


Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

  
 

K bodu: Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 

mesta Nová Baňa ku dňu 23. 06. 2021 

 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Výsledok  kontroly 

V Novej Bani, dňa 23.06.2021 

 

  
 

N á v r h n a u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

 

správu o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

23.06. 2021. 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na prvý polrok 2021 

predkladá hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o plnení uznesení 

mestského zastupiteľstva.



 
Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa 

 
ku dňu 23. 06. 2021 

 

 

 

Výsledok  kontroly: 
 

V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. z. N. p. hlavná kontrolórka vykonala kontrolu plnenia 

uznesení Mestského zastupiteľstva Nová Baňa. 
 

Kontrolované boli uznesenia číslo 49/2021 – 65/2021 v období 26. 05. 2021 – 23. 06. 2021 
 

V novokontrolovanom období prijalo Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa spolu 17 uznesení 

 (3. zastupiteľstvo zo dňa 26. 05. 2021, uznesenia 49/2021 – 65/2021). 
 

 

K 23. 06. 2021 bolo splnených 13  uznesení 
 

K 23. 06. 2021 je nesplnených  3  uznesení 

 

1 Uznesenie č. 59 nepodpísané s využitím sistačnej právomoci primátora mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo hlasovaním prijalo nasledovné uznesenia s následným plnením: 
 

Uznesenie  49/2021  

Splnené – berie na vedomie správu o plnení uznesení 

 

Uznesenie  50/2021 

Splnené – zobraté na vedomie: stanovisko HK k ZÚ, vysporiadanie schodku  

schválené :  zostatok fin. operácií, zúčtovanie straty z podnikateľskej činnosti  mesta, zúčtovanie straty 

z hlavnej činnosti TS, záverečný účet mesta Nová Baňa 

 

Uznesenie  51/2021 

Splnené – schválené použitie  prostriedkov  RF na bežné výdavky 

 

Uznesenie  52/2021 
Splnené – 3. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa 

 

Uznesenie  53/2021 
Splnené – zobraté na vedomie Správa o plnení Programu rozvoja mesta Nová Baňa 

 

Uznesenie  54/2021 
Splnené – schválenie strategických dokumentov k Nízkouhlíkovej stratégií a Koncepcia rozvoja mesta 

v oblasti tepelnej energetiky 

 

Uznesenie  55/2021 
Splnené – zrušené uznesenie č. 24/2021 zo dňa 28. 4. 2021 

 

Uznesenie  56/2021 
Splnené – predloženie žiadosti  na projekt Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa 

 

Uznesenie  57/2021 
Splnené – schválená dotácia pre OZ Tajch, zmluva podpísaná 3.6.2021 



 

 

Uznesenie  58/2021 
Splnené – schválené dotácie 

Dotácia pre TajchŠport zmluva podpísaná dňa 3.6.2021 

Dotácia pre Šk Karate Nová Baňa zmluva podpísaná dňa 10.6.2021 

Dotácia pre Tenisový klub Tajch zmluva podpísaná dňa 10.6.2021 

Dotácia pre SKI TEAM Nová Baňa zmluva podpísaná dňa 4.6.2021 

Dotácia pre Mestský futbalový klub zmluva podpísaná dňa 3.6.2021 

Dotácia pre Tanečno – športový klub klub TIFFANY zmluva podpísaná dňa 3.6.2021 

 

Uznesenie  59/2021 
Nepodpísané primátorom mesta. Využitá sistačná právomoc– prevod nehnuteľnosti v prospech 

Marian Trnka a Adriána Trnková rod. Tužinská.  

 

Uznesenie  60/2021 
Splnené – zámer prenajať hnuteľný majetok pre František Kunc, zámer zverejnený dňa 29. 03. 2021 

 

Uznesenie  61/2021 
Nesplnené – nájom nehnuteľnosti pre František Kunc 

 

Uznesenie  62/2021 
Nesplnené – spôsob prevod nehnuteľnosti  - uzatvorenie zmluvy o budúcej KZ na predaj stavebného 

pozemku v lokalite Železničný rad obchodnou verejnou súťažou 

 

Uznesenie  63/2021 
Nesplnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti v prospech Jaroslav Struhár a Mária Struhárová  

 

Uznesenie  64/2021 
Splnené – neschválený predaj pozemku, list o neschválení zaslaný žiadateľovi 

 

Uznesenie  65/2021 
Splnené – neschválený predaj pozemku, list o neschválení zaslaný žiadateľovi 

 

 

 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 16. 09. 2020, ktoré neboli k 28. 04. 2021 splnené 

 
 

 

K 23. 06. 2021 je nesplnených  2 uznesení  

K 23. 06. 2021 je splnených  1  uznesení  
 

 

Uznesenie 86/2020 

Nesplnené – zriadenie vecného bremena so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s, 

zmluva vyhotovená, podpísaná mestom, čaká sa na podpis SVS, a.s 
 

Uznesenie 90/2020 

Nesplnené –prevod nehnuteľnosti na základe osobitného zreteľa v prospech Adam Konečný a Ondrej 

Konečný 
 

Uznesenie 95/2020 

Splnené –prevod nehnuteľnosti na základe osobitného zreteľa v prospech Ľubomír Bakoš a Alena 

Bakošová, zámer zverejnený dňa 7.6.2021 

 



 

 

 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 28. 04. 202, ktoré neboli k 26. 05. 2021 splnené 

 

K 23. 06. 2021 je nesplnených  6 uznesení  

K 23. 06. 2021 je splnených  2   uznesení  

 
Uznesenie 30/2021 

Splnené – uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenská distribučná. 

Zmluva podpísaná, zverejnená dňa 27. 05. 2021. 

 

Uznesenie 35/2021 

Nesplnené –  prevod majetku v prospech Ing. Ján Letko a PeadDr. Jana Letková 

 

Uznesenie 36/2021 

Nesplnené –prevod majetku v prospech Ing. Miroslav Hataal a Mgr. Edita Hatalová 

 

Uznesenie 37/2021 

Nesplnené –prevod majetku v prospech Mgr. Branislav Bratko a Mgr .Zuzana Bratková 

  

Uznesenie 38/2021 

Nesplnené – prevod majetku v prospech Patrik Kováčik 

 

Uznesenie 39/2021 

Nesplnené –prevod majetku v prospech Vladimír Raffaj 

 

Uznesenie 40/2021 

Nesplnené –prevod majetku v prospech Jozef Budinský a Štefánia Budinská 

 

Uznesenie 46/2021 

Splnené –  prevod majetku v prospech Peter Mikuláš, zámer zverejnený dňa 7.6.2021 
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Mestský úrad 

Námestie slobody 1 
968 01  Nová Baňa 

IČO: 320 897 

 

Tel. hlavná kontrolórka: 

 0908 536 797  
Mail: kontrolorka@novabana.sk 

 www.novabana.sk 

VÚB Žiar nad Hronom 

č. ú.:  14429422/0200 
SK1902000000000014429422 

SUBASKBX 

Stránkové dni hlavnej kontrolórky: 

pondelok, utorok, streda: 
    8.00  -  11.30   12.00  -  15.00 

 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

  
 

K bodu: Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období  

01. 01. 2019 do 31. 12. 2020 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta   

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Správu o výsledku kontroly 

V Novej Bani, dňa 23.06.2021 

 

  
 

N á v r h n a u z n e s e n i e  

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

berie na vedomie 

 

Kontrolu verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020 

 

Dôvodová správa: 

 

Predkladám správu o výsledku  kontroly verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 

2019 do 31. 12. 2020. 

Kontrola bola vykonaná  zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová 

Baňa na I. Polrok 2021 uznesením č. 126/2020 zo dňa 29. 12. 2020 v súlade s §18d ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

 

 



 
 

 
Mestský úrad 

Námestie slobody 1 
968 26  Nová Baňa 

IČO: 320 897 

 

Tel.: 045/6782 800  

E-mail: msu@novabana.sk 

 www.novabana.sk 

VÚB Žiar nad Hronom 

č. ú.:  14429422/0200 
SK1902000000000014429422 

SUBASKBX 

Stránkové dni: 

pondelok, utorok, piatok: 
     7.30  -  12.00   12.30  -  15.30 

  streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30 

 

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B a ň a  
N á m e s t i e  s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B a ň a  

 

Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 

01. 01. 2019 do 31. 12. 2020 

 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

 

Povinná osoba: Mestský úrad Nová Baňa 

 

Predmet kontroly: Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 

31. 12. 2020 

 

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť 

 

Kontrolované obdobie: 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 17. 03. 2021 – 11. 05. 2021 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová 

Baňa na I. Polrok 2021, uznesením č. 126/2020 zo dňa 29. 12. 2020 , v zmysle §18d ods. 1 zákona 

č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. 

z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.  

 

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností. 

 

Použitá legislatíva ku kontrole 

 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy 

- Zákon 343/2015 Z. z Z. z Zákon o verejnom obstarávaní 

 
 

2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 

 

- Smernica č. 5/2016 o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek podľa § 117 Zákona č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Smernica č. 2/2019 upravujúca záväzné postupy mesta ako verejného obstarávateľa pri 

uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Kontrolne zistenia  

Verejné obstarávania rok 2019. 

 

V roku 2019 mesto Nová Baňa ako verejný obstarávateľ realizovalo nákup tovarov a služieb 

prostredníctvom verejného obstarávania v 23 prípadoch. 

 

VO č. 1 Územný plán mesta Nová Baňa 
- chýba záznam z prieskumu trhu, príloha č. 1 k smernici č. 5/2016 

 

VO č.2 – Kultúrne centrum (Knižnica) – osobný výťah 

- bez pochybení 

VO č. 3 – Nákup hasičskej techniky 

- chýba záznam z prieskumu trhu aj s dokumentáciou  

- výzva bola vytvorená dňa 8. 4. 2019 ale CP uchádzača – FIREsystem, ktorý  sa stal 

úspešným uchádzačom výzvy je z dňa 5.4.2019. To znamená, že CP bola vypracovaná skôr, 

ako bola vytvorená výzva na predkladanie ponúk. 

-  PHZ bola stanovená na sumu 7 170 eur bez DPH na základe CP od spoločnosti FIRE 

systém z dňa  

9. 7. 2018, kedy spoločnosť poslala CP  v sume 7 166 Eur bez DPH čo je 8600 eur s DPH. 

VO č.4 – Výmena okien Cintorínska 
- chýba záznam z prieskumu trhu, príloha č. 1 k smernici č. 5/2016 

VO č.5 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení Školská 25 
- chýba záznam z prieskumu trhu, príloha č. 1 k smernici č. 5/2016 

-  v zmluve je nesprávne uvedené v ČL.II. Predmet zmluvy „ cenovej ponuky z 10. 05. 2019“ 

správne malo byť „cenovej ponuky z 9. 05. 2019“ 

VO č. 6, 7, 8 – Vybavenie učební ZŠ proces VO bol zabezpečený prostredníctvom EKS ERANET 

- bez pochybení 

VO č. 9 – WIFI pre Teba v meste Nová Baňa 

- bez pochybení 

VO č. 10 – MŠ Nábrežná Oplotenie 

- bez pochybení 

VO č. 11 – Kultúrne centrum Nová Baňa 

- bez pochybení 

VO č. 12 – Prístupová rampa Tajch 
- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 08. 2019 v ZOD je termín ukončenia 

diela15. 09. 2019. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo 

výzve. 



