠ, 
• čiastočné prefinancovanie opravy cesty Cho-
tár, 
• zabezpečenie vetracích komínov – Trasa A 
banský náučný chodník

V roku 2021 nás čakajú investičné akcie, z 
ktorých najvýznamnejšie budú:
• opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií, 
• vybudovanie parkovania s cieľom dovozu detí 
do ZŠ a MŠ na Nábrežnej ul., 
• vybudovanie nových parkovacích plôch na 
Štúrovej ul. (hornej), 
• rekonštrukcia mostov a chodníka pri ZŠ, 
• oprava chodníka na Dodekovej ul., 
• oprava budovy na Zvoničke, 
• opravy na viacerých objektoch v majetku mes-
ta, 

• dokončenie výmeny oplotenia v radničnom 
parku a za trojicou, 
• oprava fontány v radničnom parku, 
• oprava múru cintorína od Cintorínskej ul.,
• v prípade schválenia žiadostí o dotácie 5 % 
spoluúčasť mesta na projekte kanalizácie a na 
projekte CIZS.
V rámci schválenia prostriedkov z rezervného 
fondu budú v roku 2021 financované aj 
ďalšie investície:
• vybudovanie ferraty na Havranej a Červenej 
skale,
• nákup kosačky na štadión pre TS,
• nákup techniky na zimnú údržbu chodníkov,
• nový server do MsÚ,
• digitálny územný plán GISPLAN.
Plány, ktoré by sme radi začali napĺňať v 
roku 2021, sa týkajú aj:
• odkúpenia budovy Kord a priľahlých pozemkov, 
• rekonštrukcie ZUŠ podľa projektu, 
• prístavby k sále CVČ a opravy fasády CVČ, 
• opravy Mnícha na Tajchu.

V prípade časti týchto akcií, ako aj v prípade 
opravy vodnej nádrže Tajch sa budeme 
uchádzať o externé zdroje z dotácií jednotlivých 
rezortov (ministerstvo školstva), resp. iných 
mechanizmov (Úrad vlády, BBSK). Ak chceme v 
meste napredovať, je na zváženie aj schválenie 
zámeru čerpať úverové prostriedky v rozumnom 
objeme a optimálnej lehote splatnosti.

Našou snahou je uspokojiť požiadavky 
a naplniť očakávania našich občanov pri 
zachovaní dobrého finančného zdravia 
mesta, čo je možné iba postupnými a 
systematickými krokmi na ceste za spoločne 
stanovenými cieľmi.

Branislav Jaďuď,
primátor mesta

DISPONIBILNÉ ZDROJE V ROZPOČTE 
MESTA NOVÁ BAŇA 2019

SPOLU NA ROZVOJ 2019 950 892
Samospráva
Cleerio – TS 2 316

Poskytovanie služieb zákazníkom
Verejný poriadok a bezpečnosť
MsP – optická terasa ZŠ 1 277

MsP – kamera 1 584

karanténna stanica – Železničný 
rad 6 721

Propagácia a prezentácia mesta
Cestná doprava
Nad Hrádzou – rekonštrukcia 154 037

asfaltovanie – Tajch, Kútovská, 
Záhrbská 75 231

asfaltovanie – Hviezdoslavova 23 683

výtlky – BBRSC 60 523

oprava autobusovej zastávky 464

chodník – Osvety 393

striekacie zariadenie 2 502

Školská – parkovacie plochy – 
33-krát 57 956

Školská – vstupy – 7-krát 16 610

náter autobusovej zastávky 1 498

oprava – kanalizácia poklop – 
Cintorínska 3 834

stavebné práce – zastávka 1 498

nákup – zastávka 3 348

odstavná plocha – Nábrežná 2 232

PD – Nábrežná 1 050

PD – Štúrova 850

Nakladanie s odpadmi
Školská – kontajnerové státia 
– 2-krát 3 974

stojisko na kontajnery – Štúrova 1 894

veľkokapacitné kontajnery 4 800

Správa prenajímaného majetku

nebytové priestory – údržba, 
opravy, rekonštrukcie 12 195

Prostredie na život
urbanistická štúdia – hala + pla-
váreň 2 000

parkovací dom – štúdia 2 000

rozhľadňa – práce navyše – dlh 4 110

altánok – sídlisko Pod sekvojou 5 898

pódium – Tajch 12 841

Zvonička – pripojenie voda, EE, 
žumpa, kanalizácia 31 102

kultúrne centrum, knižnica 100 799

oprava zábradlia – Nábrežná, 
pri potoku 1 662

verejné osvetlenie – rozšírenie 21 616

ozvučenie – dom smútku 5 900

striekačka – DHZ 8 399

KD Štále – murárske práce 14 420

KD Štále – kúrenie 22 856

oprava záchytného žľabu – Bre-
zová 2 306

oprava autobusovej zastávky 464
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oprava – WC a sprchy – Tajch 1 047

oporný múr na cintoríne 3 435

archeologický prieskum 5 466

banský náučný chodník B trasa 7 307

Šport, Kultúra, Vzdelávanie
NN prípojka – ZŠ 15 329

EE rozvodňa – ŠJ ZŠ 6 780

panva, konvektomat – ŠJ ZŠ 30 079

umývačka – ŠJ ZŠ 11 440

plynové kotle – ZŠ 21 511

cimbal – ZUŠ 5 000

vonkajší areál – MŠ Štúrova 7 684

vonkajší areál – MŠ Nábrežná 100 483

oplotenie – MŠ Nábrežná 52 488

Sociálna pomoc
a sociálne služby

potravinové poukážky 2 500

sociálny taxík 3 500

DISPONIBILNÉ ZDROJE V ROZPOČTE 
MESTA NOVÁ BAŇA 2020

SPOLU NA ROZVOJ 2020 428 211
Samospráva
web – mesto – tvorba 4 280

pasportizácia 2 200

Poskytovanie služieb zákazníkom
Verejný poriadok a bezpečnosť
mestská polícia – prevencia – 
kamery 2 250

Propagácia a prezentácia mesta
Cestná doprava
oprava MK – výtlky
rekonštrukcia MK – Mieru 71 666

PD – Mieru 1 500

asfaltová drvina 2 000

DPH – parkovacie plochy 870

DPH – TS, MK – parkovanie 9 290

Locust kolesový nakladač 45 000

rigol – Kamenárska 1 830

rigol – Mariánska 2 840

Nakladanie s odpadmi
múr na zbernom dvore 950

nákup – dvojkomorový lis – TS 8 697

kontajnery – TS 8 830

prístrešok – prekládková stanica 8 839

lisovací kontajner 17 868

rampa – TS 1 224

nakladacia plocha – horný dvor 
TS 9 270

prístrešok na KO – TS 6 780

Správa prenajímaného majetku
nebytové priestory – údržba, 
opravy, rekonštrukcie 36 930

Prostredie na život
mobiliár – sídlisko Vstup 5 000

oprava prasklín – cyklochod-
ník Tajch 800

zastávky – výmena 9 849

PD – Mariánska, Banícka 14 100

PD – Robotnícka 6 420

bleskozvod – amfiteáter 4 900

zastávka Rígel – dar 212

rekonštrukcia – VN Tajch 10 104

archeologický prieskum 6 235

ohrady – banský náučný 
chodník 2 360

Šport
osvetlenie pomocného ihriska – 
doplatok mesta 3 357

Kultúra
akordeón 6 500

Vzdelávanie
asfaltovanie dvora – MŠ 9 824

oplotenie ihriska – ZŠ 2 329

múr pri ihrisku pri ZŠ 1 656

elektroinštalácia – havária ŠJ 
ZŠ 5 162

voda – havária ŠJ ZŠ 12 113

elektroinštalácia  – ŠJ ZŠ 22 376

PD – strecha výmena a fasá-
da – rekonštrukcia ZUŠ 9 960

Sociálna pomoc a sociálne služby
potravinové poukážky 2 400

sociálny taxík 3 000

platba konzultačnej spoločnos-
ti – CIZS 3 240

DISPONIBILNÉ ZDROJE V ROZPOČTE 
MESTA NOVÁ BAŇA 2021

SPOLU NA ROZVOJ 2021
558
384

Samospráva
dar – GFŠ 3 500

Poskytovanie služieb zákazníkom
MsK rozhlas – technická obnova 3200

technická vybavenosť – 
bytovka A2 160 432

Návratná finančná výpomoc
radničný park – oplotenie, izo-
lácia 42 900

kompostéry 35 520

MK – Chotár 28 734

chodník k ZŠ 8 305

prístrešky – KO 41 039

banský náučný chodník trasa A 9 734

autobusový prístrešok 768

167 000

Verejný poriadok a bezpečnosť
mestská polícia – prevencia – 
kamera na Tajch 1 650

Propagácia a prezentácia mesta
Cestná doprava
oprava MK – výtlky 50 000

rekonštrukcia MK 100 000

parkovanie – Štúrova, Nábrežná 49 000

DPH – zastávky, chodník, Cho-
tár – TS 13 584

chodník pri ihrisku, mosty pri ZŠ 
– rekonštrukcia 25 000

oprava chodníka – Dodekova 27 000

Nakladanie s odpadmi
veľkokapacitné kontajnery – TS 13 440

nákup – dvojkomorový lis – TS 8 698

prístrešky na KO – DPH – TS 8 334

Správa prenajímaného majetku
nebytové priestory – údržba, 
opravy, rekonštrukcie 71 500

Prostredie na život
osobný automobil – TS 15 000

kanalizácia – 5 % spoluúčasť 19 750

kosenie dodávateľsky 8 000

projekty, štúdie, participatívny 
rozpočet 4 000

radničný park – oplotenie, fon-
tána 40 000

verejné osvetlenie – rozšírenie – 
Tajch, Ilend 5 900

plošina – TS 15 000

rekonštrukcia - múr cintorín - od 
Cintorínskej 34 000

Šport, Kultúra, Vzdelávanie
školská jedáleň – kotle 6 000

Sociálna pomoc a sociálne služby
potravinové poukážky 2 400

sociálny taxík 7 200

centrum integrovanej zdravotnej 
starostlivosti – 5 % 20 588

platba konzultačnej spoločnos-
ti – CIZS 5 640

foto: https://pixabay.com/sk/photos/peniaze-zisk-financie-
obchodn%C3%A9-2696228/

Branislav Jaďuď,
primátor mesta
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Od začiatku tohto roka bude postupne  dochádzať k zmene v 
organizácii práce Mestskej polície Nová Baňa

Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť 
v uliciach, priblížiť službu mestskej 
polície čo najviac k občanom,  zvýšiť  

ochotu verejnosti podieľať sa na zabezpečení 
verejného poriadku a prehlbovať dôveru 
obyvateľov mesta voči mestskej polícii.

Jedným z pripravovaných kľúčových opatrení 
bude postupný návrat policajtov k intenzívnejšej 
pochôdzkovej službe. Vykonávať ju budú 
mestskí policajti pešou formou. Podstatou tejto  
formy policajnej činnosti je samostatná činnosť 
konkrétneho policajta v územnej mestskej 
časti – okrsku.  Fyzická prítomnosť policajtov 
v uliciach nielenže zvyšuje pocit bezpečia 
občanov, ale zároveň odrádza potenciálnych 
páchateľov od páchania akejkoľvek 
protispoločenskej činnosti. Každý okrsok bude 
mať určeného mestského policajta s územnou 
zodpovednosťou. 
Okrsky č. 1 a 5 (1 530 obyvateľov) 
ulice: A. Kmeťa, Bernolákova, Borošova, 
Cintorínska, Dodekova, Hviezdoslavova, 
Kalvárska, Kollárova, Krátka, Námestie 
slobody, Nemocničná, Osvety, Spojná, 
Šibeničný vrch, Švantnerova, Záhrbská, 
Bukovina, Chotár, Stará Huta

okrsok pridelený: J. Lukáč
kontakt: lukac@novabana.sk 

Okrsok č. 2 (1 717 obyvateľov) 
ulice: Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájles, 
Hájska, Kamenárska, Májová, Mariánska, 
Moyzesova, Nálepkova, Odbojárska, 
Partizánska, Pod Gupňou, Pod Zvoničkou, 
Sládkovičova, Štúrova, Švermova, 
Vodárenská, Vršky

okrsok pridelený: Ľ. Hudec a Ľ. Beluský
kontakt: hudec@novabana.sk,

belusky@novabana.sk 
Okrsok č. 3 (1 980 obyvateľov) 
ulice: Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská 
cesta, Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka 
cesta, Legionárska, Mieru, M. R. Štefánika, 
Nad Hrádzou, Podhorská, Pod Hrádzou, 
Pod sekvojou, Poľná cesta, Robotnícka, 
Sedlova cesta, Slnečná, Spodná, Starohutská, 
Štefankova cesta, Viničná cesta, Záhradná                                                                       

okrsok pridelený: S. Bedenský a P. Kalafús
kontakt: bedensky@novabana.sk,

kalafus@novabana.sk
Okrsky č. 4 a 6 (1 625 obyvateľov)
ulice:  Nábrežná, Školská, Železničný rad, 
Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, 
Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova 
dolina, Lietajova cesta, Matiašova cesta, 
Pelúchova cesta, Poliačikova cesta, Potočná 

cesta, Prírodná, Rekreačná cesta, Sadovnícka 
cesta, Slameníkova cesta, Tajch 

okrsok pridelený: Róbert Müller
kontakt: muller@novabana.sk  

Občania si budú môcť nájsť kontakt 
na  svojho  „okrskára“ na webovej stránke 
mesta v sekcii Informácie/Mestská polícia.  
Tam bude uvedený  e-mailový kontakt, na 
ktorý občania môžu zasielať svoje podnety, 
prípadne požiadavky. V čase pracovnej doby 
je príslušník MsP povinný  kontrolovať svoju 
e-mailovú poštu, prijaté podnety prebrať s 
náčelníkom MsP a dohodnúť sa na ďalšom  
postupe pri riešení podnetu.  