 
 

 
Mestský úrad 

Námestie slobody 1 
968 26  Nová Baňa 

IČO: 320 897 

 

Tel.: 045/6782 800  

E-mail: msu@novabana.sk 

 www.novabana.sk 

VÚB Žiar nad Hronom 

č. ú.:  14429422/0200 
SK1902000000000014429422 

SUBASKBX 

Stránkové dni: 

pondelok, utorok, piatok: 
     7.30  -  12.00   12.30  -  15.30 

  streda : 7.30 – 12.00 12.30 -16.30 

 

M e s t s k ý  ú r a d  N o v á  B a ň a  
N á m e s t i e  s l o b o d y  1 ,  9 6 8  0 1  N o v á  B a ň a  

VO č. 13 – Konvektomat ZŠ J. Zemana v Novej Bani 

- bez pochybení 

VO č. 14 – Stravné lístky 

- VO realizované cez EKS – bez pochybení 

VO č. 15 – NN Prípojka v ZŠ J. Zemana 

- chýba dokumentácia, ktorá by potvrdzovala zaslanie súťažných podkladov 3 subjektom na 

predloženie CP, tým konštatujem, že súťažné podklady zaslané neboli 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 31. 10. 2019 v ZOD je termín 

ukončenia diela15. 11. 2019. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom 

odovzdania diela vo výzve. 

VO č. 16 – Vodovodná prípojka Zvonička 

- v zápisnici z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk je uvádzané, že súťažné podklady na 

predloženie CP boli zaslané 4 uchádzačom , no chýba dokumentácia, ktorá by potvrdzovala 

zaslanie súťažných podkladov 4 subjektom na predloženie CP, tým konštatujem, že súťažné 

podklady zaslané neboli 

VO č. 17 – VN Tajch, výpustný a výustný objekt 

- podľa smernice 2/2019 s PHZ rovnou alebo vyššou ako 40 000 Eur a nižšou ako 180 000 

Eur, zašle verejný obstarávateľ minimálne 3 hospodárskym subjektom a zverejní ju na 

webovom sídle verejného obstarávateľa. Výzva bola vytvorená dňa 6.9. 2019 a zverejnená 

na webovom sídle až 28. 07. 2020 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 11. 2019, čo je neprimerane krátky 

čas, nakoľko lehota na predkladanie ponúk bola zadaná na termín 20. 09. 2019 a   v ZOD je 

termín ukončenia diela 30. 10. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s 

termínom odovzdania diela vo výzve. 

VO č. 18 – Výmena vykurovania KD Štále 

- vo výzve nesprávne zadaný dátum na  lehotu dodania diela a to 31. 11. 2019. Mesiac 

november má len 30 dní. 

VO č. 19 – Stavebné práce KD Štále 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 15. 11. 2019, čo je neprimerane krátky 

čas, nakoľko lehota na predkladanie ponúk bola zadaná na termín 21. 10. 2019. 

- V  ZOD je termín ukončenia diela 30. 11. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí 

identický s termínom odovzdania diela vo výzve. 

VO č. 20 – Výmena el. rozvádzača v kuchyni ZŠ J. Zemana  

- lehota na predkladanie CP bola vo výzve určená na dátum do 9. 12. 2019, rovnaký dátum 

a to 9. 12. 2019 bol určený ako aj lehota na dodanie predmetu zákazky 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 9. 12. 2019 a v ZOD je termín 

ukončenia diela 10. 01. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom 

odovzdania diela vo výzve. 
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VO č. 21 – Dodávka zemného plynu 

- VO realizované prostredníctvom externého subjektu , elektronickou aukciou – bez 

pochybení 

VO č. 22 – Dodávka EE s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 

- VO realizované prostredníctvom externého subjektu , elektronickou aukciou – bez 

pochybení 

VO č. 23 – Výmena plynových kotlov v ZŠ J. Zemana 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 11. 2019 a v ZOD je termín 

ukončenia diela 31. 12. 2029. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom 

odovzdania diela vo výzve. 

 

 

Verejné obstarávania rok 2020 

 

V roku 2020 mesto Nová Baňa ako verejný obstarávateľ realizovalo nákup tovarov a služieb 

prostredníctvom verejného obstarávania v 14 prípadoch. 

 

VO č.1 – Dodávky zemného plynu pre Mesto Nová Baňa a jeho organizácie 

- VO realizované cez EKS – bez pochybení 

 

VO č. 2. – Dodávka elektrickej energie  

- VO realizované cez EKS – bez pochybení 

   

VO č. 3 – Odvetranie muriva, vymaľovanie zvlhnutých stien prízemia Kultúrne centrum 

- vo výzve chýba bod č. 7, ktorý určuje lehotu na dodanie predmetu zákazky 

VO č. 4 – Rekonštrukcia nebytových priestorov KD Štále 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 28. 04. 2020 v ZOD je termín 

ukončenia diela 30. 04. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom 

odovzdania diela vo výzve. 

VO č. 5 – Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Robotnícka 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 31. 07. 2020 v ZOD je termín 

ukončenia diela 30. 07. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom 

odovzdania diela vo výzve. 

 

VO č. 6 – Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

- bez pochybení 
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VO č. 7 a VO č. 8 – Osvetlenie hracej plochy areál futbalového ihriska 

- chýba dokumentácia k určeniu PHZ 

- 1.6.2020 víťazom sa stala spoločnosť ELBA , druhý v poradí sa umiestnil Elektro Kocian 

a 2.6.2020 bolo VO zrušené 

- dňa 3.6.2020 vyhlásená nová výzva na Osvetlenie hracej plochy  

- rozdiel medzi PHZ z 1. VO a PHZ 2.VO  je 94,55 Eur 

- výzva zaslaná 3 záujemcom, spoločnosti ELBA nebola výzva na predloženie CP zaslaná 

- rozpočet z 22.5.2020 ktorý tvorí prílohou k určeniu PHZ k 1.VO, ktoré bolo následne 

zrušené je štruktúrne úplne identický s CP od spoločnosti Elektro Kocian z 5.6.2020, ktorý 

sa stal víťazom nového VO. S rozdielom v sume 2,66 Eur.  

 

VO č. 9 – Oprava kuchyne – elektroinštalácia v ZŠ J. Zemana 

- PHZ bola určená na základe 1 CP z dňa 30. 06. 2020 čo je 6 dní po určení PHZ a 5 dní od 

zadania výzvy na sumu 19 600 eur bez DPH 

- PHZ určené na základe CP od ELEKTRO KOCIAN v sume 18 647,36, súťaž vyhral 

ELEKTRO KOCIAN  s identickou sumou 18 647,36.  

- lehota na predkladanie ponúk a lehota na dodanie predmetu zákazky je identická a to 

1.7.2020 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 01. 07. 2020 v ZOD je termín 

ukončenia diela31. 08. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom 

odovzdania diela vo výzve. 

 

VO č. 10 – Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Mariánska 

- bez pochybení 

 

VO č. 11 – Oplotenie JZ časti radničného parku vrátane stavebnej prípravy, oprava izolácie,      

výmena dlažby časti chodníka oproti radničnému parku, rekonštrukcia podpornej steny a zábradlia 

- chýba dokumentácia k určeniu PHZ 

 

VO č. 12 – Kompostéry 

- bez pochybení 

VO č. 13 – Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia krovu, strešnej krytiny a fasády budovy ZUŠ           

Nová Baňa 

- chýba dokumentácia k určeniu PHZ 

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 11. 2020 v ZOD je termín 

ukončenia diela16. 12. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom 

odovzdania diela vo výzve. 

- v zmluve je nesprávne uvedené v ČL.IV. CENA „ cena za zhotovenie diela v zmysle 

cenovej ponuky z 30. 09. 2020“ správne malo byť „v zmysle cenovej ponuky z 21. 10. 

2020“ 
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VO č. 14 – Zabezpečenie a likvidácia starého banského diela – vetracie šachty 

- chýba dokumentácia k určeniu PHZ 

- v zmluve je nesprávne uvedené v ČL.IV. CENA „ cena za zhotovenie diela v zmysle 

cenovej ponuky z 04. 12. 2020“ správne malo byť „v zmysle cenovej ponuky z 30. 11. 

2020“ 

 
Vo všetkých dokumentoch týkajúcich sa verejného obstarávania ako je dokument PHZ, samotné 

výzvy na predkladanie ponúk, zápisnice, je uvádzané PSČ 968 26 čo je PSČ Honolulu , Hawaj 

a nie Novej Bane! 

 

Súhrnné správy 

 

3. V súhrnnej správe   za 2. Štvrťrok 2019 s cenou nad 1 000 Eur  nesprávne umiestnená 

zákazka č. 4. Táto zákazka mala byť zadaná v súhrnnej správe s cenou nad  5000 Eur. 

4. V súhrnnej správe za prvý štvrťrok o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 

5 000 Eur, nesprávne zadaná zákazka „ Detské ihrisko MŠ ET Štúrova“, nakoľko sa VO 

realizovalo v roku 2018. 

5. V súhrnnej správe s cenou nad 5 000 Eur za 3. Štvrťrok 2019 chýba VO Dodávky plynu  

VO elektrickej energie 

6. Nesprávne umiestnená zákazka č. 1 v súhrnnej správe o zadaní zákaziek s cenou nad 1 000 

Eur za 1. štvrťrok 2020 

 

 

Odporúčania HK: 

Verejný obstarávateľ musí mať dôkladne naštudovaný zákon 343/2015 Z. 

z o verejnom obstarávaní 

Verejný obstarávateľ musí dôkladne poznať aktuálne platnú internú smernicu 

o verejnom obstarávaní 

Pri procese VO musia byť bezpodmienečne dodržané všetky princípy VO 

Celý postup zadávania zákazky musí byť poriadne zdokumentovaný, v prípade že 

akékoľvek dokumenty z procesu VO chýbajú, považuje sa chýbajúca časť za 

nerealizovanú 

Osoba zodpovedná za zadávanie Súhrnných správ na profil verejného obstarávateľa 

musí k tomuto procesu pristupovať dôslednejšie, aby sa v budúcnosti neopakovali 

pochybenia pri realizácii tejto zo zákona danej povinnosti 

PSČ bezodkladne opraviť na komplet dokumentoch VO na správne 
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Záver:  

 

Dokumentovanie celého postupu zadávania zákazky je dôležité z hľadiska preskúmateľnosti 

konania verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Každý úkon verejného obstarávateľa 

a obstarávateľa vykonaný v súvislosti so zadávaním zákazky musí byť v procese verejného 

obstarávania riadne zdokumentovaný a prehľadný, a to najmä za tým účelom, aby bolo možné v 

každej fáze, a teda aj po ukončení procesu verejného obstarávania, riadne preskúmať, či jeho 

konanie bolo v súlade so zákonom.  

Vo viacerých prípadoch je zjavné, že VO bolo realizované len ako administratívny úkon. Takýto 

postup je v procese VO neprípustný a okrem porušenia zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní sú 

porušené všetky princípy VO. A tými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 

uchádzačov a záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

Pri tvorbe VO je veľmi dôležité pristupovať k celému procesu zodpovedne tak, aby všetky úkony 

VO boli realizované s dostatočnou precíznosťou. Tým sa verejný obstarávateľ dokáže vyhnúť 

chybám, ktoré boli identifikované v mnohých prípadoch v rámci tejto kontroly.  

 

Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým 

odporúčaniam: 

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomných námietok 

k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam v tomto návrhu najneskôr do 24. 05. 2021. 

Nakoľko kontrolovaný subjekt nevzniesol námietky a väčšina nedostatkov už bola odstránená 

v procese výkonu kontroly, tieto nápravy boli následne zapracované do Správy o výsledku 

kontroly. 

 

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 

príčin ich vzniku: 

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov uvedených v návrhu správy najneskôr do 07. 06. 2021. Kontrolovaný subjekt prijal 

opatrenia ku kontrole a k náprave zistených nedostatkov, o čom je vypracovaný dokument. 
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Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 

Hlavná kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení najneskôr do 21. 06. 2021. 

 

Kompletná dokumentácia ku kontrole sa nachádza u Hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa. 

    

 

 

Dňa 09. 06. 2021 

 



Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na  
II. polrok 2021 

 
 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Mestským 

zastupiteľstvom v Novej Bani. 

Útvar hlavného kontrolóra bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 

18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa § 8 zákona č. 10/1996 Z. 

z. o kontrole v štátnej správe a § 20 –27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

vnútornom audite.  

 
  1.Vypracovanie odborného stanoviska k Rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022 

2. Kontrola všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová Baňa 

uzatvorené 

3. Kontrola verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsB   

4. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe 

predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácií Technické služby 

5. Kontrola VO v príspevkovej organizácií Technické služby v I. polroku 2021 

6. Kontrola poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa poskytnutých 

právnickým a fyzickým osobám v roku 2020 

7. Vypracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

8. Kontrola plnenia uznesení  

9.Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2021 

 

Ostatné kontroly 

 

1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada 

mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. 

h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2. Kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to 

predovšetkým z dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu 

kontroly  

3. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach 



MsZ  

4. Evidencia sťažností a petícií a priebežná kontrola ich vybavovania 

 

 

Iné činnosti  

 

1.  Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ, 

Mestskej rady  

2. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch 

a školeniach 

3. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta 

4. V zmysle plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania 

jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od 

kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, z toho 

vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú 

okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly, z vlastného 

podnetu a na základe poznatkov, o ktorých sa mestský kontrolór dozvedel pri výkone 

svojej činnosti.  

5. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019Z.z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Etickým 

kódexom. 

 

 

 

 

 

PhDr. Katarína Segetová 

Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

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

K bodu :                                 Použitie  prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky  

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

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                            Dôvodovú správu   

                                           

                                           

 

V Novej Bani, dňa 14.6.2021        

 

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

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky 

v celkovej výške 33 200  €  a to konkrétne na tento účel :  

- oprava kuka vozidla  v sume 7 200 €  

- prenájom kuka vozidla v sume 7 600 €  

- výmena hojdačiek v sume 2 500 €  

-  dokúpenie nádob na BRKO  v sume 400 €  

- konzervačné práce v Banskom múzeu  v sume 15 500 €  

 

 

Dôvodová správa  

Podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. mesto môže počas obdobia pandémie do 31.12.2021  na základe 

rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu 

a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 

3 ZRPÚS.  



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

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

K bodu :                                 4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa   

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

Predkladá :                            Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                         4. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa  

                                         Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta  

 

V Novej Bani, dňa 15.6.2021        

 

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

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

4. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH 

 zmeny rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

Rozpočtové opatrenie č. 4 /2021 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2  písmenom a) a  b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie –  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to: 

zvýšením príjmov a výdavkov v sume 211 350 €  

 

 

Príjmová časť rozpočtu : 

2. Bežný  rozpočet  
ekon. Klas. položka Schválený rozpočet Zmena  č. 4 po zmene 

312001 Dotácia – Covid   30 730 28 125 58 855 

312001 Dotácia IC    0 2 885 2 885 

312001 Dotácia ÚPSVaR – chránené dielne  1569 3 140 4 709 

311 Granty –dar na cyklopreteky  0  14 500 14 500 

  Bežné  príjmy  celkom  48 650  

 

2. Príjmové finančné operácie            

 ekon. Klas. položka schválený rozpočet Zmena č. 4 po zmene 

454001 46- Prevod z rezervného fondu 481 871 129 700 614 071 

456 Prijaté zábezpeky  0 33 000 33 000 

  Príjmové finančné operácie  celkom  162 700  

 

                         
Rekapitulácia  príjmov :  

Bežné  príjmy                                              48 650,00 €  

Príjmové finančné operácie                      162 700,00 €       

Spolu                                                         211 350,00 €      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výdavková časť rozpočtu : 

Bežný rozpočet  
Program  FK Položka v rozpočte schválený zmena rozpočtu  rozpočet po zmene  
1.1. 1.1.1 Správa mesta   601 700 3 140 604 840  

  111  611- mzdy   3 140 3 140 

      

3.5. 02.2.0.  Civilná ochrana - COVID 43 799 28 125 71 924 

 111  637004 – testovanie  30 730 28 125 58 855 

      

4.2. 04.7.3. Propagácia  16 771 2 885 19 656 

 111 611- mzdy 0 2 885 2 885 

      

6.1.1. 05.1.1. Nakladanie s KO 178 466 15 200 193 666 

6.1.1. 46 641 001- oprava vozidla 0 7 200 7 200 

 46 641001- prenájom vozidla  0 7 600 7 600 

 46 641001- nákup nádob BIO  0 400 400 

      

9.2.  08 1.0.  Cyklopretek V4 10 000 14 500 24 500 

 72c 633006- materiál 900 2000 2 900 

 72c 637004- služby   12 500 12 500 

      

9.4.  Údržba športovísk  1 400 2 500 3 900 

 46 641001- výmena hojdačiek   2 500 2 500 

      

10.11. 46 Banské múzeum  0 15 500 15 500 

  637005- konzervačné práce  15 500 15 500 

      

12.4.3.  Sociálny taxík  7 200 -1000 6 200 

  634004- dopravné   - 1000 6 200 

      

12.6.  Sociálny podnik mesta  0 1 000 1 000 

  637004-  služby  0 1000 1 000 

      

  Bežné výdavky spolu   81 850  

 

Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu  o 81 850  €.  

 

 

Kapitálový rozpočet  

Program  zdroj FK Položka v rozpočte schválený 
zmena 

rozpočtu  

rozpočet 

po zmene  

8.5. 46 06.2.0. Verejná zeleň 0 3 000 3 000 

   721 001 – zariadenie na mulčovanie 0 3 000 3000 

       

8.6.1.  06.2.0. Rozvoj obcí 0 19 800 19 800 

 46 06.2.0 716- PD revitalizácia vnútroblokov  0 19 800 19 800 

       

8.9. 46 08.4.0. Pohrebníctvo 31 178 8 400 39 578 

   721 001 – PD, chodníky v cintoríne   0 8 400 8 400 

       

11  09.5.0 Centrum voľného času  0 60 300 60 300 

   717002- rekonštrukcia fasády  0 60 300 60 300 

       

      Kapitálové výdavky celkom  91 500  

 
Zvýšenie  výdavkov kapitálového rozpočtu o 91 500 €. 

 

 

 

 

 

 

 



Výdavkové finančné operácie  

 

Program  zdroj FK Položka v rozpočte schválený 
zmena 

rozpočtu  

rozpočet 

po zmene  

1.1.1. 71 819002 Finančné zábezpeky  0 33 000 33 000 

 46 814001 Vklad do ZI Sociálneho podniku  0 5 000 5 000 

   Výdavkové finančné operácie celkom   38 000 38 000 

 

 

 
Rekapitulácia výdavkov : 

 

Bežné výdavky                                              81 850,00 € 

Kapitálové výdavky                                       91 500,00 €  

Výdavkové finančné operácie                        38 000,00 € 

Celkové zvýšenie výdavkov rozpočtu          211 350,00 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta    

Bežné príjmy  

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie bežných  príjmov :  

1. Refundácia  nákladov – Covid 19  - refundácia nákladov na testovanie     

2. Dotácia z ÚPSVaR na  udržanie pracovných miest v Informačnom centre  

3. Dotácia z ÚPSVaR na projekt chránené dielne  

4. Granty, dary : účelovo určené finančné dary od partnerov podujatia Cyklopretek V4   

  Príjmové finančné operácie  

V zmene rozpočtu navrhujeme zvýšenie PFO  o 165 200 €  v členení :   

 

1.  z rezervného fondu  v celkovej sume 129 700 € v tom :  

- opravu kuka vozidla v sume 7 200 €  

-  prenájom kuka vozidla  v sume  7 600 €  

-  dokúpenie nádob na BRKO  v sume 400 €  

-  výmena hojdačiek  v sume 2 500 €  

- kúpa  zariadenia na mulčovanie v sume 3 000 e 

- projektová dokumentácia na revitalizáciu vnútroblokov v meste v sume 19 800 € 

- projektová dokumentácia a vybudovanie  chodníkov v cintoríne v sume 8 400 €   

- rekonštrukcia fasády na budove CVČ v sume  60 300 € 

- konzervačné práce v sume 15 500 €  

- vklad mesta do základného imania do Sociálneho podniku  v sume 5 000 €  

 

2. finančné zábezpeky v sume 33 000 € , ktoré boli prijaté v rámci vyhlásených verejno-obchodných 

súťaží ako finančné zábezpeky    

 

 

Bežné výdavky  

1. Správa mesta  

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy o 3 140 € na ktoré sme dostali dotáciu z úradu práce na 

chránené pracovisko.           

 

2. Civilná ochrana   

Navrhujeme zvýšenie na položke služby o sumu 28 125 € , ktoré sú určené na úhradu nákladov za 

testovanie .   

 

3.  Propagácia  

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy o 2 885 € na ktoré sme dostali dotáciu  

 

4. Nakladanie s odpadmi   - TS  

Navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov a to na :  

1. Opravu smetného vozidla – v apríli sme zaznamenali poruchu na zbernom vozidle MAN 

Rotopress ZC134BG, pričom išlo o poruchu motora chladiaceho systému. Vozidlo sme odviezli do 

špecializovaného servisu MPS-servis, s.r.o., ZM. Bez opravy by bolo vozidlo nepojazdné. Následkom 

poruchy motora chladiaceho systému došlo k poškodeniu hlavy valcov a bol nutný opakovaný servis.  

 



2. Prenájom smetného vozidla – z dôvodu poruchy smetného vozidla MAN Rotopress ZC134BG 

sme boli nútení zapožičať si zberné vozidlo od spoločnosti REDOX s.r.o., Lučenec. Vozidlo sme mali 

prenajaté v mesiacoch apríl/máj, pričom cena za prenájom vozidla je 228 eur s DPH/deň.  

 

3. Smetné nádoby na BIO odpad – cieľom je dokúpiť smetné nádoby na kuchynský odpad v počte 

10 ks, ktoré budú rozmiestnené na sídliskách v meste. 

    

5. Cyklopretek – V4  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov položku materiál v sume  2 000 € a položku  služby v sume 12 500 

€, na ktoré sme dostali účelový dar .    

 

6. Údržba športovísk       

Navrhujeme  zvýšiť rozpočtovanú položku o 2500 € a to na :   

Herné prvky na DI – cieľom je odstrániť poškodené herné prvky z DI a vymeniť ich za nové 

certifikované komponenty. Jedná sa o výmenu schodíkov- odstránenie poškodených súčastí ,  

spätná betonáž, výroba schodíkov 1180 € s DPH, doprava a VRN 480 € na DI Štúrova a 

hojdačiek v počte 5 ks, ktoré budú vymenené na všetkých DI. Zaistíme tým bezpečné 

prostredie pre deti. Nutnosť výmeny a obnovy komponentov na DI vychádza zo správy 

revízneho technika. 