Jednotlivé telefonické podnety od občanov 
prijme tá hliadka mestskej polície, ktorá je 
aktuálne v službe. Ak je to vec alebo udalosť, 
ktorá neznesie odklad alebo sa dá vyriešiť hneď 
na mieste, vec uzavrie táto hliadka. Ak podnet 
vyžaduje objasňovanie a s ním súvisiace 
procesné úkony  (predvolanie, spisovanie 
úradných záznamov, prijatie podaného 
vysvetlenia...), hliadka  v službe tento podnet 
prijme, zapíše do knihy služieb a náčelník 
MsP tento podnet pridelí tomu príslušníkovi  
mestskej polície, pod ktorého okrsok spadá.

Róbert Müller,
náčelník MsP

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného 
zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o 
budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku na účel výstavby 

bytového domu.
A. PREDMET SÚŤAŽE

1. Predmetom súťaže je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
na predaj stavebného pozemku na účel výstavby bytového domu v 
katastrálnom území Nová Baňa, mesto Nová Baňa, okres Žarnovica, 
v lokalite ul. Pod sekvojou, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v 
spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č. 3853, 
konkrétne:
pozemok registra „C“
pozemok C KN parc. č. 6320/61 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
3 845 m2, vytvorený  z pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha 
a nádvorie s celkovou výmerou 36 929 m2, vedeného Okresným úradom 
Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k. ú. Nová Baňa ako 
vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou, geometrickým 
plánom č. 12606103-66/2020 vypracovaným dňa 14. 10. 2020 geodetom 
Jurajom Peniažkom, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 
19. 10. 2020 pod číslom G1 - 433/2020.       
2. Minimálna kúpna cena je stanovená na 15,00 eur/m2. 
3. Záujemca je povinný predmet súťaže odkúpiť v stave, v akom sa 
nachádza.

B. PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného 
pozemku sa uskutoční formou obchodnej verejnej súťaže s využitím 
elektronického súťažného predaja.
2. Záujemca vo svojom návrhu predloží:
• označenie účastníka súťaže  
- pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
- pri právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi: obchodné meno, 

sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo, DIČ 
alebo IČ DPH, označenie štatutárneho orgánu s uvedením oprávnenia 
na konanie,

• návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj  
stavebného pozemku, za ktorý vyhlasovateľ považuje ponúknutú cenu 
za predmet súťaže uvedenú v eur/m2, s dátumom a podpisom záujemcu,
• architektonickú štúdiu, ktorá je podmienkou zapojenia sa do OVS,
• vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí so všetkými vyhlásenými 
podmienkami súťaže, 
• kontakt: telefón a e-mail, dôležitý na komunikáciu v elektronickej aukcii,
• písomné čestné vyhlásenie účastníka súťaže s úradne overeným 
podpisom, že ku dňu podania návrhu nemá žiadne splatné záväzky voči 
mestu Nová Baňa a organizáciám, ktoré sú zriadené mestom,
• podpísaný súhlas účastníka súťaže so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov,
• bankové spojenie – číslo účtu,
• prílohou súťažného návrhu je kópia dokladu o zaplatení finančnej 
zábezpeky.
3. Každý uchádzač môže podať len jeden súťažný návrh na predmet tejto 
súťaže. Ak podá uchádzač viac súťažných návrhov, budú všetky jeho 
súťažné návrhy vylúčené.
4. Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku a je možné ho meniť, 
dopĺňať alebo odvolať iba do skončenia lehoty na podávanie návrhov.
5. Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné doručiť najneskôr 
do 17. 2. 2021 – streda, do 12:00 hod. v zalepenej obálke so spätnou 
adresou záujemcu na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, Námestie  
slobody 1, 968 26  Nová Baňa, s označením hesla:
„1. OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 
stavebného pozemku, ul. Pod sekvojou – NEOTVÁRAŤ!“
6. Otváranie a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční po skončení lehoty na 
podávanie návrhov.
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak bude predložený do 
OVS v termíne na predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý 
splní podmienky účasti v elektronickej aukcii, aby komisia menovaná 
primátorom na vyhodnotenie súťažných návrhov takýto návrh vyhodnotila 
ako víťazný a elektronická aukcia sa potom nemusí uskutočniť.

MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
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8. V prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov sa stanoví termín 
uskutočnenia elektronickej aukcie (za úvodné cenové ponuky budú 
považované ceny uvedené v návrhoch) a uskutoční sa elektronická 
aukcia na predaj majetku. 
9. Kritériom na určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ 
CENA v eur/m2.
10. Priebeh súťaže aj s aukciou je neverejný.
11. Oznámenie vybratého návrhu: Víťazovi súťaže bude výsledok súťaže 
oznámený bezodkladne po skončení elektronickej aukcie, resp. po 
vyhodnotení návrhu v prípade predloženia len jedného návrhu. Rovnako 
vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po ukončení súťaže upovedomí 
ostatných účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy sa 
odmietli.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo realizovať komunikáciu prevažne 
elektronickou formou.
13. V prípade, že nebude s úspešným účastníkom súťaže uzatvorená 
zmluva  o budúcej kúpnej zmluve z dôvodov na strane účastníka, môže 
vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s účastníkom, 
ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší 
v poradí. 
14. Vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov účastník, 
ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak 
tento je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie, 
ktorá je zriadená mestom.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže (napr. 
predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk) alebo súťaž zrušiť podľa § 283 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Vyhlasovateľ túto 
skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju spôsobom, ktorým 
vyhlásil podmienky súťaže (úradná tabuľa mesta Nová Baňa a internetová 
stránka mesta Nová Baňa). 
17. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy 
podľa § 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu. 
Vyhlasovateľ túto skutočnosť oznámi účastníkom súťaže a uverejní ju 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 
18. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh 
je neúplný alebo nespĺňa podmienky vyhlasovateľa uvedené v súťažných 
podkladoch, vyradiť návrh z OVS.
19. Po skončení súťaže vyhotoví vyhlasovateľ zápisnicu z vyhodnotenia 
súťaže, kde uvedie víťaza súťaže, označenie všetkých záujemcov a ich 
cenové návrhy.
20. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli mesta Nová 
Baňa a webovom sídle mesta Nová Baňa www.novabana.sk.
21. Oznámenie o priebehu súťaže je zverejnené aj v regionálnej tlači. 
22. Vyhlasovateľ schválil uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 
predaj stavebného pozemku – predmetu súťaže na základe obchodnej 
verejnej súťaže na Mestskom zastupiteľstve mesta Nová Baňa dňa 19. 11. 
2020 uznesením č. 122/2020 a dňa 19. 11. 2020 uznesením č. 123/2020.

C. PODMIENKY ZMLUVY
1. Na základe výsledku súťaže bude víťazovi súťaže predložený návrh 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve spracovaný v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka.
2. Víťaz súťaže sa zaväzuje spolupracovať s vyhlasovateľom na realizácii 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, jej podpise a uhradení kúpnej ceny.
3. Označenie vyhlasovateľa ako predávajúceho je nasledovné:
M e s t o    Nová  Baňa 
zastúpené Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátorom  mesta
sídlo: Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa, IČO: 00 320 897, DIČ: 
2021111455, Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Číslo účtu: 14429422/0200, IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
BIC: SUBASKBX
4. Ďalšie podstatné podmienky zmluvy:
(a) účastník súťaže je povinný zložiť na príjmový účet vyhlasovateľa     
VÚB, a. s., číslo účtu IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422, BIC: 
SUBASKBX, finančnú zábezpeku vo výške 5 500,00 eur najneskôr v 
posledný deň lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. Kópia 
dokladu o zaplatení finančnej zábezpeky je prílohou súťažného návrhu. 
Zaplatením sa rozumie pripísanie sumy na uvedený účet vyhlasovateľa, 

vo variabilnom symbole účtovného dokladu na potreby identifikácie 
účastníka bude uvádzať svoje rodné číslo v prípade fyzickej osoby, IČO v 
prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa.
(b) finančná zábezpeka bude víťaznému uchádzačovi započítaná do 
celkovej kúpnej ceny,
(c) finančná zábezpeka bude tým navrhovateľom, ktorí nesplnili 
podmienky, ako aj neúspešným navrhovateľom súťaže vrátená,
(d) v prípade, ak nebude s úspešným účastníkom súťaže po vyhotovení 
OVS uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve z akéhokoľvek dôvodu 
na strane úspešného účastníka súťaže, zábezpeka podľa bodu 4a) 
prepadá v prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty,
(e) spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny: najneskôr do 15 dní odo dňa 
podpísania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,
(f) zmluvná pokuta pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny 
je vo výške 0,1 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania z nezaplatenej 
sumy,
(g) osobitná podmienka: budúci predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť  
od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ak budúci kupujúci nedodrží zmluvné 
záväzky alebo nezaplatí kúpnu cenu,
(h) budúci kupujúci sa zaväzuje vystavať na stavebnom pozemku 
6-poschodový bytový dom v súlade s platným územným plánom mesta 
Nová Baňa:
- bytový dom architektonicky prispôsobiť jestvujúcim bytovým domom  na 
sídlisku Pod sekvojou,
- na prízemí bytového domu vybudovať polyfunkciu, ktorá zabezpečí 
služby obyvateľom BD a susediacich BD,
- budúci kupujúci sa zaväzuje vybudovať na vlastné náklady prístupové 
komunikácie k bytovému domu a nové parkovacie miesta prislúchajúce 
k bytovému domu v okolí BD na stavebnom pozemku C KN parc. č. 
6320/61,
- úspešný uchádzač pred začatím výstavby bytového domu zabezpečí  
na vlastné náklady prípadnú prekládku dotknutých inžinierskych 
sietí (elektrické vedenie, telekomunikačné káble, plynovod, vodovod, 
kanalizácia a pod.), pričom vyhlasovateľ poskytne úspešnému 
uchádzačovi súčinnosť pri prekládke inžinierskych sietí v jeho vlastníctve,
(i) budúci kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť do jedného roka od podpísania  
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zmluvnými stranami právoplatné 
stavebné povolenie, 
(j) budúci kupujúci sa zaväzuje začať s výstavbou bytového domu 
v termíne najneskôr do jedného roka odo dňa uzatvorenia zmluvy o 
budúcej kúpnej zmluve zmluvnými stranami. Začatím výstavby bytového 
domu je podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve dokončenie výkopových 
prác podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom na vydanie 
stavebného povolenia.
(k) budúci kupujúci sa zaväzuje dokončiť stavbu bytového domu                            
do troch rokov odo dňa začatia výstavby, inak je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu každoročne vo výške 10 % z kúpnej ceny. Dokončením stavby je 
podľa zmluvy právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
(l) budúci predávajúci sa zaväzuje budúcemu kupujúcemu predať 
predmetný pozemok do  troch mesiacov po predložení právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia budúcim kupujúcim budúcemu   
predávajúcemu, 
(m) správny poplatok súvisiaci s prevodom nehnuteľnosti bude hradiť  
budúci kupujúci.           
5. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže žiadne náklady spojené 
s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži s využitím elektronického 
súťažného predaja.
6. Za podmienky celej súťaže sa považujú aj tieto podmienky zmluvy o 
budúcej kúpnej zmluve.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Záujemcovia majú možnosť obrátiť sa ohľadom podmienok súťaže na 
kontaktnú osobu: Dáša Zigová, samostatná odborná referentka, MsÚ 
Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, oddelenie 
výstavby, životného  prostredia a správy majetku, č. dverí 13 na 1. posch., 
e-mail: zigova@novabana.sk, príp. na telefónnom čísle: 045/67 82 822. 

OVS  je zverejnená na úradnej tabuli a internetovej stránke
www.novabana.sk.

V Novej Bani dňa 29. decembra 2020
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,

primátor mesta
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foto:https://pixabay.com/sk/photos/kom%C3%ADn-strecha-%C4%8Das%C5%A5-dom-
tehly-15338/

Sčítanie obyvateľov 2021

presnejšie
a kvalitnejšie údaje

šetrenie životného 
prostredia

skrátenie času
pri vypĺňaníbezpečnosť

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch 
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. 

Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa 

obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. 