 

7. Banské múzeum  

Navrhujeme zapojenie výdavkov v sume 15 500 €  na konzervačné práce vrátane materiálu.  

Jedná sa o konzerváciu murív ( presuny hmôt, zariadenie staveniska, odkopy a vyčistenie pre potreby 

konzervácie v mieste zásahu, škárovanie, murárska konzervácia , vyklinovanie v mieste murovania ). 

Prekrytie základov Potterovej strojovne je dočasné (1-2 roky) .     

 

8. Sociálny taxík  

Navrhujeme presun z rozpočtovanej položky dopravné v sume 1 000 € do nového podprogramu 

Sociálny podnik  

 

9. Sociálny podnik mesta Nová Baňa  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov položku služby v sume 1 000 € , ktoré budú na výdavky spojené so 

založením sociálneho podniku .  

 

 

 

Kapitálové výdavky  

 

1. Verejná zeleň  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 3 000 € na Prídavné zariadenie na mulčovanie – zariadenie 

bude určené na stroj Locust 903. Jedná sa o hydraulický rotačný nôž 

 

2.  Rozvoj obcí  

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na vypracovanie  projektovej dokumentácie ,, Revitalizácia 

vnútroblokov v meste Nová Baňa “.  Realizačná projektová dokumentácia pre revitalizáciu vnútro 

blokov sídlisk ( sídlisko VSTUP ul. Školská a Nábrežná ) v meste Nová Baňa  bude obsahovať zelené 

a spevnené plochy, sadovnícke úpravy, mobiliár, rekonštrukciu vereného osvetlenia, detské ihriská  

a športoviská pre rôzne vekové kategórie a iné voľno časové aktivity.     

  

3. Pohrebníctvo    

Navrhujeme zapojiť do  výdavkov v sumu 8 400 € na  vybudovanie chodníkov k hrobovým miestam – 

cieľom je vybudovať chodníky v cintoríne, čím vznikne prístup k novovytvoreným hrobovým 



miestam. Práce budú spočívať v osadení parkových obrubníkov do betónového lôžka, hutnenie, úprava 

terénu, pokládka živičného krytu. Cena je stanovená na základe cenovej ponuky dodávateľa. K prácam 

bude potrebná tiež projektová dokumentácia. Vybudovaním chodníkov vznikne približne 48 nových 

hrobových miest. 

 

 

4. Centrum voľného času  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 60 300 € na rekonštrukciu fasády na budove CVČ. Cena je 

stanovená na základe vypracovanej cenovej ponuky od spoločnosti HIMBULDING s.r.o. 

Rekonštrukcia fasády bude pozostávať z nasledovných prác : zemné práce , úpravy povrchov, 

podlahy, osadenie parapetných dosiek, ostatné konštrukcie a búracie práce , stolárske, klampiarske 

konštrukcie , nátery stolárskych výrobkov, elektromontáže.    

 

 

Výdavkové finančné operácie  

 

1. Finančné zábezpeky  

Navrhujeme zapojiť do výdavkových finančných operácií sumu 33 000 €, ktoré boli vrátené 

neúspešným uchádzačom verejno-obchodnej súťaže.     

 

2. Vklad do Základného imania sociálneho podniku  

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 5 000 € ako vklad do základného imania spoločnosti 

Sociálny podnik mesta Nová Baňa  s.r.o.   

V súvislosti s napĺňaním cieľov a priorít v sociálnej oblasti má mesto záujem využiť i jeden z 

aktívnych nástrojov sociálnej ekonomiky, a to možnosť sociálneho podnikania, ktoré zákon  č. 

112/2018  Z. z. o sociálnej  ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“) definuje ako osobitný typ podnikania, ktorého 

hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho  sociálneho vplyvu.  



 

  

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

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

K bodu:                              Správa o hospodárení Mestského bytového podniku 

                                                             Nová Baňa, s. r. o.  za rok 2020                                                                                                   

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

Predkladá:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

                                                           primátor mesta Nová Baňa 

                                                                                   

Spracovateľ:    Anna Tužinská, konateľka spoločnosti   

                                                           Anna Trnkusová, ekonómka spoločnosti 

      

       

Materiál obsahuje:   1) Návrh na uznesenie 

     2) Dôvodová správa  

V Novej Bani, dňa 23.06.2021 

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

N á v r  h    n a    u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

súhlasí 

 

a/   s účtovnou závierkou Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r .o., v Novej Bani         

za rok 2020 

 

b/  so zúčtovaním zisku za rok 2020 vo výške 116,34 eur na účet nerozdelený zisk 

minulých rokov 

                

D ô v o d o v á      s p r á v a 

K bodu a/  

  

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka z 5. novembra 1991 oddiel 3 § 125 bod 

/1/ Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným 

spoločníkom je mesto  a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. 

Do jeho pôsobnosti patrí: 

- schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o zúčtovaní zisku  

dosiahnutého v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu Mestského zastupiteľstva.  
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Čl. I. -    Úvod 
Správa o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., Bernolákova 11, 

968 01 Nová Baňa, /ďalej v texte MsBP/ je vypracovaná na základe účtovnej závierky za rok 

2020 a predstavuje prehľad o pracovných aktivitách spoločnosti. 

V súlade s právnymi normami obsahuje informácie najmä v zmysle Zákona o účtovníctve č. 

431/2020 Z. z.. 

 

Čl. II. 

Všeobecné údaje 

 

1.Informácie o obchodnej spoločnosti 
 

Názov účtovnej jednotky Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o. 

Sídlo účtovnej jednotky Nová Baňa, Bernolákova 11 

Dátum zriadenia / založenia 1.1.2006 

Spôsob zriadenia / založenia 

Obchodný register Okresného súdu v Banskej 

Bystrici 

Oddiel Sro, vložka číslo 11130/s 

Názov zriaďovateľa Mesto Nová Baňa 

Sídlo zriaďovateľa Nová Baňa 

IČO 36644277 

DIČ 2022102467 

  
  

Jediným spoločníkom spoločnosti je Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová 

Baňa, IČO 320897.  

Základné imanie spoločnosti je tvorené nepeňažným vkladom    jediného spoločníka vo výške 

230 997,- eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu. 

2. Predmet podnikania obchodnej spoločnosti: 

Výroba a rozvod tepla a teplej vody, obstarávanie služieb spojených so správou bytového 

a nebytového fondu, správa bytového a nebytového fondu,  vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo, 

inštalácia elektrických rozvodov, vedenie účtovníctva, montáž určených meradiel, kúpa 

tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti, 

sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti, zámočníctvo, zváračské práce, maliarske 

a natieračské práce, sklenárstvo, nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými 

vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla, rekonštrukcia vyhradených 

technických zariadení elektrických, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu 

voľných živností. 

 

3.Informácia o zamestnancoch  

Štatutárny orgán  Anna Tužinská - konateľka 

 Stav zamestnancov k 1.1.2020, z toho 6 

 vedúci zamestnanec 1 

 Stav zamestnancov k 31.12.2020, z 

toho 7 

 vedúci zamestnanec 1 

  

 

4. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 



 

  

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2019 bola v súlade so zákonom č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov  schválená dňa 20.07.2020 a  uložená do 

registra účtovných závierok.  

 

Účtovná závierka bola preskúmaná audítorom, dňa 09.12.2020 bola vydaná záverečná správa 

v ktorej audítor vyjadril názor, že účtovná závierka za rok 2019 poskytuje pravdivý a verný 

obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

5. Právne dôvody na zostavenie účtovnej závierky za rok 2019 

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2019 bola zostavená ako riadna účtovná 

závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a za 

predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.   

6. Valné zhromaždenie 

Jediným spoločníkom je  Mesto Nová Baňa v zastúpení primátora Mgr. MVDr. Branislava 

Jaďuďa, MBA, ktorý  vykonáva  pôsobnosť valného zhromaždenia. 

7. Dozorná rada 

Dozorná rada v zložení: predseda - Mgr. Adrián Zima, členovia – Mgr. Ján Škvarka, Ing. 

Zuzana Mališová, Gregor Káder, Igor Moško. V roku 2020 dozorná rada zasadala 3  krát.  

8. Informácie o konsolidovanom celku, účtovná jednotka je jeho súčasťou 

Obchodná spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Nová Baňa. 

 

 

Čl. III. 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej 

jednotky vo svojej činnosti. 

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad  

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu 

účtovnému obdobiu.                                                                         

3 . Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

        Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. 

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho 

obstaraním. 

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou   neevidujeme.   

b) Zásoby  

        Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  

        Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou neevidujeme. 

        V roku 2020 nebola vytvorená opravná položka k zásobám. 

c) Pohľadávky 

        Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  

d) Peňažné prostriedky a ceniny 

       Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 

e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je       

potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

f) Záväzky 



 

  

        Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.  

g) Rezervy 

Tvoria sa na základe zásady opatrnosti, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát.    

Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.  

h) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je       

potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

i) Účtovná jednotka je platiteľom dane z pridanej hodnoty. 

 

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok  

Bol zostavený odpisový plán pre dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ktorý obsahuje dobu 

odpisovania, sadzby odpisov. Metóda odpisovania sa používa lineárna.  

 

Čl. IV. 

Informácie k údajom vykázaným na strane aktív  súvahy 

 

1.  Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku  

  Stav majetku Prírastky Úbytky Stav majetku 

Položka majetku k 31.12.2019     k 31.12.2020 

Ostatný dlh. nehm. majetok/DNM/                  2 507     - - 2 507 

Dlhodobý nehm.majetok spolu                  2 507     - - 2 507 

     
Samost. hnut. veci a súb. hnut.vecí               233 651     

 
- 233 651 

Dopravné prostried.                11 642     10878 11642 10 878 

Ostatný dlh. hmotný majetok                11631     
  

11 631 

 Obstarávaný dlh. hmotný majetok  - 2 000  -                        2 000 

Dlhodobý hmot. majetok spolu              256 924     12878 11 642 258 160 

Oprávky         

Oprávky k ost. DNM                  2507  

 

- 2 507 

    

 

    

Oprávky k samost. hnut.v.                199 812    15 919 - 215 731 

Oprávky k dopr. prostr.                11 642     831 11642  831 

Oprávky k ost. DHM              10 887     366 - 11 253 

Oprávky k DHM spolu 222 341 17  116 11 642 227 815 

          

Zostatková hodnota         

Ostatný dlh. nehm. Majetok/DNM/ 0 - - 0 

Dlhodobý hmotný majetok spolu 34 583 - - 30 345 

Neobežný majetok spolu:          34 583         30 345 

 

Samostatné hnuteľné veci a súbory samostatných hnuteľných vecí – tu sú evidované 

zariadenia plynových kotolní, obstarávaný dlhodobý hmotný majetok vo výške 2 000,00 eur 

predstavuje  hodnotu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu plynovej kotolne Štúrova. 



 

  

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – v priebehu roka 2020 nenastal pohyb v obstaraní 

alebo vo vyradení tohto majetku. 

 

Majetok v správe evidovaný na podsúvahových účtoch: 

Evidencia  Stav k 1.1. Prírastky Úbytky Stav k 31.12. 

na podsúvahových účtoch         

Budovy v správe /obyt. domy/           4 863 315     - 41 542           4 821 773     

Tepelné zariadenia v prenájme              547 875     - -              547 875     

Pohľadávky vlastníkov bytov 
v správe 22 132   21 927 

OTE na podsúv. účte                  2 944     19 8 2 955     

Fond prev. a  údr.  náj. bytov Pod 

Sekvojou 17-23 a 25-29 46 823 16 966 10 580 53 209 

Bankové úvery byt. domov vo vlast. 653 501   707 222 

Úbytok 41 542,- eur je z prevodu objektu sociálneho bývania v Starej Hute mestu.  

 

Spôsob a výška poistenia majetku 
Poistený je majetok pre prípad rizika škôd spôsobených požiarom, víchricou, zničenia 

majetku živelnou udalosťou, škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, pre prípad 

krádeže, rozbitie skla, pre prípad poškodenia zdravia alebo usmrtenia, poškodenie vozidla 

a iné  v ALLIANZ – Slovenská poisťovňa. 

  Poistná suma   Názov poisťovne 

  v eurách     

PK Štúrova                  367 723,00        Allianz- SP  

PK Pod Sekvojou                  248 725,00        Allianz- SP  

PK Dom služieb                    39 833,00        Allianz - SP  

PK Mestský úrad                    29 875,00        Allianz- SP  

PK Cintorínska  40                    41 492,00        Allianz- SP  

PK Nábrežná 16                   124 103,00        Allianz - SP  

PK Švantnerova                     33 200,00        Allianz- SP  

Obchod Pod Sekvojou                  159 410,00        Allianz- SP  

Objekt soc. býv. Stará Huta                    63 732,00        Allianz - SP  

Pod Sekvojou 37-45               2 066 000,00        Allianz- SP  

OD Pod Sekvojou 25-29               2 014 350,00        Allianz- SP  

OD Pod Sekvojou 17-23               2 698 800,00       Allianz -SP  

OD Pod Sekvojou 11-15            2 019 506,00  Allianz -SP 

Zodpovednosť za škodu                    50 000,00        Allianz - SP  

Poistenie auta komplet               2 500 000,00        Allianz - SP 

-havarijné, PZP,úraz,ost            6 308 000,00 
 

Allianz -SP 

Úraz. poist. prepr.osôb  33193,92/smrť   33193,92/tr.násl.   Allianz - SP  

Bernolákova - admin., kancel.                    17 320,00        Allianz - SP  

Zodp. za enviromentál.škodu                    10 000,00        Allianz - SP  

PK – plynová kotolňa, OD- obytný dom 

 

 

2. Informácia o pohľadávkach vykázaných na strane aktív súvahy 

Za  účet 311 – Pohľadávky z obchodného styku vo výške 1 217,- eur. V tejto sume sú 

pohľadávky v lehote splatnosti za 142,- eur, po lehote splatnosti sú za 1 075,- eur. 



 

  

Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané upomienkami alebo budú uhradené 

z preplatkov z vyúčtovania za služby spojené s užívaním bytu. Za účet 314 – Poskytnuté 

preddavky vo výške 75 911 ,- eur je preddavok na rekonštrukciu plynovej kotolne Štúrova. 

Za účet 315 – Ostatné pohľadávky vo výške 6 221,- eur sú za vyúčtovanie dodávok  plynu, 

elektrickej energie do plynových kotolní a do bytových domov za rok 2020.  

Za účet 343 – Daň z pridanej hodnoty 1 187,- eur – nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty 

za mesiac december 2020.  

Za účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu 1 764,- eur na úhradu nákladov spojených s 

vytvorením pracovného miesta uchádzača o zamestnanie. 

 
3. Informácia o bankových účtoch 

Účet 221 -  Stav k 1.1.2020 Stav k 31.12.2020 

  v eurách v eurách 

a/Bankový účet – 

bežný+soc.fond/VÚB 42 311,83  28 356,84 

b/Bankový účet  sporiaci  vo 

VÚB /TV /   95 064,79 130 098,37 

c/Bankové účty - 12mesačný 

termínovaný vklad v  SLSP 261 265,15              201 462,12     

Spolu – účty MsBP 398 641,77              359 917,33  

   

d/Bankové účty vlast. byt. 

domov 227 568,33 223 387,55 

 
a/ Bankové účty - finančné prostriedky bežného účtu, vrátane sociálneho fondu, sporiaci účet 

sú vedené vo Všeobecnej úverovej banke.  

b/ Na sporiacom bankovom účte sú spolu finančné prostriedky: 

- ktoré vložili nájomcovia, ako zábezpeku pri neplatení nájomného vo výške 90 098,37 

eur,  

- dočasne voľné finančné prostriedky 40 000,- eur.  

c/ V Slovenskej sporiteľni k 01.01.2020 boli vedené dva 12-mesačné termínované vklady. 

K 31.12.2020 zostal už len jeden účet vo výške 201 462,12 eur.  

d/ Finančné prostriedky vlastníkov bytov sú evidované analyticky podľa domov na účte 227 – 

v sume 223 387,75 eur a slúžia na financovanie údržby bytového domu, na úhrady za služby. 

 

Čl. V. 

 

Vybrané údaje vykázané na strane pasív súvahy 

 

1. Základné imanie                     230 997,- eur 

2. Zákonný rezervný fond                                                     19 035,- eur 

      

3. Výsledok hospodárenia  vykázaný v predchádzajúcom účtovnom období /2019/, 

rozdelenie, vyrovnanie 

V predchádzajúcom účtovnom období bola vykázaná strata vo výške 18 872,75 eur. Valné 

zhromaždenie dňa 20.07.2020 schválilo účtovnú závierku za rok 2019 s výsledkom 

hospodárenia  strata, ktorá bola zúčtovaná z nerozdeleného zisku z predchádzajúcich 

účtovných období.  

Stav účtu 428 – Nerozdelený zisk k 1.1.2020                              46 701,56 eur 

                           Zúčtovanie straty za rok 2019                          -18 872,75 eur 

Stav účtu 428 – Nerozdelený zisk k 31.12.2020                          27 828,81 eur     



 

  

 

4. Sociálny fond  

Prehľad tvorby a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia je znázornený 

v nasledujúcej tabuľke: 

Sociálny fond v eurách 

  

Stav k 1.1.2020 942 

Tvorba fondu na ťarchu 

nákladov 474 

Prídel zo zisku 0 

Čerpanie sociálneho fondu 853 

Stav k 31.12.2020   563 

 
Fond sa tvoril vo výške 0,6% z objemu mzdových prostriedkov. Prostriedky sociálneho fondu 

sa využívali na príspevky na stravovanie 683,- eur, na regeneráciu pracovnej sily 50,- eur, na 

vianočné poukážky 120,- eur. 

 

5. Informácia o záväzkoch 

Záväzky z obchodného styku sú v lehote splatnosti  – 43 895,- eur, z toho  za 29 872,00 eur  

sú za dodávky plynu do plynových kotolní, za dodávku vody, za odstránenie závad na 

tepelných zariadeniach, vyregulovanie dodávky teplej vody, za telekomunikačné služby, 

mobil, za požiarnu ochranu, a za 14 023,00 eur sú záväzky za servisné služby výťahov, 

revíziu výťahov, upratovacie práce, opravy a udržovanie v bytových domoch vlastníkov.  

Neevidujeme žiadne záväzky po lehote splatnosti. 

 

6. Informácia o zákonných rezervách /krátkodobé/ 

Krátkodobé rezervy vo výške 3 063,- eur boli tvorené: na nevyčerpané dovolenky  / r.2020 /     

2 187,- eur, na poistné k nevyčerpaným dovolenkám 769,- eur, na  znečistenie ovzdušia 107,- 

eur. 

 

 

Čl. VI. 

 

 

Údaje vykázané vo výkaze ziskov a strát 

 

Náklady MsBP za rok 2020 boli  518 470,- eur, plánované náklady za rok 2020 boli 559 359,- 

eur, skutočné náklady oproti plánu boli nižšie o 40 889,- eur.  

Výnosy za rok 2020 boli 518 586,- eur,  plánované výnosy za rok 2020 boli 567 488,- eur, 

výnosy oproti plánu boli nižšie o 48 902,- eur.  

Za rok 2020 bol plánovaný zisk vo výške 8 129,- eur, skutočný zisk bol 116,- eur. 

 

Vyhodnotenie plnenia plánu nákladov a výnosov za rok 2020 podľa jednotlivých účtov je v 

Prílohe č. 3, v ktorej je v percentuálnom vyjadrení porovnanie dosiahnutej skutočnosti so 

stanoveným plánom. 

 

 
1. Náklady spoločnosti za rok 2020   

   



 

  

Druh nákladu - spotreba materiálu: Plán  Skutočnosť 

  euro euro 

na podnikanie /pre vlastníkov, organizácie, ost./                  1 200                     1 714    

na domoch /na opravy/                     100                          69    

na opravu stien okolo PK Pod Sekv. a obchodu /Jednota/                     600                          16    

v  bytoch /na  opravy 10 vchodov x 100,-- €/                  1 000                        420    

výmena snímačov tepla v bytoch /Byttherm/ PS 17-25                     370                        370    

nákup elektron.mer.tepla v bytoch Pod Sekvojou 17-23                  3 414                     4 095    

nákup elektron.mer.tepla v bytoch Pod Sekvojou 25-29                  2 400                     2 774    

nákup modulov na merače vody v bytoch P. Sekvoju 11-15                   1 404                           -      

Spotreba materiálu v PK Štúrova                       85                        120    

Spotreba materiálu v PK Pod Sekvojou                       80                        295    

Spotreba materiálu v PK Nábrežná 16                       75                          38    

Spotreba materiálu v PK Cintorínska                        35                          15    

Spotreba materiálu v PK Švantnerova                        32                           -      

Spotreba materiálu v PK Dom služieb                        35                            3    

Spotreba materiálu v PK Mestský úrad                       35                        159    

Ostatný režijný materiál v PK                       10                          16    

ochranné a prac. potreby                     310                        351    

Spotreba PHM - benzín, nafta                     600                        510    

kancelársky papier                     106                        110    

tonery -  náplne do tlačiarní / 2 x HP, Brother - kopírka                     191                        249    

ostatné kancelárske potreby /šanóny, obaly, iné                      125                        208    

Odborná literatúra /poradca, dane a účt./                     139                        139    

Spotreba materiálu - nákup OTE                        30                          19    

      

Spolu                12 376                   11 690    

PK - plynová kotolňa 

  SV, TÚV - studená voda, teplá úžitková voda 

   
Náklady na spotrebu materiálu boli 11 690,- eur. 

Náklady na spotrebu materiálu na podnikanie – 1 714,- eur sú za nákup materiálu, ktorý bol 

použitý na drobné opravy v bytoch, domoch na základe objednávok, ktorú potom vykonali 

naši zamestnanci a premietnu sa do tržieb za ostatné služby.     

V bytovom dome na ul. Pod Sekvojou 17-23, 25-29 boli namontované merače tepla  

s diaľkovým odpočtom. 

V bytovom dome na ul. Pod Sekvojou 11-15 neboli zakúpené moduly na merače vody 

z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19, nebolo vhodné, aby naši zamestnanci montovali tieto 

moduly v bytoch pri hroziacej epidémii.  

Spotreba materiálu – v bytoch a na domoch, sú náklady na bežné opravy a údržbu, na výmenu 

opotrebovaných, nefunkčných sporákov. 