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni 

asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým 

je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje 

budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, 

o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

WWW.SCITANIE.SK

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,  
DOMOV A BYTOV
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Sčítanie domov a bytov v roku 2021 
v Slovenskej republike sa realizuje 
podľa nového konceptu založeného 

na využití existujúcich dátových zdrojov a 
znížení administratívnej záťaže obyvateľov. 
Sčítanie domov a bytov vykoná mesto, a to 
bez účasti obyvateľov, čím sa práve významne 
zníži administratívna záťaž. 

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý 
sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc 
zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. 
januára 2021, to znamená, že je dôležité 
vedieť dátum, ku ktorému je potrebné 
vypĺňať všetky požadované údaje o 
domoch a bytoch.

Predmetom sčítania sú všetky byty v 
domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo 
neobývané, a iné obývané obydlia, ktoré sú 
obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. 

Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo 

výlučne elektronickou formou pomocou 
Elektronického systému pre sčítanie domov a 
bytov. Elektronický systém pre sčítanie domov 
a bytov má mesto už k dispozícii a poverení 
zamestnanci ho počas celej doby sčítania 
intenzívne využívali.

Elektronický systém pre sčítanie domov 
a bytov obsahoval predvyplnenú databázu, 
ktorá vznikla integráciou dostupných 
údajov najmä z Registra adries, Katastra 
nehnuteľností, Základnej bázy údajov pre 
geografický informačný systém, Registra 
organizácií, „Zoznamu stavieb“.

Mesto na vyplnenie požadovaných údajov 
na účely sčítania domov a bytov využije 
rôzne údajové zdroje, a to najmä daňovú 
evidenciu, technickú správu o urbanistickom, 
architektonickom a stavebnom riešení stavby, 
výkresy k projektovej dokumentácii, technickú 
správu o zdravotechnike, plán inžinierskych 

sietí, technickú správu k vykurovaniu, 
stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, 
stavebné povolenie na čističku odpadových 
vôd, doklad o vývoze septiku a i. 

Sčítanie domov a bytov vykonávajú v meste 
poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je 
úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o 
bytoch v domoch v Elektronickom systéme 
pre sčítanie domov a bytov. 

Výsledkom bude databáza sčítaných domov 
a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a 
domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria 
základnú bázu údajov o domoch a základnú 
bázu údajov o bytoch, priamo integrované na 
údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
bude prvýkrát vo svojej viac ako storočnej 
histórii plne elektronické. Obyvatelia 
sa budú sčítavať z pohodlia domova 
a vyplnenie elektronického formulára 
nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie 
postačí mobil, tablet, notebook alebo 
počítač. Obyvatelia budú mať okrem 
webovej aplikácie k dispozícii aj mobilnú 
aplikáciu. 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať 
sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť 
využiť službu asistovaného sčítania. O túto 
službu môžete požiadať na tel. čísle 0917 590 
700. 
Plne elektronické a integrované sčítanie 
obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období 
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, 
t. j. počas šiestich kalendárnych týždňov. 
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou 
blízkej osoby kedykoľvek a na akomkoľvek 
mieste s využitím počítača, tabletu alebo 
mobilu s pripojením na internet. Sčítací 
formulár nájde na webovej stránke www.
scitanie.sk. Sčítať sa môže aj cez mobilnú 
aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné 
systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a 
jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho 
formulára bez narušenia súkromia.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v 
sčítacom formulári, sa musia vzťahovať 
na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým 
je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na 
piatok 1. januára 2021. 
Sčítanie je povinné 

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť 
sčítať sa vyplnením elektronického formulára. 
Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade 
rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, 
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Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez 
papierov, SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku 
s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať,

v akom štádiu je proces.

Obyvatelia stredného 
Slovenska, ktorí chcú 
pripojiť svoju nehnuteľnosť 

k elektrickej sieti, už môžu svoju 
žiadosť vybaviť aj cez internet. 
Stredoslovenská distribučná 
(SSD) totiž spustila pre zákazníkov 
na stránke www.ssd.sk nový 
elektronický systém. Odberateľom 
elektriny umožňuje komunikovať 
s distribučnou spoločnosťou pri 
riešení najčastejších požiadaviek 
online. Ich spracovanie v 
elektronickej forme je jednoduchšie 
a šetrí čas, v niektorých prípadoch 
aj mesiac.

„Vďaka novému systému stačí 
zákazníkom internetové pripojenie 
a môžu si vybaviť prípojku, nechať 
si posúdiť možnosť pripojenia ešte 
pred výstavbou nehnuteľnosti, 
požiadať o vyjadrenie k projektovej 
dokumentácii alebo o vytýčenie 
našich sietí, nahlásiť odpočet 
elektromera, zmenu odberateľa 
alebo odkonzultovať technické 
zmeny,“ vymenovala časť možností 
Anna Rechtoríková, riaditeľka 
divízie zákaznícke služby SSD. 
Dodala, že veľkým prínosom je aj 
možnosť priebežného sledovania 
stavu jednotlivých žiadostí a 

priamej online komunikácie s 
pracovníkom SSD, ktorý ich 
vybavuje. „Kedykoľvek je tu 
možnosť skontrolovať si na našej 
webovej stránke, v akom štádiu 
je proces. Ak nám chýbajú od 
zákazníka nejaké dokumenty, 
hneď ho na to upozorníme 
mailom,“ upresnila. 

Distribučná spoločnosť si 
uvedomuje, že pre laika môže byť 
vybavovanie nového pripojenia či 
iných žiadostí náročné, preto na 
svojom webe ponúka podrobný, 
ale zrozumiteľný popis jednotlivých 
krokov. Nové elektronické služby 
môžu využiť všetci odberatelia 
z distribučného územia SSD 
či už ide o domácnosti alebo 
podnikateľov na úrovni nízkeho 
napätia. Energetici plánujú svoje 
elektronické služby v blízkej 
budúcnosti postupne rozširovať. 

„Ročne prijmeme a spracujeme 
viac ako 50-tisíc žiadostí. Takmer 
polovica z nich sa týka nových 
pripojení. Doteraz sme všetky 
dostávali poštou. Každý, kto stavia 
dom alebo kupuje nehnuteľnosť, 
chce mať elektrinu čo najskôr. 
Ak využije elektronický systém, 
prinesie mu to viaceré výhody. 

Stále však treba počítať s tým, že 
si treba splniť všetky povinnosti a 
pozorne čítať naše usmernenia. 
Nedôslednosť dokáže predĺžiť 
vybavovanie žiadosti aj o 
týždne,“ upozornila na veľmi 
častú chybu Petra Jakubová, 
vedúca kontaktného centra v 
Stredoslovenskej distribučnej.

Hoci je nový systém efektívnejší 
a distribútor ho odporúča využívať 
v čo najväčšej miere, stále 
zostáva v ponuke aj možnosť 
posielať papierové formuláre 
prostredníctvom pošty.

Spoločnosť Stredoslovenská 
distribučná, a. s., (SSD) je 
regionálnym prevádzkovateľom 
distribučnej sústavy elektrických 
vedení na úrovni veľmi vysokého, 
vysokého a nízkeho napätia. 
Zabezpečuje distribúciu elektriny 
na území Banskobystrického, 
Žilinského a časti Trenčianskeho 
kraja. Spravuje takmer 35-tisíc 
kilometrov elektrických vedení, 
ktoré napájajú zhruba 755-tisíc 
domácností a firiem. 

Miroslav Gejdoš,
hovorca SSD,a.s.

prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa 
je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má 
na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať 
neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, 
respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj 
pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať 
sa sami. V tom prípade môžu využiť službu 
asistovaného sčítania.
Pomoc obyvateľom pri sčítaní 

Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. 
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať 
sám, má možnosť využiť službu asistovaného 
sčítania. O túto službu môžete požiadať na 
tel. čísle 0917 590 700.

Máme zriadené dve kontaktné miesta, kde 
vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. 
Prvé kontaktné miesto je zriadené priamo 
v budove Mestského úradu v Novej Bani – 
prízemie, a druhé je zriadené v priestoroch 
Mestskej knižnice Nová Baňa. 

Na území mesta budú tiež pôsobiť piati 
mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť 
obyvateľa v prípade, že o takúto službu 
požiada (napr. z dôvodu imobility) tak, že 
zavolá na telefónne číslo 0917 590 700. V 
takomto prípade navštívi mobilný asistent 
obyvateľa doma a sčíta ho.

Po autentifikácii čaká obyvateľa sčítací 
formulár, ktorý obsahuje otázky. Všetky otázky 
sú doplnené o krátke a výstižné vysvetlivky, 
a preto by vypĺňanie malo byť jednoduché a 
rýchle. 
Ochrana osobných údajov je priorita

Pri projekte Sčítania obyvateľov, domov a 
bytov 2021 je prioritou ochrana osobných 
údajov obyvateľov a bezpečnosť zberu a 
spracovania údajov je základnou podmienkou 
realizácie sčítania. Štatistický úrad SR 
spolupracuje s Úradom na ochranu osobných 
údajov SR. Všetky údaje poskytnuté 
Štatistickému úradu SR sú spracovávané 
výlučne na potreby sčítania. Všetky získané 
údaje sú chránené pred únikom, zneužitím 
alebo krádežou. Na účely ochrany osobných 
údajov bol na sčítanie vypracovaný osobitný 
bezpečnostný projekt. 

Každý zamestnanec, ktorý pracuje na 
projekte sčítania, je poučený o ochrane 
osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri 
výkone funkcií v rámci sčítania pracujú s 
osobnými údajmi, sú zaškolené a poučené.
Prečo je sčítanie potrebné

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako 
jediné zisťovanie umožňuje zapojenie 

všetkých obyvateľov SR. Po desiatich 
rokoch prináša komplexný pohľad na to, ako 
sa Slovenská republika a jej obyvatelia za 
uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie 
nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, 
o jej demografických, sociálno-ekonomických 
a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach 
obyvateľov a ich bývaní. 
Výsledky zo sčítania prezentujú: 

• demografickú, sociálnu, národnostnú, 
náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom 
území,

• informácie o bývaní obyvateľov, o štruktúre 
bytov a domov,

• možnosť formovať rozhodnutia autorít 
regionálnej a lokálnej úrovne,

• údaje, ktoré slúžia ako podklad na územné 
plánovanie obcí,

• výsledky SODB, ktoré prispievajú k 
riešeniu systému dopravy, budovaniu 
parkovísk, parkovacích miest, parkov a 
zelene, oddychových zón a detských ihrísk,

• zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a 
odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo 
do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.

Mgr. Ľudmila Rajnohová,
koordinátorka SODB 2021

foto: https://pixabay.com/sk/
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SAMOSPRÁVA
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. 12. 2020

vzalo na vedomie:
- správu o stave plnenia uznesení 
Mestského zastupiteľstva mesta 

Nová Baňa ku dňu 29. 12. 2020,
- správu o výsledku kontroly – kontrola zmlúv o 
dielo, ktoré boli menené dodatkom, v hodnote 
viac ako 20 000 € v období 2018 – 1. polrok 
2020,
- konsolidovanú výročnú správu, dodatok správy 
nezávislého audítora, správu nezávislého 
audítora,
- návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022, 
2023, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta 
k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 
2021 – 2023,
- informatívnu správu o plnení Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa za 
rok 2020,
schválilo:
- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta Nová Baňa na 1. polrok 2021,

- 13. zmenu rozpočtu mesta Nová Baňa,
- doplnenie názvov ulíc – komunikácií a roz-
členenie navrhovanej výšky nákladov na 
jednotlivé komunikácie do návrhu rozpočtu 
mesta Nová Baňa nasledovne – Slameníkova 
cesta – 30 000 €, Záhrbská ul. – 50 000 €, 
Podhorská ul. – 20 000 €,
- rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2021, 
rozpočet technických služieb na rok 2021,
- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2027,
- aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych 
služieb mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2023,
- uzatvorenie Dodatku č. 4 k Nájomnej zmluve 
č. 3/2018, ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo 
ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy 
spol. s r. o. ako nájomcom dňa 31. 12. 2018,
- uzatvorenie Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve 
č.3/2018, ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo 
ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy 
spol. s r. o. ako nájomcom dňa 31. 12. 2018,

- uzatvorenie Dodatku č. 7 k Mandátnej zmluve 
č. 44, ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo ako 
mandant so spoločnosťou Mestský bytový 
podnik Nová Baňa, s. r. o., ako mandatárom 
dňa 2. 1. 2006,
- termíny zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 
Novej Bani v roku 2021,
- VZN o opatrovateľskej službe,
- VZN o udržiavaní čistoty na území mesta 
Nová Baňa,
- VZN mesta Nová Baňa o udržiavaní a ochrane 
verejnej zelene na území mesta Nová Baňa, 
určilo:
- od 1. 1. 2021 pracovný úväzok hlavného 
kontrolóra mesta Nová Baňa na 1,0.
Úplné znenie uznesení je zverejnené na úradnej 
tabuli mesta Nová Baňa a tiež na internetovej 

stránke mesta
https://www.novabana.sk/files/filelist/159/

nbdoku_2020_47742-1.pdf

Ing. Veronika Búryová

Daň z nehnuteľností na rok 2021

Priznanie k dani z 
nehnuteľností na rok 2021 
podávajú len tí daňovníci, 

u ktorých nastala oproti roku 2020 nejaká 
zmena. Zákonom stanovený termín na podanie 
priznania je do 31. 1. zdaňovacieho obdobia. 
Keďže 31. 1. 2021 pripadá na nedeľu, posledný 
deň na podanie priznania k dani z nehnuteľností 
sa posúva na 1. 2. 2021. V prípade, že v 
súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a s 
vydaným zákazom vychádzania na území SR 
bude termín na podanie priznania zmenený, 
budeme vás informovať.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva 
na predpísaných tlačivách, ktoré sú jednotné 
pre celé Slovensko a môžete si ich stiahnuť z 
internetovej stránky mesta v sekcii Ako vybaviť. 
Po uvoľnení opatrení súvisiacich s ochorením 
covid-19 budú tlačivá dostupné aj v klientskom 
centre mestského úradu. 