 

 

Náklady na spotrebu energií boli 175 593,- eur. 

 



 

  

a/ Porovnaním skutočných nákladov na energie a plánovaných nákladov bola dosiahnutá 

úspora na energiách 26 966,00 eur. Cena plynu na rok 2020 bola dojednaná za výhodných 

podmienok s nižšou cenou cez verejné obstarávanie. 
 
 

    
Objekt 

Spotreba plynu Spotreba el. en. 
Voda do 
systému 

Spolu 

v eurách v eurách v eurách v eurách 

PK Štúrova              plán       83 110 9 000 13 92 123 

skutočnosť 73 043         8 931     33     82 007 

PK Pod Sekvojou      plán            51 279 3 779 6 55 064 

skutočnosť 43 319 4 564 2 47 885 

PK Nábrežná 16       plán         15 146 1 782 6 16 934 

skutočnosť 11 924 1 098  2     13 024 

PK Cintorínska 40     plán                6 073     898 1 6 972 

skutočnosť 5 559     657 0 6 216 

PK Švantnerova       plán        5 688 523   6 211 

skutočnosť 5 193    306 4 5 503 

PK Dom služieb       plán   9 005 1 078 1 10 084 

skutočnosť         7 537 876   8 413 

PK Mestský úrad     plán     12 806 900 1 13 707 

skutočnosť       10 866     713 0 11 579 

          

Spolu PK:               plán 183 107 17 960 28 201 095 

Spolu PK:    skutočnosť 157 441           17 145               41             174 627     

          

Rozdiel: - úspora       -25 666     -815   -26 481 

           + prekročenie     
13 

 
13 

Rozdiel: - úspora                - 26 468,00     

      
b/ Spotreba tepla v kancelárskych priestoroch, vo voľných nebytových priestoroch Pod 

Sekvojou, garážové priestory v dome služieb:  

Objekt Spotreba tepla Spotreba el. en. Spotreba vody Spolu 

MsBP kancelárie                

plán                       645                        186                             22                           853     

skutočnosť 421  178 18 617 

Nebyt.priestory Pod Sekv. 

plán                         601                              -                                -                             601     

skutočnosť                      349         349 

Garážové priestory DS      

plán                         10        10 

                             

skutočnosť - - - - 

Rozdiel -476,00 -18 -4 -498 

 

c/ Rekapitulácia: 

Rozdiel z PK: - úspora -25 666   -815 13 -26 468 

 Rozdiel ostat. +prekroč.  -476 -18 -4 -498 

Rozdiel celkom úspora -26 142 -833 9 -26 966 

     



 

  

 

 
Náklady na opravu a udržovanie  majetku v správe boli 13 119,- eur. 

 

a/ Náklady na opravy  a udržovanie plynových kotolní sú uvedené v tabuľke:  

 
Plánované 
náklady: 

        
Objekt Štúrova  Nábrežná  Pod sekv.  Cintorínska 

 

Švantnerova  Dom služieb  Mestský úrad Spolu 

Opravy      2 506             496          1 052             250             146             300             250          5 000     

Odb.prehliadky         567             225             457             245               95             272             430          2 291     

Tlak.nádoby           50             100               50               75               75               50               25             425     

Elektroinšt.               250               270               520     

Komíny         182             120             182               24               48             120             120             796     

Revízie bleskozv.             120                     120     

Overenie 
mer.tep           100                       100     

Has. prístr.,hydr.             6                 2                 6                 2                 2                 3                 3               24     

Spolu PK:      3 311          1 043          1 867             846             366          1 015             828          9 276     

 

Skutočné náklady: 

Objekt Štúrova  Nábrežná  Pod sekv.  Cintorínska 

 

Švantnerova  Dom služieb  Mestský úrad Spolu 

Opravy      2 708             607          2 256          2 045               101            7 717     

Odb.prehliadky         249             190             694             261             368             199             286          2 247     

Tlak.nádoby           50             100               50               75               75               50               25             425     

Elektroinšt.               135               240               375     

Komíny           91             119             181               24               47             120             120             702     

Revízie bleskozv         140               105                     245     

Overenie 
mer.tep             77                         77     

Has. prístr.,hydr.           18                 4               14                 4                 4                 4                 4               52     

Spolu PK:      3 256          1 097          3 300          2 544             494             714             435        11 840     

          

Vysvetlivky: 

PK – plynová kotolňa  

 

Na zabezpečenie bezporuchovosti tepelných zariadení a predĺženie ich ekonomickej 

životnosti je nutné vykonávať servisné opravy a údržbu. Opravy a údržba sa vykonávali 

dodávateľsky externými firmami v prípade, že druh opravy alebo údržby podliehal 

zvláštnemu režimu, napr. revízie kotlov, komínov, overenie meračov tepla a pod..    

Niektoré odborné prehliadky plynových zariadení sa vykonávajú 1 alebo 2 krát do roka, podľa 

výkonu kotolne, revízie komínov sa musia vykonať 2 krát do roka. revízie bleskozvodov sa 

robia raz   za štyri roky, overenie účinnosti tepelných zariadení  tzv. atest sa vykonáva raz za 

3 roky, meranie emisných veličín sa raz za 5 rokov, úradná skúška tepelného zariadenia sa 

vykonáva raz za 6 rokov. 

Prekročenie nákladov je z dôvodu nepredvídaných opráv na tepelných zariadeniach. 

 

b/ Náklady na opravy a udržovanie bytových domov :  



 

  

V bytovom dome na ul. Pod sekvojou 17 -23 bola vykonaná oprava strechy za 422,00 eur, 

oprava kľučky na dverách za 41,00 eur, bola vykonaná kontrola hydrantov a hasiacich 

prístrojov za 372,00 eur.  

V bytovom dome na ul. Pod Sekvojou 25-29 boli náklady na opravu výmeny kľučiek  na 

dverách a oknách za 60,00 eur, bola vykonaná kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov za 

199,00 eur.  

V nájomných bytových domoch na ul. Pod Sekvojou 17-23,25-29, 11-15 boli vykonané 

kontroly hydrantov a hasiacich prístrojov za 126,00 eur. 

V byte na Bukovine bola vykonaná revízia komína za 16,- eur. 

 

c/ Ostatné opravy a udržovanie  

Na údržbu auta pri výmene pneumatík vznikli náklady vo výške 43,- eur. 

  

Náklady na cestovné – 92,- eur boli použité na cestovné a stravné na školeniach. 

Náklady na reprezentáciu – 47,- eur bolo použitých na pohostenie pri pracovných 

návštevách. 

Náklady na ostatné služby –160 112,- eur sú uvedené v tabuľke. 

 

Náklady na ostatné služby Plán 2020 Skutočnosť 2020 

  v eurách v eurách 

Nájomné mestu na splátku úveru                                156 571       

Pod Sekv. 11-15  5228,50 x12=62 742,-                                    52 285  

Pod Sekv. 17-23  5379,57 x12=64554,84                                    64 555  

Pod Sekv. 25-29 5379,57x12=29273,88                                    29 274  

Nájomné mestu - za kancelárie 451,30x4                                    1 806                                        1 806  

Nájomné mestu - garáž 224,10x4=896,-                                       896                                           840  

Telefóny a internet PK                                    4 032                                        3 609     

Školenia, seminár                                       583                                           466     

Poštové známky                                       150                                             92     

Inkasné poplatky pošte                                       380                                           335     

Vyhodnotenie meračov tepla v náj.byt.                                       848                                           532     

Vyhodnotenie meračov tepla ostatní                                       298                                           266     

Vyhodnotenie meračov vody                                       220   - 

Telefóny a internet kancelárie MsBP                                       468                                           509     

Poplatky za T mobil                                       230                                           230     

Audítorské práce auditor                                       675                                           675     

Audítorské práce banka                                         55                                        120     

Bezpečnostný projek GDPR                                         50   - 

Požiarna ochrana domy                                       518                                        346     

Požiarna ochrana a BOZP PK                                       797                                        797     

Deratizačné práce domy a PK                                       250  - 

Údržba APV - Softip, Nájomné                                       656                                        370     

Implementácia systému SOFTIP                                    5 600   - 

Elektronické aukcie                                    1 000                                     2 268     

Ostatné služby/DOXX                                         25                                          24     

Dialničná známka                                          42                                             38     

Poskytovanie zdravotnej služby                                       210                                           210     

Ostatné služby -     

pristavenie a odvoz kontajnera                                         188     

čistenie kanalizácie                                         205     

reklama na auto                                           72     

Spolu:                                176 360                                    160 112     



 

  

    

Komentár k niektorým položkám: 

Odvedené mestu na splátku úverov za bytový dom č. 25-29 na ul. Pod Sekvojou bolo 29 274,- 

eur, za bytový dom č. 17-23 na ul. Pod Sekvojou 64 555,- eur, firme ELLIO, spol. s r.o. Nitra 

bolo odvedené za mesiace 1.- 10. 2020 suma 52 285,00 eur, plán bol 62 742,00 eur. Do 

správy MsBP bytový dom na ul. Pod Sekvojou 11-15 bol daný v r. 2021 s povinnosťou 

splácať úver z nájomného. 

Nájomné za   kancelárske priestory vo výške 1 805,- eur a  nájomné za garáže na ul. 

Bernolákova vo výške 840,- eur sme uhradili mestu.  

Za služby pri verejnom obstaraní dodávok plynu a elektrickej energie a rekonštrukcie 

plynovej kotolne Štúrova bolo uhradené 2 268,- eur.  

V bytovom dome na ul. Pod Sekvojou 17-23 v pivničných priestoroch došlo k prasknutiu 

ventila na vodu a k vytopeniu priestorov, čím došlo k znehodnoteniu vecí, ktoré tam 

nájomníci skladovali, bol zaobstaraný kontajner na odvoz odpadu za 188,00 eur.  Vo vchode 

č. 25 na ul. Pod Sekvojou 25-29 došlo k upchatiu kanalizácie, čo vyrazilo do bytu, bolo nutné  

zdemontovať odpadové potrubie, prečistiť, odskúšať, tieto práce bolo za 205,00 eur.  

Neuskutočnila sa implementácia účtovného programu, na ktoré bolo plánované 5 600,00 eur, 

neboli potrebné zmeny v projekte na ochranu osobných údajov /GDPR/ , náklady na 

vyhodnotenie meračov vody boli vedené na účte 385 – a vyúčtované v r. 2021 vo vyúčtovaní 

služieb nájomcom, neboli vykonané deratizačné práce v domoch a PK. 

Niektoré nákladové položky za služby sú mierne prekročené a v niektorých je úspora.  

 

Mzdové prostriedky boli  vyplatené vo výške 88 610,- eur. Počet zamestnancov 

k 31.12.2020 bol 7, z toho 1 vedúci zamestnanec. Na základe projektu Praxou k zamestnaniu 

sme z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sme zamestnali od 01.10.2020 na dobu 9 

mesiacov uchádzača o zamestnanie s následným vytvorením pracovného miesta. Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny preplácal mzdu a mentorovanie zamestnanca. 

Odmeny členom orgánov spoločnosti – 2 392,- eur. Za výkon funkcie konateľa bolo 

vyplatených 1 792,-  eur a za zasadnutia členov  dozornej rady odmena 600,- eur. 