Vyplnené a podpísané tlačivo daňového 
priznania môže daňovník v súčasnosti doručiť 
správcovi dane jedným z nasledujúcich 
spôsobov:
- poštou na adresu Mestský úrad Nová Baňa, 
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, 

- elektronicky prostredníctvom portálu www.
slovensko.sk v prípade, že má aktivovanú 
elektronickú schránku,

- e-mailom – tu je zákonná povinnosť doručiť 
správcovi dane aj listinnú formu, a to do piatich 
pracovných dní od odoslania, inak sa podanie 
považuje za nedoručené.

Daňovníci, u ktorých sa vo vlastníctve 
nehnuteľností k 1. 1. 2021 oproti minulému 
obdobiu nič nezmenilo, priznanie na rok 2021 
nepodávajú. Správca dane v priebehu roka 
doručí všetkým daňovníkom do vlastných rúk 
rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška 

dane, postup úhrady a splatnosť dane. Mesto 
Nová Baňa výšku sadzieb daní na rok 2021 
nemenilo a dane sa nezvyšovali. Podrobnejšie 
informácie k podaniu priznania a postupu pri 
zdaňovaní nehnuteľností nájdete na webovej 
stránke mesta v sekcii Ako vybaviť/Daň z 
nehnuteľností. 

Mgr. Lucia Obrcianová,
finančné oddelenie MsÚ

Upozornenie pre právnické a fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Mesto Nová Baňa upozorňuje všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
(MZZO) na území mesta Nová Baňa, aby do 15. februára 2021 oznámili na MsÚ Nová Baňa údaje za uplynulý rok 2020 potrebné na určenie výšky 

poplatku na rok 2021 za znečisťovanie ovzdušia.

Údaje potrebné na určenie výšky poplatku 
za MZZO sa oznamujú vyplnením a 
odovzdaním tlačiva „Oznámenie údajov 

potrebných pre určenie výšky poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia na rok 2021“, ktoré 
je dostupné na webovej stránke mesta Nová 
Baňa:  
• Nová Baňa » Žiadosti a formuláre » Odd. 
životného prostredia (form.) 
• Odkaz: https://www.novabana.sk/informacie/
ziadosti-a-formulare/odd-zivotneho-prostredia-
form
Viac informácií a tlačivo nájdete tiež tu:
• Nová Baňa » Ako vybaviť » Povinnosť 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia

Odkaz:https://www.novabana.sk/16-ako-
vybavit/93-povinnost-prevadzkovatelov-
malych-zdrojov-znecistovania-ovzdusia
Spôsob doručenia: 

Vzhľadom na súčasné opatrenia a 
zákaz vychádzania z dôvodu súčasnej 
vážnej epidemiologickej situácie je možné 
OZNÁMENIE doručiť len nasledovným 
spôsobom: 
• elektronicky do elektronickej schránky, 
• poštou,
• e-mailom – vyplnené a preskenované Ozná-
menie zaslať na e-mail  nadova@novabana.sk 
– originál tlačivo je ale potrebné doručiť na MsÚ 
do konca marca 2021.

Ing. Katarína Naďová  

foto: https://pixabay.com/sk/



ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ

NOVOBANSKÉ NOVINY     11JANUÁR 2021

Prvý mesiac roka je spravidla čas, keď je na včelnici 
pokoj. Stále prevažujú práce v dielni a potrebné 
prípravy včelárskeho inventáru. Včelár by však aj tak 

mal aspoň raz do týždňa navštíviť včelnicu a skontrolovať stav 
letáčov, poprípade z neho odstrániť mŕtvolky a skontrolovať tiež 
celkový stav úľov. V druhej polovici decembra sa vykonávalo 
posledné liečenie zamerané na zneškodnenie klieštika 
včelieho prístrojom VAT aerosólovou hmlou. Kvôli vyšším 
teplotám v posledných mesiacoch zažívajú včely zmätok a 
niektorí včelári mohli na svojich včelniciach spozorovať prelety 
včiel, čo narúša ich polohu zimného chumáča. Vyššie teploty 
taktiež podnecujú matku k plodovaniu, čo má za následok 
zvýšený príjem potravy ako dôsledok zvýšenia teploty v 
strede plodového hniezda. Včely sa tak príliš rýchlo vyčerpajú, 
skracujú si životnosť a výkalmi zamorujú vnútro úľa. V januári 
vzniká taktiež povinnosť kočujúcich včelárov odovzdať vzorky 
meliva na vyšetrenie spórov moru včelieho plodu a mŕtvolky 
poslať na vyšetrenie.

text a foto: Dávid Štuller

Poďme, bratia, do Betléma – výstava Pohronského múzea

Súčasťou bohatého zbierkového fondu 
Pohronského múzea sú aj betlehemy. 
Na výstave sú zastúpené betlehemy 

ako ľudového typu, tak aj modernejšie. Väčšina 
z vystavených betlehemov bola vyrobená 
novobanskými rezbármi. Niektoré z týchto 
betlehemov pozostávajú aj z viac ako 60 kusov 
figúrok. Tradícia betlehemov a betlehemských 
hier siaha do stredoveku. Rozšírila sa z 
Talianska, najskôr ako živé betlehemy v 
kostoloch. Boli to jasličky s dieťatkom a okolo 
nich postavy z biblického príbehu o narodení 
Ježiša Krista. Prvé takéto jasličky pripravil v roku 
1223 v jaskynke pri obci Greccio v talianskej 
Umbrii zakladateľ františkánskeho rádu svätý 
František Assiský so svojimi priateľmi. Jasličky 
sa z Talianska zásluhou františkánov rýchlo 
rozšírili po celej Európe. Na Slovensku sa 
začalo „betlehemárstvo“ ako svojrázny výtvarný 
prejav ľudu rozvíjať na sklonku 18. storočia. Pri 
výrobe betlehema sa ľudoví umelci pridržiavali 
pevnej kompozície figúrok – Svätá rodina s 
Jezuliatkom uprostred, vľavo bývali pastieri. 
Nepísaným pravidlom bolo, že 6. januára 
pribudli aj Traja králi. Postupne sa majstrovstvo 
rezbárov začalo zdokonaľovať a betlehemy sa 
rozpohybovali. Svetovým skvostom je betlehem 
z Rajeckej Lesnej, ktorý je dokonca najväčším 
dreveným betlehemom v Európe. Známy 
je tiež Banskoštiavnický betlehem, ktorý je 

zaradený medzi najväčšie slovenské pohyblivé 
betlehemy. V našom múzeu v expozícii Insitná 
drevorezba máme po celý rok vystavený 
betlehem od novobanského rezbára Štefana 
Trnku. Tento je z roku 1968 a je jedným z prvých 

Výstava potrvá do 31. januára 2020.

Práce na včelnici počas 
mesiaca január

Stolnotenisový klub Nová Baňa 
ďakuje vedeniu mesta Nová Baňa
za finančnú pomoc poskytnutú v 

roku 2020.
PF 2021

Ing. Stanislav Katina,
 predseda klubu
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V roku 2021 si pripomenieme...

Pokračovanie článku z minulého mesiaca o historických medzníkoch 
nielen Novej Bane.

150 rokov
...od prehliadky novobanských baní (1871). 
Komorský gróf Dionýz Medňanský, sekčný 
radca Péch a banský radca Rónay mali určiť 
ďalšie perspektívy. Závery z pochôdzky však 
boli negatívne.
V roku 1871 bola na Kamenárskej ulici 
postavená socha sv. Vendelína.
140 rokov
...od renovácie vstupu Kostola sv. Alžbety. V 
roku 1881 opravu financovalo mesto. 
...od audiencie novobanského farára A. Peťka u 
korunného princa Rudolfa. Bol prijatý 19. mája 
1881 ako vyslanec Tekovskej stolice a pozvaný 
bol aj na slávnostnú večeru pri príležitosti 
princovej sobášnej slávnosti.
V roku 1881 bol v Novej Bani založený 
Dobrovoľný požiarny spolok a začala sa história 
organizovaného boja proti požiarom.
Dňa 13. decembra 1881 bola v Novej Bani 
zriadená telegrafná stanica.
130 rokov
Dňa 2. augusta 1891 schválila Tekovská župa 
stanovy novobanských hasičov. Mestská rada 
v Novej Bani sa uzniesla, že ich každoročne 
podporí sumou 120 korún.
V roku 1891 v Novej Bani kaplánoval Jozef 
Martinček (1855 – 1937), spoluzakladateľ 
Slovenskej ligy v Amerike, Slovenskej 
katolíckej matice a niekoľkých slovenských 
osád v Amerike. Bol signatárom Memoranda 
Slovenskej ligy o práve na sebaurčenie 
Slovákov.
V roku 1891 sa v Dolnom Kubíne narodil 
bankový úradník a publicista Miloš Solárik, 
spolupracovník Národných novín. Počas 
svojho pôsobenia v Novej Bani spolu s 
Karolom Dodekom organizovali v roku 1918 
národné gardy. Veľké sú jeho zásluhy o rozvoj 
ochotníckeho divadla.
120 rokov
...od vzniku Remeselníckeho úverového 
ústavu. Bol založený 4. februára 1901 v Novej 
Bani so 151 účastinami a 112 účastinármi. Jeho 
prvým predsedom sa stal Emil Kotiers.
Dňa 27. marca 1901 umrel vo veku 39 rokov 
novobanský národovec, ľudovýchovný 
pracovník a spolupracovník Andreja Kmeťa – 
roľník Štefan Wolf-Kňazolúcky.
Po prvý raz sa v Novej Bani 28. augusta 1901 
zastavil český spisovateľ, autor Dobrého vojaka 
Švejka, pán Jaroslav Hašek. Bol na návšteve 
u vdovy po národovcovi Štefanovi Wolfovi-
Kňazolúckom.
100 rokov
V roku 1921 uverejnil v Slovenskej vlastivede 
riaditeľ tunajšej meštianskej školy Ferdinand 
Mačenka príspevok z histórie Novej Bane.
90 rokov
...od vzniku Ľudovej hospodárskej školy v Novej 
Bani. 

Dňa 31. augusta 1931 bola založená Odborová 
rada pre okres Nová Baňa. Jej predsedom bol 
Július Tatranský.
V roku 1931 bol Športový klub v Novej Bani 
prijatý do futbalového zväzu Stredoslovenskej 
župy.
...od volieb konaných 27. 9. 1931. Vo voľbách 
do obecného zastupiteľstva po prvý raz 
kandidovali komunisti.
Dňa 2. novembra 1931 umrel Dr. František 

Kabina, právnik, redaktor a publicista, ktorý ako 
slovenský poslanec kandidoval do Uhorského 
snemu za novobanský volebný obvod. 
...od dokončenia budovy okresného úradu 
(1931) podľa projektu architekta S. Doboša 
(dnešné Gymnázium Františka Švantnera). 
Práce realizovala firma Oskara Laufera z Levíc 
s nákladmi 1 188 529 korún. Mesto prispelo 
pozemkom a stavebným materiálom v hodnote 
200 000 korún.
80 rokov
...od nemeckého útoku na ZSSR (1941), 
ktorého sa zúčastnili aj slovenské vojská.
Dňa 9. septembra 1941 vydala vláda SR 
nariadenie č. 198/1941 Slovenského zákonníka 
o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex.
...od zastavenia pokusných kutacích prác, čím 
stroskotali pokusy o obnovenie novobanského 
drahokovového baníctva.
V roku 1941 robotníci prepustení z novobanskej 
sklárne žiadali o podporu na uživenie svojich 
rodín v Bratislave u ministra hospodárstva 
Gejzu Medrického. Ministerstvo vnútra prikázalo 
Slovenskej hypotečnej banke v Bratislave, aby 
pre nich uvoľnilo 21 000 Ks.
V tomto roku boli položené základy športového 
ihriska, ktoré začala budovať Hlinkova 
slovenská ľudová strana.
...od vzniku Svojpomocného spolku pre 
vzájomné poisťovanie hospodárskych zvierat v 
Novej Bani (1941), ktorý si založili sami roľníci.
Dňa 22. februára 1941 umrel v Banskej 
Bystrici František Mesík-Vajda, generálny vikár 
biskupstva, ktorý určitý čas kaplánoval i v Novej 
Bani.
V roku 1941 bola dokončená stavba budovy 
mestského úradu podľa projektu staviteľa A. 
Bociana.
70 rokov
...od zriadenia Okresného ústavu národného 
zdravia (1951).
Uznesením MNV č. 43/1951 bolo jednohlasne 
odsúhlasené založenie Mestskej hudobnej 
školy s právnou platnosťou od 1. septembra 
1951.
V roku 1951 ONV v Novej Bani zrušil všetky 
živnostenské oprávnenia, čím živnostníci ako 
súkromníci prakticky prišli o prácu. V Novej Bani 
ich bolo v tom čase 141.
Novobanský rodák František Rudaš sa stal 
v roku 1951 vedúcim Katedry psychológie 
Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bol autorom 
odborných publikácií a článkov v odbore 
psychológia.
V tomto roku v Novej Bani zomrel Ján Šašváry-
Štrbík. Narodil sa 2. 4. 1885. Po absolvovaní 
Lesníckej majstrovskej školy v Banskej Štiavnici 
umelecky upravil areál pútnického miesta v 
Kohútove, kde vysadil aj niekoľko cudzokrajných 
drevín vrátane sekvojovca mamutieho.
V dňoch 10. – 15. januára 1951 sa konal 
monsterproces proti slovenským biskupom 
Jánovi Vojtaššákovi, Michalovi Buzalkovi a 
Pavlovi Gojdičovi.
60 rokov
...od úspechu mladých hasičov. V roku 1961 

Betlehem - vkladačka 
získané v roku 1953 

Antonom Solčianskym

Starožitné 
hodiny získané 

v roku 1953 
Antonom 

Solčianskym

Trofej z bližšie 
nešpecifikovanej 

súťaže hasičov
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žiačky a žiaci získali na celookresnej súťaži 
požiarnych zborov dve prvé ceny.
V roku 1961 začalo svoju činnosť chirurgické 
oddelenie nemocnice.
Vznikla samostatná základná deväťročná 
škola (ZDŠ) a jedenásťročná stredná 
všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ) – 1961.
V tomto roku sa Nová Baňa stala sídlom 
národného podniku Geologický prieskum.

Dňa 13. júla 1961 napoludnie sa strhla silná 
víchrica, ktorá trvala asi 10 minút. Poškodila 
strechu na farskom kostole aj strechy ďalších 
budov v meste.
Dňa 16. októbra 1961 umrel v Novej Bani maliar 
a výtvarný pedagóg Eugen Dodek.
50 rokov
...od vzniku TJ Techsklo Nová Baňa, ktorej bol 
odovzdaný do užívania nový futbalový štadión 

vybudovaný v akcii Z (1971).
Vo veku 89 rokov umrel zberateľ starožitností 
a zakladateľ novobanského múzea Anton 
Solčiansky (1971).
Perlička na záver: Pred 30 rokmi – v roku 1991 
– územie ČSFR opustil posledný sovietsky tank. 

Mgr. Katarína Stredáková,
Pohronské múzeum Nová Baňa

foto: archív PM

Čo nového v 
ZŠ sv. Alžbety

December majú deti zvlášť radi, tešia 
sa na sneh, Mikuláša, Vianoce... Tohto 
roku je mnoho vecí inak. ako sme boli 

zvyknutí. Možno si tie každodenné a obyčajné 
samozrejmosti budeme raz viac vážiť. Mikuláš 
tento rok nenavštívil deti v triedach, ale 
zanechal im sladké dobroty na oknách školy. 
Deti si však vychutnali pečenie medovníčkov v 
školskej kuchynke, vianočnú výzdobu školy či 
zdobenie stromčeka. 

Do online prostredia sa presúvajú súťaže aj 
olympiády. Dokonca i Technická olympiáda, v 
ktorej majú žiaci preukázať nielen vedomosti z 
techniky, ale hlavne svoje zručnosti. V okresnom 
kole nás reprezentovali víťazi školského kola. V 
kategórii B zvíťazila dvojica Sebastíán Čík so 
Samuelom Debnárom, postupujú do krajského 
kola. V kategórii B sa Adam Zumerling umiestnil 
na 2. mieste, keď mu víťazstvo uniklo o 0,5 
bodu.

Mnoho našich žiakov sa zúčastnilo 
informatickej súťaže s názvom iBobor, ktorej 
hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné 
a komunikačné technológie u všetkých 
žiakov a  posmeliť ich k intenzívnejšiemu 
a kreatívnejšiemu používaniu moderných 
technológií pri učení. V kategórii drobec (2. 
a 3. ročník) získali plný počet bodov Jakub 
Fidermák, Klára Gregorová, Roderik Hudec 
a Viktória Sedliaková. Ďalšími úspešnými 
riešiteľmi boli Laura Uka Wolfová, Lukáš 
Jurášik, Laura Holá, Šimon Brodziansky, Eliáš 
Krčmárik, Blahoslav Bartoš, Jerguš Budinský, 
Pravoslav Maruška, Tomáš Debnár, Matúš 
Král, Elin Holubová, Bianka Gregorová, Pavol 
Šustek. V kategórii bobrík (4. a 5. ročník) boli 
úspešní riešitelia Vanesa Adamcová, Diana 

Müllerová, Dávid Krčmárik, Ondrej Fidermák, 
Bruno Brieška, Tamara Valentovičová, Kristína 
Králová, Ivana Obrcianová, Klára Tužinská, 
Simona Vicianová. V kategórii benjamín (6. a 7. 
ročník) sa zaradili medzi úspešných riešiteľov 
Dominika Králová, Noel Vallo a v kategórii kadet 
(8. ročník) Samuel Pauček.

Zorganizovali sme školské kolo v olympiáde 
v anglickom jazyku. Víťazom kategórie 1A bol 
Adam Zumerling a kategórie 1B Tomáš Jaďuď. 
Na 2. mieste v kategórii 1B skončila Lilien 
Holubová a na 3. mieste Martina Štullerová.
Zapojili sme sa do projektu Transformácia 
digitálneho vzdelávania, ktorého cieľom je 
posunúť školu dopredu v oblasti digitalizácie 
v súlade s návrhom Programu digitálnej 
transformácie vzdelávania na Slovensku. 
Vzdelávania sa zúčastňuje pán riaditeľ 
spolu so školským koordinátorom projektu. 

Pokračujeme v partnerstve s IT Akadémiou. 
Traja učitelia v našej škole overujú nové 
moderné metodiky v predmetoch matematika, 
biológia, fyzika a chémia. Nie je to klasický 
spôsob vzdelávania, ale podporuje aktívne 
učenie sa žiakov, sebahodnotenie a spoluprácu 
v skupinách. V mierne obmedzenej forme sa 
dá takéto vyučovanie realizovať aj dištančnou 
formou. Žiaci musia pracovať oveľa aktívnejšie, 
experimenty a merania robiť v domácom 
prostredí, prípadne ich učiteľ simuluje pomocou 
počítača. Prezenčnú formu však žiadne online 
vzdelávanie zďaleka nenahradí.

Naša škola sa zaregistrovala do súťaže 
pod názvom O2 Športová akadémia Mateja 
Tótha. Každodenným hlasovaním bolo možné 
rozhodnúť, v ktorých školách sa deti rozhýbu 
pod vedením olympijského víťaza Mateja 
Tótha. Naša škola je priebežne na 1. mieste 
vo svojej kategórii v rámci Banskobystrického 
kraja. Ďakujeme všetkým za hlasy. 

Tohtoročný benefičný koncert sa konal online 
formou. Záujemcovia si ho môžu pozrieť na 
webovej stránke mesta. Aj naša škola prispela 
do programu dvoma číslami. Časť speváckeho 
zboru Alžbetka zaspievala pieseň a štvrtáci s 
BOBO tubami zahrali a zaspievali obľúbené 
Rolničky.

Majstrovstvá Banskobystrického kraja 
v zrýchlenom šachu prebehli v online 
prostredí. Samuel Pauček si vybojoval účasť 
v celoslovenskom kole, kam postúpil z 10. 
miesta.

Čitateľom Novobanských novín prajeme 
pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov 
a veľa šťastia a zdravia v novom roku 2021.

M. Solčanová
foto: archív ZŠ sv. Alžbety
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Záver roka v ZŠ Jána Zemana

Ani nevieme 
ako a je tu 
koniec určite 

najzvláštnejšieho 
a najzložitejšieho 
roka, ktorý sa 
niesol v mene 
koronakrízy. Tá sa 
nevyhla ani našej 

škole. Popasovali sme sa s novou situáciou 
najlepšie, ako sme vedeli. Napriek tomu, že 
to bola situácia pre všetkých nová, preskúmali 
sme viaceré možnosti a prešli sme na online 
vyučovanie. Začiatky určite neboli ľahké, každý 
sa s danou situáciou vysporiadal po svojom, 
všetci však s najlepším úmyslom poskytnúť 
deťom čo najviac. V niečom sa nám darilo viac, 
v niečom menej. S niečím ste boli spokojní, 
s niečím menej, ale určite chceme, aby ste 
vedeli, že urobíme všetko, čo je v našich silách, 
aby sme vaše-naše deti naďalej rozvíjali, 
podporovali, motivovali, podnecovali ich 
tvorivosť a prispeli tak k všestrannému rozvoju 
ich osobnosti. Zdá sa, že zložitá situácia bude 
pretrvávať i v novom roku. Nech to už bude 
akokoľvek, určite urobíme všetko, čo je v našich 
silách, aby sme to zvládli. Preto kľúčová bude 
vzájomná spolupráca učiteľov, rodičov, žiakov 
i všetkých, čo dokážu nejakým spôsobom 
prispieť k zmierneniu následkov danej situácie. 
O tom, že sa nezaháľalo ani posledný mesiac, 
v roku svedčia aj akcie, ktoré sa uskutočnili v 
decembri v našej škole.

Čitateľská gramotnosť je nepochybne veľmi 
dôležitá, preto aj my chceme deti v čítaní kníh 
podporovať. Rozhodli sme sa zriadiť pre deti 
ČITATEĽSKÉ KÚTIKY. Dajte deťom knihy, ktoré 
už vo vašich príbytkoch nemajú miesto, ale ten 
náš školský by skrášlili. Zároveň by obohatili 
čitateľské kútiky pre deti, dostali by druhú 
šancu, nových čitateľov a spríjemnili deťom 
voľné školské chvíle.

Svätý Mikuláš zavítal aj medzi nás. Určite sme 
poslúchali, keď nikto z nás nedostal ani uhlie 
a ani paličku. Dostali sme sladkosti. Mikuláš 
nás prekvapil so svojimi pomocníkmi čertom a 
anjelmi.

Mikuláš, čert a anjeli nás v 1.B sprevádzali 
počas celého dňa v škole. Na matematike sme 
robili MIKULÁŠSKE POČÍTANIE, na čítaní sme 
čítali MIKULÁŠSKE ČÍTANIE a na výtvarnej 
výchove sme si vyrobili MIKULÁŠOV Z DREVA, 

ktorí teraz zdobia našu triedu. Celý deň sme 
mali aj MIKULÁŠSKE RÚŠKA, ktoré sú v 
dnešnej dobe potrebné a za ktoré ďakujeme 
maminke Marka pani Eliasovej.

Získali sme 1. miesto v celoslovenskej súťaži 
HOVORME O JEDLE. Súťaž organizovali žiaci 
9.B pre I. a II. stupeň pod vedením p. uč. Katky 
Štefančovej prostredníctvom školských aktivít 
s témou Druhá šanca – Nevyhadzuj, využi!, 
pričom boli dodržané bezpečnostné pokyny. 
GRATULUJEME K ZLATÉMU DIPLOMU!

Navštívila nás aj svätá Lucia. Jej prítomnosť 
kedysi znamenala držanie nešťastia ďaleko 
od domu. Lucie boli oblečené v bielom a na 
tvári mali biely závoj. V jednej ruke mali kôš 
so sladkosťami a v druhej metličku z peria. 
Symbolicky vymetali prach, a teda choroby a 
trápenia z domu.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Pod stromčekom sa nám nazbieralo 

neuveriteľných 130 krabíc, ktoré deti odniesli 
starkým do domova. Aj keď sa nemohli osobne 
stretnúť vzhľadom na danú situáciu, zaspievali 
im aspoň pod oknami a vymenili si tak úsmevy. 
V očiach starkých sa zaleskli aj slzičky radosti 
a dojatia a v deťoch to tiež zanechalo silné 
emócie.

ĎAKUJEME všetkým rodičom a tým, čo 
pomohli svojou troškou a urobili krajšie Vianoce 
niekomu, pre koho to možno bol jediný darček 
týchto Vianoc.

Celá pestrá a bohatá činnosť v ŠKD sa niesla 
tento mesiac vo vianočnom duchu. Všetky 
oddelenia trávili predvianočný čas pri rôznych 
zaujímavých a tvorivých činnostiach.