      

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie – 31 454,- eur v ňom sú zahrnuté náklady na 

zákonné sociálne poistenie /zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné, poistenie 

v nezamestnanosti, úrazové, garančné, rezervný fond solidarity/ miezd zamestnancov, 

dozornej rady, konateľa, príspevkov zo sociálneho fondu.   

 

Zákonné sociálne náklady – 4 150,- eur, z toho náklady na stravovanie zamestnancov  boli 

3 232,- eur. Náklady na tvorbu sociálneho fondu podľa zákona boli 474,-eur, dočasná 

pracovná neschopnosť, ktorú prepláca zamestnávateľ 384,-eur, zdravotné prehliadky 60,- eur. 

 

Daň z motorových vozidiel – 202,- eur,  za motorové vozidlo Dacia Dokker 159,- eur, a za 2 

mesiace za auto  Peugeot Boxer 43,- eur.  

 

Ostatné dane a poplatky – 1 071,- eur, z toho za znečistenie ovzdušia 107,- eur, za  odvoz 

komunálneho  odpadu 181,- eur, za vydanie licencie metrológie 395,- eur, poplatky za 

exekúcie 322,- eur, koncesionárske poplatky 56,- eur, správny poplatok 10,- eur.  

V pláne na rok 2020 nebolo počítané s licenčnými poplatkami. 

 

Ostatné náklady na hospodársku činnosť – 12 111,- eur, z toho: 

a/ na poistenie majetku 4 141,- eur /poistené objekty sú uvedené v tabuľke a1/,  



 

  

b/ na príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv  6 951,-  eur za 14 neodpredaných bytov, 

za PK Švantnerova, PK Cintorínska a PK Nábrežná sú uvedené v tabuľke b1/,  

c/ neuplatnená daň z pridanej hodnoty prepočítaná koeficientom  756,- eur,  

d/ členský príspevok v Zdužení správcov a užívateľov nehnuteľností  263,- eur. 

a1/ Poistenie majetku 

Poistený objekt Poistné plán Poistné skutočnosť 

  v eurách v eurách 

PK Štúrova                       248                                      270    

PK Pod Sekv.                       218                                      225    

PK Dom služieb                       143                                      143    

PK MsU                       108                                      108    

PK Cint. 40                       148                                      149    

PK Nábrežná 16                       334                                      334    

PK Švant.                        119                                      120    

OD Pod Sekvojou 11-15 / 2 mes.                                       80    

OD Pod Sekvojou 17-23                       688                                      688    

OD Pod Sekvojou 25-29                       524                                      524    

Obchod Pod Sekvojou                       148                                      147    

Objekt soc. býv. Stará Huta                         52                                        45    

MsBP zodpovednosť                       326                                      308    

Auto Peugeot PZP/ 2 mesiace                         27                                        18    

Auto Peugeot havarijné/2 mesiace                         91                                        65    

Auto Dacia Dokker                       477                                      422    

Úrazové poistenie                         66                                        66    

Poistenie zodp. Za envir.škodu                       410                                      410    

MsBP kancelárie                         17                                        19    

Spolu                   4 144                                  4 141    

 

b1  / Príspevky do fondu opráv  

Bytové domy Byty     Plán Skutočnosť 

    v eurách v eurách  

        

Štúrova 17 1 553 553 

Pod Sekvojou 37-43 6 1 622 1 622 

Pod Sekvojou 31-33 7 4 310 4 310 

 Byty spolu 14  6 485 6 485 

Plynové kotolne   

  Švantnerova 11   97 116 

Cintorínska 40   104 104 

Nábrežná 16   246 246 

 PK spolu   447 466 

Spolu byty a PK 

 

6 932 6 951 

    Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – 17 116,- eur, odpisovalo sa 

zariadenie v plynových kotolniach, auto a ostatný dlhodobý hmotný majetok. 

 

Ostatné finančné náklady -   588,- eur, sú bankové poplatky za vedenie účtu vo VÚB. 

 



 

  

Splatná daň z príjmu  – 123,- eur. 

Hospodársky  výsledok  zisk 116,- eur bol daňovo upravovaný o položky zvyšujúce 

a znižujúce  výsledok hospodárenia,  sadzba dane bola 21 %, výsledná daň za zdaňovacie 

obdobie bola nulová. Suma 123,- eur je zo zrážky dane z úrokov na bankových účtoch 

z termínovaných vkladov. 

 

 

 

2. Výnosy spoločnosti za rok 2020 
 

Tržby z výroby tepla a teplej vody – 273 063,- eur. 

Na základe povolenia č. 2006TO0127 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/ 

vykonávame výrobu, rozvod, dodávku tepla a teplej úžitkovej vody    pre byty a nebytové 

priestory, ktoré máme v správe a aj pre priamych odberateľov tepla: vlastníkov bytových 

domov, ktorých zastupuje Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom, odberatelia Domu 

služieb, Mesto Nová Baňa, COOP Jednota Žarnovica, ELLIO, spol. s r.o. Nitra.  

Tržby z predaja tepla a teplej úžitkovej vody v celkovej výške 273 063,- eur predstavujú 

53,02 % podiel na tržbách z predaja služieb.  

Cena tepla bola stanovená v súlade s Vyhláškou č. 248/2016 Z. z.  Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví /ÚRSO/, ktorou sa stanovujú oprávnené náklady ceny tepla, a  musí byť 

ÚRSO schválená.  

Od 1.1.2017 bola na päťročné obdobie Úradom pre reguláciu sieťových odvetví  schválená 

maximálna cena tepla bez DPH podľa plánovaných /kalkulovaných / nákladov vo výške: 

-fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 

  pre odberné miesta v meste Nová Baňa                                               120,5007 eur/kW 

-variabilná zložka maximálnej ceny tepla                                                  0,0521 eur/kWh. 

 

Cena tepla sa skladá: 

- z fixnej zložky ceny tepla: kde oprávnenými nákladmi sú náklady na opravu a údržbu, 

revízie a zákonné prehliadky, atesty, nájom, poistenie majetku, ostatné služby, mzdy, odvody, 

odpisy, atď. 

-z variabilnej zložky ceny tepla: kde náklady tvoria náklady na energie – plyn, elektrická 

energia, technologická voda. 

V pláne na rok 2020 bolo počítané s cenou tepla, ktorú schválil Úrad pre reguláciu sieťových 

odvetví. 

 

Po skončení roka 2020 bola cena tepla zúčtovaná podľa skutočných a  oprávnených nákladov 

podľa Vyhlášky ÚRSO č. 248/2016 Z. z. a fakturovaná odberateľom vo výške : 

- variabilná zložka cena tepla                                                            0,0431 eur/kWh   

- fixná zložka ceny tepla                                                                107,8137 eur/kW. 

 

Plánovaná výroba tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedená v tabuľke: 

  

      Plynová kotoňa GWh Regulačný fix.zložka €    var. zložka €  Spolu  

    príkon 120,5007 0,0521 € 

Štúrova       1,845           384,7809          46 366,37          96 114,34        142 480,71     

Pod Sekvojou      1,244           259,4039          31 258,35          64 796,41          96 054,76     

Nábrežná 16      0,372             77,5903            9 349,69          19 381,25          28 730,94     

Cintorínska 40      0,135             28,0767            3 383,26            7 013,28          10 396,54     



 

  

Mestský úrad      0,277             57,8795            6 974,52          14 457,70          21 432,22     

Švantnerova 11      0,121             25,2965            3 048,25            6 318,84            9 367,09     

Dom služieb      0,224             46,8427            5 644,58          11 700,83          17 345,41     

            

Výroba spolu      4,218           879,8705        106 025,02        219 782,65        325 807,67     

 

 
Skutočná výroba tepla a teplej vody podľa jednotlivých zdrojov je uvedená v tabuľke:  

V roku 2020 sme vyrobili 4,128 GWh . Výroba vo variabilnej zložke predstavuje 178 196,- 

eur  a vo  fixnej zložke 94 862,- eur. 

      Plynová kotoňa GWh Regulačný fix.zložka €    var. zložka €  Spolu  

    príkon 107,8137 0,0431 € 

Štúrova       1,825           384,7809          41 484,65          78 724,60        120 213,47     

Pod Sekvojou      1,243           259,4039          27 967,29          53 634,20          81 601,49     

Nábrežná 16      0,320             77,5903            8 365,29          13 787,56          22 152,85     

Cintorínska 40      0,140             28,0767            3 027,05            5 787,12            8 814,17     

Mestský úrad      0,260             57,8795            6 240,20          11 402,11          17 642,31     

Švantnerova 11      0,110             25,2965            2 727,31            4 886,42            7 613,73     

Dom služieb      0,230             46,8427            5 050,28            9 974,07          15 024,35     

            

            

Výroba spolu      4,128           879,8705          94 862,07        178 196,08        273 062,37     

   
 

 

 

 

Tržby za nájomné od nájomcov – 216 122,- eur.   

 

Bytové domy počet b.j. Nájomné Nájomné 

    plán skutočnosť 

Štúrova 17 1                1 348,80                    1 348,80     

Pod Sekvojou 37-41 5                4 885,20                    4 885,20     

Pod Sekvojou 43-45 1                  930,36                      930,36     

Pod Sekvojou 31-33 7                6 255,00                    6 255,00     

Pod Sekvojou 25-29 39              43 838,28                  43 838,28     

Pod Sekvojou 17-23 52              84 473,76                  84 473,76     

Pod Sekvojou 11-15 39              73 384,80                  73 384,80     

Byt na Bukovine 1                  322,92                      322,92     

Byt na štadióne 1                  682,44                      682,44     

        

Spolu: 146            216 121,56                216 121,56     

 

 
V priebehu roka 2020 sa uskutočnilo štrnásť výmen nájomných bytov. 

 

 



 

  

Tržby  za nájomné v nebytových priestoroch – 2 964,- eur bol za nájom priestoru na ul. 

Pod Sekvojou,  v ktorom je predajňa Jednoty. Od 01.03.2020 bol na základe dohody upravený 

mesačný nájom z 247,- eur na 272,- eur.  

 

  2020 plán 1-2 2020 3-12 2020  Spolu 

Pod Sekvojou 

/Jednota/ 2 964 494 2720 3214 

  

 

Tržby za ostatné služby – 5 313,- eur sú za výkony, ktoré si objednávajú odberatelia alebo 

vlastníci bytov, nájomníci na základe objednávok a vykonajú ich naši zamestnanci. 

 
Druh tržby  euro 

Tržby za ostané služby – vým., vyhodn. pom. snímačov tepla 1 908,00 

Tržby za ostané služby - oprava na UK, TV v bytoch   274,00 

Tržby za ostané služby – maliarske, murárske práce    320,00 

Tržby za ostané služby - vodárenské 1 603,00 

Tržby za ostané služby - oprava na elektrickom zariadení   622,00 

Tržby za ostané služby – čistenie kanalizácie    123,00 

Tržby za ostatné služby – vyčistenie výťahových šácht    40,00 

Tržby za ostané služby – odvoz, iné  137,00 

Tržby za ostané služby - kosenie    145,00 

Tržby za ostatné služby – použitie nebyt. priestorov   71,00 

Tržby za ostané služby – vystav. potvrdení, zmena vlast., zmluvy     70,00 

  

Spolu 5 313,00 

 
 

Tržby za výkon správy – 17 320,- eur. V roku 2020 Mestský bytový podnik Nová Baňa, 

s.r.o. spravoval a poskytoval služby užívateľom v 19-tich domových objektoch s 294 bytmi 

v osobnom vlastníctve a nebytové priestory k nim patriace. Od 01.01.2020 nám pribudol do 

správy bytový dom s 10 bytovými jednotkami na Malej Lehote č. 506.  