V 4.B sme sa opäť učili zážitkovo. Na hodinách 
prírodovedy sme sa zahrali na vesmírnych 
bádateľov a dokonale sme zmapovali našu 
slnečnú sústavu. Voľakedy si ľudia mysleli, že 
naša Zem je stredom vesmíru, no a na hodine 
prírodovedy sme stredom vesmíru boli my. 
Planéty sme si vlastnoručne vyrobili. Od vesmíru 
sme prešli k jednoduchým strojom a užili sme 
si kopec zábavy s pákou, naklonenou rovinou 
či kladkou. Naučili sme sa, že pákou môžeme 
posúvať a dvíhať ťažké bremená, kladkou 
meniť smer sily a dvíhať ťažké predmety. A čo 
je naklonená rovina? Na vlastivede sme tiež 
nezaháľali a takto krásne sme spracovali históriu 
Slovenska. Každý žiak pekne prezentoval 
pridelenú časť našich dejín, vzájomne sme sa 
odmenili pochvalou a boli sme spokojní s dobre 

v y k o n a n o u 
prácou. Aj 
pani učiteľka 
žiarila šťastím 
a bola hrdá 
na svojich ši-
kovníkov.

V čase pred Vianocami naša škola 
zorganizovala vianočné trhy. Od trhov v 
minulých rokoch sa líšili tým, že sa konali len 
pre deti 1. stupňa. Žiaci, pani učiteľky, rodičia 
či starí rodičia, všetci sa snažili prispieť k 
vianočnej nálade.

Každá trieda pripravila výrobky na vianočné 
trhy a tie mali naozaj veľký úspech. Deti s 
učiteľmi, ale aj rodičmi sa na túto aktivitu 
dokonale pripravili a výrobky, ktoré sa 
predávali, by mohli pokojne konkurovať tým, 
čo sa predávajú na vianočných trhoch v meste. 
Naši žiaci si pri predávaní precvičili finančnú 
gramotnosť v praxi a osvojili si aj základy 
marketingu – tovar ponúkali spolužiakom i 
žiakom z iných tried. Počas trhov hrali koledy 
a školou sa niesla atmosféra blížiacich sa 
Vianoc.

Ďakujeme učiteľom, žiakom, rodičom i 
priateľom školy za to, že prispeli k tejto skvelej 
atmosfére. Sumu, ktorú sme predajom získali, 
použijeme na deň detí.

Pekným zvykom v našej škole je i záverečná 
vianočná besiedka spojená so vzájomným 
obdarúvaním sa. Deti si vylosujú tajného 
priateľa, ktorému pripravia darček. Samozrejme, 
darčeky môžu pripraviť aj viacerým kamarátom. 
Najväčšiu radosť majú vždy pri sledovaní, akú 
radosť spôsobili kamarátom svojím darčekom, 
čiže aj tu sa potvrdilo, že najväčšou radosťou je 
rozdávať radosť iným.

Čo dodať na záver. V prvom rade by sme 
sa chceli poďakovať zriaďovateľovi, mestu, 
rodičom i priateľom školy, ktorí nás počas 
najťažšieho obdobia podporovali, pomáhali 
nám či akýmkoľvek spôsobom zmierňovali 
dopad krízy na výchovno-vzdelávací proces. 
Srdečná vďaka, vážime si to a veríme, že vaše 
očakávania nesklameme.

V novom roku 2021 vám zo srdca želáme 
hlavne zdravie, lebo je najdôležitejšie a 
momentálne od neho závisí aj to, ako budeme 
po sviatkoch fungovať. Samozrejme aj šťastie, 
pretože vie viditeľne prispieť k zvládnutiu 
všetkého, čo sa deje. Želáme vám i lásku, s 
ktorou vieme ľahšie znášať a prekonávať všetky 
ťažkosti aktuálnej doby, a v neposlednom rade 
i vzájomnú úctu, rešpekt a hlavne pokoru, 
pretože bez nich nedosiahneme to, po čom 
momentálne všetci túžime, a to je uzdravenie 
sveta a s ním aj uzdravenie vzdelávania. Tak 
si držme palce a prispejme k tomu vlastnou 
zodpovednosťou, spolupatričnosťou a vierou v 
lepšie zajtrajšky.

PF 2021 želajú všetci zamestnanci 
ZŠ Jána Zemana v Novej Bani.

text a foto: Mgr. Denisa Bátorová 
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Čo nám dal a čo nám vzal rok s koronou...

Skončil sa 
n á r o č n ý 
rok 2020, 

rok plný turbu-
lencií, obav z 
možnej nákazy, 
neistoty, ale aj 

rok plný nových výziev, situácií 
a možností, s ktorými sa každý 
z nás pasoval najlepšie, ako 
vedel. Napriek všetkému zlému, 
čo uplynulý rok priniesol, rok, 
počas ktorého sa skloňovalo 
predovšetkým slovo „korona“, to 
bol zároveň rok, ktorý nám ukázal, 
čo dokážeme, čo všetko sme 
schopní zvládnuť aj za sťažených 
podmienok, a pritom so všetkou 
zodpovednosťou a so zmyslom 
pre povinnosť. Mnohí sme často 
museli siahnuť na dno svojich síl, 
vynaložiť oveľa viac nasadenia 
a trpezlivosti, aby sme svoje 
pracovné, rodičovské či školské 
povinnosti zvládali čo najlepšie. 

Za našu školu môžem zo svojej 
pozície riaditeľky školy vyjadriť 

spokojnosť s tým, že sme to „dali“ 
aj napriek všeobecne známej 
aktuálnej situácii. A hoci sme 
zo 185 riadnych školských dní 
v tomto kalendárnom roku boli 
prezenčne v školských laviciach 
len 74 dní (tie ostatné – presne 111 
dní – sa odohrávali doma alebo v 
prázdnych triedach či kabinetoch 
za počítačmi), vyučovací proces 
prebiehal neustále aj dištančnou 
formou... Je ťažké hodnotiť jeho 
kvalitu, efektivitu jednotlivých 
hodín či percento zapamätaných 
vedomostí, ale naši žiaci boli 
vedení k tomu, aby boli naďalej 
aktívni, zodpovední a pracovali či 
už v priamej interakcii s vyučujúcim 
počas online hodín alebo formou 
samoštúdia na základe zaslaných 
materiálov, zadaných úloh a 
požiadaviek.
 Moje veľké poďakovanie patrí 
všetkým kolegom, obzvlášť 
pani profesorkám a pánom 
profesorom, všetkým aktívnym a 
svedomitým žiakom (čiže takmer 

všetkým☺) za vynaloženú prácu 
a úsilie a rodičom za vytvorenie 
vhodných podmienok na dištančné 
vzdelávanie v domácom prostredí.

Dovoľte mi poďakovať sa aj 
všetkým ostatným – školám, firmám 
i jednotlivcom, za spoluprácu v 
prospech našej školy a ochotu 
pomáhať nám riešiť nové a náročné 
úlohy. Osobitne ďakujem tým z vás, 
ktorým záleží na dobrej značke 
nášho gymnázia a školu počas 
celého roka nielen podporovali, 
ale aj hľadali riešenia v súvislosti 
s jej ďalšou budúcnosťou. Nedá mi 
nespomenúť vedenie BBSK, odbor 
školstva BBSK a našich poslancov 
v zastupiteľstve, členov Rady 
školy pri GFŠ Nová Baňa, ako aj 
Rodičovské združenie pri GFŠ 
Nová Baňa, vedenie a poslancov 
mesta Nová Baňa i Žarnovica, 
sponzorov. Môžem s radosťou 
konštatovať, že sa nám spoločne 
podarilo urobiť dobré kroky na 
ceste k stabilizácii školy – otvoriť 
triedu prvákov a pritiahnuť žiakov 

z blízkeho aj zo vzdialenejšieho 
okolia, zmodernizovať školský 
dvor, zrealizovať ďalšie úpravy v 
interiéri školy, zamestnať školskú 
psychologičku, byť úspešní v 
projektoch, zapojiť sa do nových 
vzdelávacích programov a v 
neposlednom rade odprevadiť 
ďalších 30 úspešných absolventov 
školy. Neustále hľadáme a snažíme 
sa ponúkať ďalšie benefity, pričom 
tým najnovším bude v spolupráci s 
mestom Nová Baňa poskytovanie 
motivačných štipendií úspešným 
žiakom školy. 

Vážení rodičia, milí žiaci, milí 
priaznivci školy, želám vám v 
mene svojom i v mene všetkých 
zamestnancov Gymnázia Františka 
Švantnera v Novej Bani úspešný 
nový rok 2021, aby sme počas jeho 
trvania mali menej starostí a viac 
príležitostí na osobné stretnutia.

S úctou 
PaedDr. Renáta Juhásová, 

riaditeľka školy

ĎAKUJEME sponzorom školy:
banke Raiffeisen za finančnú podporu projektu 
Zelený školský dvor vo výške 1 000 eur, ako aj 

všetkým hlasujúcim;
spoločnosti Knauf Insulation za finančnú podporu projektu 

Zelený školský dvor vo výške 1 000 eur;
Ing. Michaele Horniakovej (MH Garden) za vianočné ruže.

ĎAKUJEM aj redakcii novín za korektné a pútavé spracovanie 
článkov a materiálov, ako aj za výbornú komunikáciu

počas celého roka 2020 a teším sa na spoluprácu aj v roku 2021! 
RJ

Riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera
v Novej Bani

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy

o nájme nebytových priestorov určených na 
kancelárske účely a poskytovanie služieb.

Bližšie informácie a formulár prihlášky
sú zverejnené na úradnej tabuli školy a na

www.gfsnbana.edupage.org.

Nitrianska galéria

V roku 2020 táto inštitúcia realizovala už 
12. ročník vzdelávacieho programu, 
ktorý podporuje výtvarne nadané deti 

zo špeciálnych škôl. Predstavivosť a kreativitu 
pri spracovaní témy si mohli otestovať aj žiaci 
Spojenej školy v Novej Bani. Vzhľadom na 

súčasnú epidemiologickú situáciu bola aktivita presmerovaná 
do online priestoru, deti tému spracovali na pôde školy a 
fotodokumentáciu výsledkov zaslali do Nitry. Pod vedením 
p. Z. Poduškovej si zvolili obliekanie novobanskej mestskej 
radnice na zimu. Výber ovplyvnila dominancia tejto stavby, ktorá 
bola postavená okolo roku 1353 ako štvorposchodová gotická 
budova pevnostného charakteru. Dnes slúži ako sídlo múzea 
a primátora mesta. Po úvodných inštrukciách sa žiaci pustili 
do práce. Pripravená maketa sa pomaly zahalila do teplého 
oblečenia z kúskov obnoseného šatstva. Výsledok sa páčil 
nielen nám v škole, ale aj porote, ktorá posudzovala zaslané 
práce. Vo výtvarnej aktivite KOŠEĽA bola našim žiakom udelená 
hlavná cena. Tak sa podarila prezentácia nielen výtvarného 
cítenia zúčastnených detí, ale aj mesta Nová Baňa.

PaedDr. Anna Vozárová
foto: archív Spojená škola v Novej Bani
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
ENVIROPROJEKT 2020 v Spojenej škole

Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a 
športu Slovenskej 

republiky vyčlenilo z rozpočtu 
ministerstva na rok 2020 
finančné prostriedky na 
realizáciu rozvojových 

projektov zameraných na environmentálnu 
výchovu a vzdelávanie v základných a stredných 
školách. Ide o prepojenie obsahu vzdelávania 
a tém spojených s touto problematikou. Naša 
škola sa pokúsila získať podporu a vytvorila 
projekt „Poďme spolu chrániť prírodu a 
vzdelávať sa“. 

Otázka ochrany prírody a zachovania 
života na Zemi už nie je len okrajovou témou 
politických, spoločenských a odborných 
diskusií, ale stáva sa podstatou verejnej 
diskusie a našej budúcej existencie. Práve 
získať vedomosti a zručnosti v tejto oblasti je 
hlavným cieľom environmentálnej výchovy na 
školách. Učíme deti poznávať vzťahy medzi 
ľudskou populáciou a zákonitosťami platnými 
v prírode, učíme ich chápať problémy, ktoré 
síce vznikajú v jednotlivých regiónoch, ale majú 
dopad na celosvetové udalosti. Podporujeme u 
žiakov vnímanie života ako najvyššej hodnoty 
a aktívny prístup k vytváraniu a ochrane 
životného prostredia. Z týchto aspektov 
vychádzali aj tvorcovia už spomínaného 

projektu v našej škole. Plánované aktivity 
majú praktický a vzdelávací charakter. Žiaci a 
pedagógovia investovali svoje sily do úpravy 
chodníka na Gupni, zrealizovali tiež osadenie 
nových smetných košov a hniezdiacich búdok, 
na druhom promenádovom chodníku urobili 
drobné terénne úpravy a spevnili suché múriky, 
ktoré zabránia zosuvu pôdy, kameňov a konárov 
do nižších poschodí. V areáli školy pribudli 
kompostoviská, vyvýšený záhon a pripravuje sa 
inštalácia pyramídového bylinkového záhonu. 
V oddychovo-vzdelávacom priestore bude 
prebiehať zážitkové učenie. Niektoré triedy 
venovali časť vyučovania poznávaniu liečivých 
rastlín a ich využívaniu pre zdravie človeka 
v podobe lahodných čajov. Pedagógovia 
okrem toho vytvorili učebný materiál o výrobe 
a význame použitia búdok pre prezimujúce 
vtáčiky. Poriadok na lesnom chodníku a na 
školskom dvore bude kontrolovať zriadená 
Envirohliadka. 

Zostávajúce aktivity budú realizované v 
najbližšom období. Projekt zahŕňa spoluprácu 
s technickými službami, mestskými lesmi a 
mestom Nová Baňa. 

Veľa prác je už hotových, ale niektoré sú 
ešte pred nami. Dôležitá je udržateľnosť 
a pokračujúci charakter aktivít, ktoré budú 
žiakom, ale aj širokej verejnosti pripomínať 
nevyhnutnosť zamerať našu pozornosť na 

symbiotické spolužitie s prírodou. Tvorca 
projektu Mgr. A. Segéň a ostatní zamestnanci 
školy sú si plne vedomí tohto zadania. 

PaedDr. Anna Vozárová
foto: archív Spojená škola v Novej Bani

Malí vzrastom, veľkí činmi

Deti našej školy sa 
vzdelávajú prezenčne 
od septembra tohto 

roka. Dodržiavať prísne 
pravidlá a zároveň plniť úlohy, 
ktoré pre nás vyplývajú z 
obsahu učiva, je niekedy 

dosť náročné. Striedaním záťaže a oddychu 
a vďaka pobytu na čerstvom vzduchu sa nám 

Celoslovenská 
súťaž v literárnej 

tvorbe

Žiačka OU Miroslava 
Slováková z učebného 
odboru pomocné práce 

v administratíve a službách 
vyhrala s poviedkou ,,Strom“ 
cenu poroty v celoslovenskej 

súťaži v literárnej tvorbe „Voda pre život – život 
pre vodu“. Mirka je veľmi šikovná za čo ju veľmi 
chválime a prajeme jej do ďalších rokov života 
veľa krásnych nápadov v literárnej tvorbe.

Cenu, ktorej sa veľmi potešila, jej odovzdala 
riaditeľka Spojenej školy.
R. Gregorová, tr. učiteľka

text a foto: Spojená škola v Novej Bani

to však darí zvládať veľmi dobre. Keďže sme 
sa po celý čas vyhýbali miestam, kam chodí 
viac ľudí, cieľom našich vychádzok sa stal lesík 
pod Gupňou. Deti sa vždy tešia, že skontrolujú 
medveďa alebo sa môžu presvedčiť, či náhodou 
rozprávkový vlk nebude spoza vysokého stromu 
striehnuť na Červenú čiapočku. Každý rok 
sa v tomto prostredí koná aktivita s názvom 
Rozprávkový les. Vtedy pri prechádzkach v 
deťoch ožívajú spomienky na postavy, s ktorými 
sa stretli pri čítaní alebo počúvaní rozprávok.
Našu radosť z pobytu na čerstvom vzduchu však 
aj teraz zatienilo množstvo odpadu, ktorý sme 
tam opäť našli. Obaly zo sladkostí, PET fľaše, 
plechovky od rôznych nápojov, kusy oblečenia, 
škatuľky a ohorky z cigariet, to všetko sa dá nájsť 
na ceste a pri lavičkách. Preto sme sa rozhodli, 
že pri najbližšej príležitosti si so sebou vezmeme 
rukavice a vrecia a odpadky pozbierame. Naše 
deti to urobili s veľkou radosťou. Poskakovali ako 
rozprávkové kozliatka a plnili vrecia odpadom, 
ktorý rozhodne do lesa nepatrí. Deťúrence, 
ktoré sú celý život odkázané na pomoc iných, 
pomohli nám všetkým. Nešomrali, nepostávali, 
len zbierali a zbierali. Vidíme a vieme, že môžu 
byť príkladom pre ostatných. A to nie je prvá a 
ani posledná brigáda, ktorú vykonávajú žiaci 
našej školy. Les patrí všetkým a obzvlášť v tomto 
období je pre nás miestom, kde sa môžeme 
nadýchať čerstvého vzduchu, obdivovať vysoké 
stromy, počúvať spievajúce vtáčiky, zbierať 
lesné plody a nabrať energiu na ďalšie školské 
povinnosti. Kto môže, nech sa pridá a pomôže 
nám chodníky vyčistiť. My sa tam určite vrátime.

PaedDr. Anna Vozárová
foto: archív Spojená škola v novej Bani
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DÁVAME DO POZORNOSTI

Hora plastov

Žiaci sa rozhodli pomôcť životnému 
prostrediu.

Jeho súčasný stav im nie je ľahostajný. 
Preto zobrali iniciatívu do vlastných rúk a prišli 
s projektom. 

NOVÁ BAŇA. Triedený zber – práve toto slovo 
sa nieslo od začiatku roka celou Základnou 
školou Jána Zemana v Novej Bani. Všetci sa 
totiž snažili triediť čo najlepšie, a preto sa začali 
zaoberať myšlienkou, že navštívia miestny 
zberný dvor, aby na vlastné oči videli, ako sa 
vytriedený odpad spracováva. Vízia návštevy 
však zostávala v nedohľadne. Štyria iniciatívni 
žiaci z ôsmej B triedy sa preto rozhodli, že nájdu 
na túto otázku odpoveď. 
Pustili sa do toho

Už obhliadka zberného dvora v  Novej Bani 
zaváňala problémami a žiaci  tušili, že s ním 
niečo nie je v poriadku. V jeho areáli sa totiž už 
niekoľko mesiacov hromadil plastový odpad a 
za ten čas tam vyrástla doslova „hora plastov“. 
Celú situáciu sa teda napokon rozhodli zobrať 
do vlastných rúk, a preto sa najprv stretli s 
primátorom mesta Branislavom Jaďuďom, od 
ktorého si vyžiadali povolenie na realizáciu 
zhotovenia záberov tohto zberného dvora, ktoré 
potrebovali na realizáciu projektu. Ten sa na 
margo problematiky vyjadril, že v budúcnosti 
mesto plánuje zavedenie množstvového 
zberu, ktorý by vlastne spravodlivo odrážal 
množstvo vytvoreného komunálneho odpadu 
domácnosťou. Následne sa stretli aj s riaditeľom 
miestnych technických služieb, od ktorého 
sa dozvedeli, že zberný dvor nemá všetky 
potrebné stroje na spracovávanie odpadu, 
a  preto sa tam odpad hromadí. V rozhovore im 
tiež prezradil, že sa mu podarilo vybaviť nový 
lis, ktorý dokáže spracovávať väčšie množstvo 
odpadu, a usilovne pracuje aj na ďalších 
zmenách. 
Zmapovali situáciu 

V rámci svojho projektu s cieľom pomôcť 
životnému prostrediu žiaci odštartovali aj anketu 
zverejnenú na sociálnych sieťach. Z ankety 
vyplynuli viaceré konštruktívne myšlienky, ako 
aj skutočnosť, že občania Novej Bane nie sú so 
súčasným stavom triedenia odpadu spokojní. 
„Mesto by malo pouvažovať nad zriadením  
kompostoviska i triediacej pásovej linky  a  dbať 
na dôslednejšie triedenie veľkoobjemového 
odpadu,“ myslí si jeden z obyvateľov Novej 
Bane. Mladá študentka z miestneho gymnázia 
na vzniknutú situáciu reagovala podobne: 
„Myslím si, že ľudia by mali byť viac informovaní 
o spôsobe triedenia odpadu v meste,“ priblížila. 
Dôležitou súčasťou reportáže bolo zverejnenie 
príspevku a fotografií zberného dvora a 
jeho „hory plastov“ na sociálnych sieťach. 
Prostredníctvom instagramových stránok 
Frieco_cz a NeplastovyBrezen, ktoré sa 
zaoberajú problematikou odpadu a triedenia, ich 
príspevok novobanskej ,,hory odpadu“ zdieľali 
desaťtisíce ľudí. V súčasnej dobe problém síce 
naďalej pretrváva, ale objavili sa aspoň malé 
náznaky  toho, ako ho začať riešiť. 
Súčasný stav zberného dvora

V zbernom dvore prebehla dobrovoľnícka 

brigáda s cieľom triedenia plastového odpadu, 
na ktorej sa zúčastnili  aj zamestnanci školy.  
Počas nej triedili plastový odpad vhodný do 
triediaceho lisu od ostatného odpadu a snažili 
sa zmenšiť stále rastúcu „horu“.  Jedna zo 
zamestnankýň sa po skončení brigády k 
problému vyjadrila nasledovne: „Do kontajnerov 
označených symbolom plasty vhadzujte len 
prázdne plastové fľaše od nápojov. Ostatné 
plasty bude musieť niekto z tej obrovskej haldy 
vytriediť a preložiť do komunálneho odpadu 
tak, ako som to dnes robila ja,“ povedala. 
Považujeme za dôležité podotknúť, že je 
nevyhnutné sa zúčastňovať dobrovoľníckej 
pomoci pri vytrieďovaní zberného dvora. 
„Nájdite si čas, chuť a odhodlanie a choďte tiež 
vytriediť aspoň jedno vrece odpadu na zberný 
dvor,“ odkázal mladý pomocník. Z rozhovoru s 
opýtanými žiaci zistili, že nahromadenie veľkej 
hory plastov na zbernom dvore vzniklo preto, 
že ľudia v  našom meste vôbec nevedia, čo 
všetko môžu do plastov vyhodiť. Nikto ich totiž 
neupozornil na to, že mesto vie spracovať 
len niektoré druhy plastového odpadu a tie 
ostatné aj tak v konečnom dôsledku končia 
v komunálnom odpade. Žiaci zostávajú 
odhodlaní a situáciu na zbernom dvore budú aj 
naďalej monitorovať a  informácie o  nej budú 
priebežne publikovať na stránkach základnej 
školy, prostredníctvom regionálnych novín či na 
iných verejne dostupných miestach. 
Lepšia budúcnosť v triedení odpadu

Na začiatku žiaci netušili, prečo množstvo 
plastov na zbernom dvore narastá. Počas tvorby 
reportáže odhalili nové skutočnosti a zistili, že 
riaditeľ technických služieb o probléme vedel, 
no napriek tejto vedomosti sa nesnažil problém 
riešiť a zabrániť jeho ďalšiemu narastaniu. 

Po odhalení týchto skutočností žiaci 
nápaditým spôsobom navrhujú niekoľko 
zlepšení do budúcnosti, ktoré by sa mohli 
zaviesť. V prvom rade si uvedomujú potrebu 
zvýšenia informovanosti občanov Novej Bane o 
správnom spôsobe triedenia odpadu, napr. akým 
spôsobom ho môžu doma triediť. Zabezpečia to 
prostredníctvom informačných letákov, ktoré 
rozdistribuujú do schránok Novobančanov. 
Ďalším alternatívnym riešením je rozhlasovanie 
a šírenie informácií prostredníctvom mestského 
rozhlasu. Inovatívnym riešením je aj možnosť 
vytvorenia aplikácie, ktorá by znázornila 
správny postup triedenia odpadu. Ďalším 
spôsobom je zabezpečenie dostatočného 
počtu zamestnancov, ktorí by zabezpečovali 
funkčnosť zberného dvora. Žiaľ, v boji proti 
,,hore plastov“ je potrebné oveľa väčšie úsilie 
na jej odstránenie. Z tohto dôvodu naši žiaci ako 
motiváciu odporúčajú zabezpečiť zlikvidovanie 
tohto veľkého množstva verejnou brigádou 
motivovanou finančnou kompenzáciou, a to 
odpustením mesačného poplatku za komunálny 
odpad. Žiaci si uvedomujú, že problém triedenia 
odpadu je v súčasnosti veľmi diskutovanou 
témou. Nesprávne triedenie odpadu má 
negatívne dopady nielen na Novú Baňu, ale v 
širšom  ponímaní aj na celý svet.

Veľmi si vážime, že na našej škole 
máme takýchto šikovných žiakov, a 

veríme, že sa stanú motiváciou aj pre 
ostatných.

ĎAKUJEME!
autori reportáže: S. Šadlák, M. Štoselovej,

P. Tužinskej a V. Kyseľová
ZŠ J. Zemana v Novej Bani

foto: archív Mladí reportéri

K problematike triedenia odpadov v našom meste a zvlášť k 
problematike triedenia plastov prinášame na nasledujúcich 
stranách viacero článkov, ktoré sa týkajú takzvanej ,,hory 
plastov“, ako ju nazvali mladí reportéri. Tá rástla na hornom 
dvore technických služieb a do konca roka 2020 sa ju podarilo 
úspešne zlikvidovať.

redakčná rada novín
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DÁVAME DO POZORNOSTI
Naši „Mladí reportéri“

Chceli by sme vyzdvihnúť prácu našich 
žiakov z 8.B triedy Samuela Šadláka, 
Michaely Štoselovej, Patrície Tužinskej 

a Veroniky Kyseľovej, ktorí ani v tejto neľahkej 
dobe nezaháľali a so svojím triednym učiteľom 
Dojčánom a pani učiteľkou Sučanovou sa 
zapojili do celoslovenskej súťaže „Mladí 
reportéri“, ktorá je súčasťou medzinárodného 
projektu YRE (Mladí reportéri pre životné 
prostredie).

Podmienkou zapojenia sa bolo začať riešiť 
a skúmať akýkoľvek problém životného 

prostredia, ktorý sa dotýka ich života. Vybrali 
si tému zberný dvor v Novej Bani. Svoju prácu 
obhajovali v dvoch kategóriách – videoreportáž 
a článok. 

Tému si vybrali preto, lebo už dlhší čas 
im ležala na srdci zlá situácia na zbernom 
dvore v našom meste a nečinnosť ľudí za ňu 
zodpovedných. Riešiť sa to rozhodli práve 
natočením reportáže a napísaním novinového 
článku, chceli na rastúci problém upozorniť, 
zviditeľniť ho pre čo najväčší počet ľudí a tak sa 
pokúsiť pohnúť dianie dopredu. 

Bilancia roka 2020

S určitosťou môžem povedať, že rok 
2020 bol pre technické služby ťažký, 
ale aj výnimočný. 

Každý rok je iný a každý rok čelíme novým 
výzvam. Vždy začíname s čistým štítom a s 
vidinou poskytovať tomuto mestu adekvátne 
služby v rámci finančných možností a 
schopností. 

S hrdosťou môžem povedať, že všetky 

kapitálové a účelové akcie plánované na rok 
2020 sme uskutočnili a naplnili. 

V krátkosti spomeniem akcie ako 
rekonštrukcia miestnej komunikácie Chotár, 
asfaltovanie dvora materskej škôlky Kolibská, 
oprava výtlkov, opravy cyklochodníka Tajch, 
vybudovanie oplotenia pre Základnú školu Jána 
Zemana či oprava chodníka pri Základnej škole 
Jána Zemana. 

Významnou akciou ako pre nás tak aj pre 
mesto je vybudovanie nových autobusových 

zastávok v meste a tiež na autobusovej stanici. 
Na sídliskách v meste sme vybudovali prístrešky 
na nádoby na ZKO a SO v počte 14 kusov. 

Minulý rok sme tiež vysadili stromy na 
Nábrežnej ulici a Pod sekvojou, vymenili 
a doplnili sme mestský mobiliár či osadili 
odvodňovacie prvky na Kamenárskej, 
Mariánskej a Záhrbskej ulici.

Rok 2020 bol rokom, keď sa technické služby 
mesta popasovali s ,,horou plastov“ na hornom 
zbernom dvore. Tento problém sa kumuloval 
viac rokov a mojím zámerom bolo odbremeniť 
mesto od daného odpadu. Úloha to nebola 
ľahká a obzvlášť v minulom roku. V spolupráci 
s mestom a spoločnosťou ecorec Slovensko, 
s. r. o., Pezinok sa nám však tohto plastového 
odpadu podarilo dokopy odviezť a zhodnotiť 
takmer 91 ton. 

Napriek tomu, že minulý rok v značnej 
miere ovplyvnila a do istej miery život v mesta 
pozastavila pandémia covid-19, Technické 
služby mesta Nová Baňa si plnili úlohy na 100 
%.  

V roku 2021 nás čakajú nové úlohy, nové 
výzvy... Verím, že sa nám ich podarí naplniť tak, 
aby boli všetci spokojní.

text a foto: Ľuboš Palaj,
riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa

Dnes vám už môžu povedať, že situácia 
sa začína hýbať správnym smerom. O 
problematiku sa neustále zaujímajú, snažia 
sa byť nápomocní a veria, že konečne je na 
obzore vízia fungujúceho zberného dvora bez 
obrovskej „hory plastov“, o ktorej písali. 

Keďže najlepšie príspevky v tejto súťaži v 
každej kategórii vyberala odborná porota, sme 
nesmierne šťastní, že ocenila prácu našich 
žiakov a v rámci Slovenska im za ich článok 
udelila krásne 3. miesto. Okrem toho ich ocenila 
aj za iniciatívu pri riešení problému mesta cenou 
CEA (Centra environmentálnych aktivít).

pedagógovia ZŠ J. Zemana v Novej Bani

Žiaci ZŠ J. Zemana, spomedzi ktorých 
sú viacerí členmi mládežníckeho 
parlamentu, nás oslovili s návrhom na 

reportáž na tému ochrany životného prostredia. 
V nej si vybrali problematiku triedenia plastov 
na hornom dvore technických služieb. Po 
absolvovaní rozhovoru na mestskom úrade so 
mnou a v technických službách s riaditeľom 
technických služieb vytvorili títo šikovní mladí 
ľudia krátku videoreportáž, s ktorou sa v 
súťaži v rámci celého Slovenska umiestnili 
na 3. mieste a boli ocenení aj cenou Enviro. 
K tomuto úspechu im srdečne blahoželám. 
Na júnovom mestskom zastupiteľstve nášho 
mesta mali vytvorený priestor na prezentáciu 
reportáže poslancom a občanom, následne 
sme prikročili k riešeniu popisovanej situácie, 
takzvanej ,,hore plastov“, tak, aby sme s ňou 
skoncovali v čo najkratšom čase. Zásluhou 
riaditeľa technických služieb Ľuboša Palaja 
bol kompletne zmenený dlhoročne zavedený 
systém triedenia a lisovania plastov na 
hornom dvore technických služieb, ktorý bol 
dovtedy vykonávaný ručne prostredníctvom 

aktivačných pracovníkov VPČ. Za približne 
osem rokov „hora plastov“ narástla až na kopu 
s hmotnosťou presahujúcou 90 ton. Ročný 
prírastok triedených plastov od obyvateľov 
predstavuje približne 40 ton a vytriedených 
a zlisovaných bolo vždy menej, ako bolo 
dovezených, z čoho vznikla počas viacerých 
rokov spomínaná „hora“. Nové riešenie, ktoré 
sa osvedčilo a v ktorom budeme pokračovať aj v 
nasledujúcich rokoch, spočíva v triedení plastov 
na optickej linke a ich následnom lisovaní. Na to 
riaditeľ technických služieb zabezpečil zmluvu 
s externým subjektom a priestory u neho, kam 
budú plasty z nášho mesta odvážané. Pravdou 
je, že bez vyčlenenia finančných prostriedkov 
by toto nebolo možné, pričom na zlikvidovanie 
91 ton plastov z horného dvora bolo z rozpočtu 
mesta prostredníctvom technických služieb 
vyčlenených takmer 7 500 eur. V tomto roku 
budú na vytriedenie a zlisovanie cca 40 ton 
plastov, ktoré budú vyzbierané od občanov, 
vyčlenené prostriedky v požadovanom objeme, 
ktorý odhadujeme na cca 3 300 eur. Celý objem 
vytriedených a zlisovaných plastov v roku 2020, 

ako aj v tomto roku je započítaný do hlásenia 
o percente triedenia všetkých separovateľných 
zložiek v meste Nová Baňa, ktoré musí uznať 
takzvaná OZV (organizácia zodpovednosti 
výrobcov), s ktorou má mesto zmluvu. V našom 
prípade je takouto organizáciou ENVI-PAK, 
a. s. Spoločnosť ENVI-PAK, a. s., platí mestu 
finančné prostriedky určené na organizáciu 
triedeného zberu, ktorý zahŕňa všetky 
separovateľné položky (papier, plasty, kovy, 
plechovky, tetrapaky, textil a iné). Určite treba 
poďakovať tak našim mladým reportérom za 
ich iniciatívu a vytvorenie reportáže na vysoko 
aktuálnu tému, ako aj technickým službám za 
vysporiadanie sa s „horou plastov“ na hornom 
dvore v roku 2020. Triedenie odpadov ma veľký 
význam, pretože nám zvyšuje platby od OZV 
a zároveň znižuje platby mesta za uloženie 
odpadov na skládke. Preto všetkým ďakujeme 
za to, že spoločne triedime čo najviac a 
chránime tak naše životné prostredie.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
 primátor mesta

,,Hore plastov“, ako ju nazvali mladí reportéri, v roku 2020 
definitívne odzvonilo
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SPOMÍNAME

Ak máte záujem
odoberať náš mesačník

v roku 2021,
môžete si ho predplatiť v 

Informačnom centre
mesta Nová Baňa,

telefón: 045/6782 881
e-mail: info@novabana.sk

Ďakujeme za vašu čitateľskú 
priazeň!

Redakcia
Novobanských novín 
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DÁVAME DO POZORNOSTI

POHOTOVOSTNÉ 
LEKÁRENSKÉ SLUŽBY

23. 1. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

23. 1. 2021 Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica 8:00 – 12:00

23. 1. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, 
Žarnovica, tel. 045 6812120 7:30 – 10:30

23. 1. 2021 Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 045 6856281 7:30 – 11:00

23. 1. 2021 Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 
700, Tekovská Breznica, tel. 045 6731972 9:00 – 14:00

24. 1. 2021 Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica 9:00 – 12:00

25. 1 –  29. 1. 
2021

Lekáreň Beňadik, Ulička 353/3, Hronský 
Beňadik 8:00 – 13:00

30. 1. 2021 Lekáreň ALTHEA, Bystrická 54, Žarnovica 8:00 – 11:15

30. 1. 2021 Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica 8:00 – 12:00

30. 1. 2021 Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, 
Žarnovica, tel. 045 6812120 7:30 – 10:30

30. 1. 2021 Lekáreň VITAE, Námestie slobody 9, Nová 
Baňa, tel. 045 6856281 7:30 – 11:00

30. 1. 2021 Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 
700, Tekovská Breznica, tel. 045 6731972 9:00 – 14:00

31. 1. 2021 Lekáreň Beňadik, Ulička 353/3, Hronský 
Beňadik 9:00 – 12:00

Zubná pohotovosť
MUDr. Králik Ján, Lieskovská cesta 2298/4, ZVOLEN, 

tel.:045/5321288
Ordinačné hodiny 

  pondelok - piatok           15:00 – 18:00 
sobota, nedeľa, sviatky      8:00 – 13:00 

Obyvatelia mesta Nová Baňa a okolia spádovo pripadajú v 
rámci pohotovostných služieb u stomatológa

MUDr. Králikovi zo Zvolena.

v okrese Žarnovica v mesiaci 
JANUÁR 2021

INFORMÁCIA O VOĽNOM 
PRACOVNOM MIESTE NA 

MESTSKOM ÚRADE
NOVÁ BAŇA

Mesto Nová Baňa v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto 
informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v 

Novej Bani:

Názov funkcie:
príslušník mestskej polície, počet 
voľných miest – 1
Druh pracovného pomeru:
trvalý pracovný pomer
Rozsah pracovného úväzku:
plný úväzok 1,0, nerovnomerne 
rozvrhnutý pracovný čas
Predpokladaný termín nástupu:
1. 3. 2021
Organizačný útvar:
Mestská polícia mesta Nová Baňa
Ponúkaný plat:
podľa zákona NR SR č. 553/2003 
Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme
Kvalifikačné predpoklady:
-úplné stredné vzdelanie,
-odborná spôsobilosť (možnosť 
absolvovať odbornú prípravu).
Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť,
• starší ako 21 rokov,
• telesná a duševná spôsobilosť,
• komunikačné zručnosti.
Charakteristika pracovného 
miesta:
plnenie úloh v zmysle zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v 
znení neskorších zmien.
Výhodou je:
znalosť problematiky a osobnostné 
predpoklady.
Zoznam požadovaných 
dokladov:
• písomná žiadosť,
• štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• fotokópia dokladu o najvyššom 
ukončenom vzdelaní,
• písomné vyhlásenie o 
zdravotnej spôsobilosti na výkon 
obsadzovanej pozície,
• písomný súhlas so spracovávaním 
svojich osobných údajov na účely 
výberového konania v súlade
s ustanoveniami zákona o ochrane 
osobných údajov.
Dátum a miesto podania 
žiadosti:
Písomné žiadosti spolu s požado-
vanými dokladmi môžete zasielať 
na adresu Mestský úrad Nová 
Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 
01 Nová Baňa, alebo elektronicky 
cez www.slovensko.sk v termíne 
do 5. februára 2021 do 15:00 
hod. Rozhodujúci je dátum na 

prezenčnej pečiatke. Na 
základe predložených žia-
dostí budú vybraní uchádzači 
pozvaní na osobný pohovor.
Kontakt na poskytnutie 
informácií:

Róbert Müller,
náčelník MsP

tel: 0907 866 654
Mgr. Ľudmila Rajnohová, 

prednostka MsÚ
tel: 0917 590 700

e-mail: rajnohova@novabana.sk

V Novej Bani 13. januára 
2021

Mgr. MVDr. B. Jaďuď, MBA, 
primátor mesta

V sobotu /okrem sviatkov/ sú otvorené tieto lekárne v okrese Žarnovica:
Lekáreň VITAE, Námestie Slobody 9, Nová Baňa, od 7:30 – 10:30 hod.
Lekáreň Althea, Bystrická 54, Žarnovica, od 8:00 – 11:15 hod.
Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica, od 8:00 – 12:00 hod.
Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica, od 7:30 – 10:30 hod.
Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 700, od 9:00 – 14:00 hod.
Cez pracovné dni v čase od 16:00 – 22:00 hod.
Soboty od 10:30 hod. – 22:00 hod. a nedele v čase od 12:00 – 22:00 hod. sú 
lekárenské pohotovostné služby vykonávané podľa rozpisu pre okres Žiar nad 
Hronom.