Poplatok za výkon správy bol 4,80 eur bez DPH. Od 01.07.2020 bol poplatok upravený 

o priemernú ročnú mieru inflácie vo výške 2,7% za rok 2019, poplatok je potom 4,93 eur bez 

DPH, v pláne na rok 2020 bolo počítané s poplatkom 4,94 eur bez DPH na byt. 

 Bytové domy  počet bytov plán skutočnosť 

  

(4,80 eur /4,94eur/ Za  rok 2020 

Cintorínska10 6 345,60 350,40 

Štúrova 13-17 35 2 016,00 2 044,00 

Štúrova 16-22 32 1 843,20 1868,80 

Švantnerova 5-7 12 691,20 700,56 

Švantnerova 9-11 11 633,60 642,18 

Železničný rad 21-23  12 691,20 700,80 

Cintorínska 12-14 8 460,80 467,20 

Cintorínska 40-42 12 691,20 700,80 

Hr. Beňadik 354 6 345,60 350,40 

Hr. Beňadik 355 6 345,60 350,40 

Školská 4 6 345,60 350,4 

Nábrežná 16 55 3 168,00 3212,00 

Cintorínska 38 14 806,40 817,60 

Rekreačná 394 6 345,60 355,34 



 

  

Pod Sekvojou 37-45 34 1 958,40 1985,60 

Pod Sekvojou 31-33 17 979,20 992,80 

Sládkovičova 4 230,40 233,52 

Cintorínska 16-18 8 460,80 467,20 

Malá Lehota 506 10 576,00 583,88 

Spolu byty 294 16934,40 17173,88 

    

 

  

Garáže   5-7 /0,99 eur/ 8                              93,60                                  87,08     

9-11 4                              46,80                                  47,02     

Sládkovičova 1                              11,52     11,78 

 Spolu nebyt. priestory 13                            152,10     145,88 

        

Spolu za výkon 
správy            17 333,46                        17 319,76     

     

Výnosy z predaja DNM a DHM – 83,00 eur – bolo odpredané motorové vozidlo Peugeot 

Boxer. 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – 3 057,- eur, z toho 2 647,- eur sú  výnosy z 

dotácie poskytnutej vytvorenie pracovného miesta z projektu Praxou k zamestnaniu, poistné 

plnenie 372,00 eur, za výkon správy nájomných bytov od Mesta Nová Baňa 28,- eur, 

pokladničné  poplatky 3,- eur, ostatné 7,- eur.   

 

Úroky z vkladov v banke – 414,- eur. Peňažné prostriedky boli vo VÚB a v Slovenskej 

sporiteľni /SLSP/ vložené na termínované vklady. Úrokové sadzby v bankách počas roka boli 

veľmi nízke.  

    
Účet  

Stav účtov  
k 31.12.2020 Úrok 

   v eurách v eurách/rok 

Sporiaci účet VÚB- mesačný /GF/  95 064,79 41,75 

Termínovaný vklad 12 M SLSP   200 873,19 372,54 

    

Spolu   414,29 

 M=mesiac     
       
 

    

    3.Hospodársky výsledok 

Za rok 2020 sme dosiahli hospodársky výsledok zisk  –    116,- eur, plánovaný bol zisk vo 

výške 8 129,- eur. Zníženie cien za dodávku energií do tepelných zariadení znížili náklady 

o 26 966,- eur, tie boli potom premietnuté aj do výnosov, čím došlo k ich zníženiu o 52 745,- 

eur. Výnosy z výroby tepla boli počítané z ceny stanovenej ÚRSO v roku 2019, kde cena za 

energie bola podstatne vyššia. Verejným obstaraním bola vysúťažená priaznivá, výhodná 

cena, ktorá potom výnosy z tepla aj znížila. Do ceny tepla je možné zahrnúť len oprávnené 

náklady. Na pokles  výnosov z výroby tepla a teplej vody má vplyv nielen mierna zima, ale aj 

regulácia spotreby tepla u konečných spotrebiteľov, postupné zatepľovanie bytových domov.  

Z tržieb z  nájmu bytov na ul. Pod Sekvojou 17-23, 25 -29, za ktoré Mestu Nová Baňa 

posielame nájomné na splátku úveru, zostane približne 25 %, ktoré  spoločnosti zostanú ako 

čistý výnos a ďalej sa použijú na opravy a udržiavanie domov a bytov, na  poistné a iné 

náklady súvisiace s hospodárením v bytových domoch. 



 

  

Pre nás ako správcu bytov  je povinnosť prispievať podľa zákona č. 182/1993 o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov  mesačne do fondu prevádzky, údržby a opráv za neodpredané 

byty v bytových  domoch na ul. Pod Sekvojou 31-33, 37-45,  1 byt na ul. Štúrova 17. V roku 

2020 sme odviedli do fondu prevádzky, údržby a opráv 6 485,- eur za 14  nájomných bytov. 

Rozdiel nájomného a príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv  13 419,- eur – /mínus/ 6 

485,- eur = 6 934,- eur, ktoré zostanú spoločnosti.   

   

 

4.Predpokladaný  vývoj v činnosti spoločnosti v roku 2021  

Našim cieľom bude aj naďalej efektívne hospodáriť s finančnými prostriedkami, naďalej 

udržať dobrú platobnú disciplínu tak voči dodávateľom ako aj odberateľov a nedovoliť  

pokles spoločnosti. 

Naďalej poskytovať kvalitné služby spojené s bývaním či už nájomcom, vlastníkom bytov, 

odberateľom a to zabezpečením dodávok tepla, teplej vody, a ostatných služieb spojených s 

bývaním.  

            

     

Článok VII. 

Prílohy  

Súčasťou správy o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. je: 

Príloha č. 1 - Súvaha k 31.12.2020 v skrátenom rozsahu   

Príloha č. 2 - Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020 v skrátenom rozsahu 

Príloha č. 3 - Plnenie plánu nákladov a výnosov za rok 2020  

 
 
 
 
                                                                               Anna Tužinská 

                                                                           konateľka spoločnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

               Súvaha k 31.12.2020                              Príloha č.1 
/v skrátenom rozsahu/ 

v eurách 

 
A K T Í V A Čís. r. k 31.12.2020 k 31.12.2019 

 
Spolu majetok    /r.3+r.8+r.19/ 1 1 072 924 1 066 325 

  

2 
  

Účet Neobežný majetok  /r.4+5+6+7/ 3 30 345 34 583 

019-079 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 4 - - 

022-082 Samostatné hnuteľné veci a súbory 5 27 967 33 839 

029-089 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 6 378 744 

O42 Obstarávaný dohodobý hmotný majetok 7 2 000 - 

 Obežný majetok  /r.8+9+10+11+12+....až 17/ 8 673 660 633 017 

112 Materiál na sklade 9 1 125 1 106 

311 Pohľadávky z obchodného styku 10 1 217 1 231 

314 Poskytnuté preddavky 11 75 911 417 

315 Ostatné pohľadávky 12 6 221 968 

343 Daňové pohľadávky /DPH/ 13 1 187 2 955 

346 Dotácie zo štátneho rozpočtu 14 1 764 
 

211 Peniaze - pokladnica 15 522 32 

213 Ceniny 16 2 408 100 

221 Účty v bankách /MsBP/ 17 359 917 398 642 

227 Účty v bankách /účty bytových domov vlastníkov/ 18 223 388 227 566 

38X Časové rozlíšenie /r.19+20/ 19 368 919 398 725 

381 Náklady budúcich období krátkodobé 20 3 415 1 804 

385 Príjmy budúcich období krátkodobé 21 365 504 396 921 

 P A S Í V A    

 Spolu vlastné imanie a záväzky /r.3+9+24/ 1 1 072 924 1 066 325 

 
 

2 
  

 Vlastné imanie /r.4+5+6+-7/ 3 277 977 277 862 

411 Základné imanie 4 230 997 230 997 

421 Zákonný rezervný fond 5 19 035 19 035 

429 Výsledok hospodárenia minulých rokov /nerozd.zisk/ 6 27 829 46 702 

431 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  po 
zdan./zisk/ 

7 116 -              18 872 

 
 

8 
  

 Záväzky /r. 10+11 ...až r.23/ 9 794 947 788 458 

321 Záväzky z obchodného styku 10 43 895 32 206 

323 Zákonné rezervy /krátkodobé/ 11 3 063 2 214 

324 Prijaté preddavky 12 422 868 412 076 

325 Ostatné záväzky 13 5 379 5 380 

326 Nevyfaktúrované dodávky 14 184 2 593 

331 Záväzky voči zamestnancom 15 6 119 5 146 

336 Záväzky zo sociálneho poistenia 16 3 968 3 550 

341 Daň z príjmov 17 - 
 

342 Ostatné priame dane 18 890 863 

345 Ostatné dane a poplatky 19 201 269 

379 Iné záväzky 20 866 181 

472 Záväzky zo sociálneho fondu 21 563 942 

477 Záväzky zo správy bytových domov 22 209 423 226 038 

479 Ostatné záväzky /záväzky zo správy nájomných bytov/ 23 97 528 97 000 

 Časové rozlíšenie /r.25/ 24 - 5 

384 Výnosy budúcich období dlhodobé /dotácia/ 25 - 5 



 

  

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2020                              Príloha č.2 

/v skrátenom rozsahu/ 

v eurách 

 
  v eurách       

Účet   Čis. r. k 31.12.2020 k 31.12.2019 

  Čistý obrat     /časť účt. tr.6 podľa zákona/ 1            515 032                504 895     

  Výnosy z hospodárskej činnosti /súčet r 03+04+05/ 2            518 172                510 641     

602 Tržby z predaja služieb 3              515 032                  504 895     

641,642 Tržby z predaja DHM a materiálu 4                       83                            -       

644,646,648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti  5                  3 057                      5 746     

    6     

  Náklady na hospodársku činnosť /r.9+10+12+17+18+ 7            517 759                529 723     

  19+20+21/ 8     

501,502 Spotreba materiálu a energií 9              187 283                  224 076     

51x Služby /účtová skupina 51/ 10              173 370                  153 367     

    11     

  Osobné náklady /r.13+14+15+16/ 12            126 606                108 545     

521 Mzdové náklady 13                88 610                    75 114     

523 Odmeny členom orgánov spoločnosti 14                  2 392                      2 610     

524 Náklady na sociálne poistenie 15                31 454                    26 922     

527 Sociálne náklady 16                  4 150                      3 899     

53x Dane a poplatky /účtová skupina 53/ 17                 1 273                        644     

551 Odpisy k dlhodobému nehm. a hmotnému maj. 18              17 116                  25 075     

542 Zost.cena pred. dlh. majetku a predan. materiálu 19     

546 Odpis pohľadávok  20                       -                       5 980     

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 21              12 111                  12 036     

  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22                    413     -            19 082     

  /r.02-07/ 23     

    24     

  Pridaná hodnota /r.3-/r.9+10/ 25            154 379                127 452     

    26     

  Výnosy z finančnej  činnosti  /r.28/ 27                    414                        890     

662 Výnosové úroky 28                     414                         890     

    29     

  Náklady na finančnú činnosť /r.31/ 30                    588                        509     

568 Ostatné náklady na finančnú činnosť 31                     588                         509     

    32     

  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti  33 -                 174                        381     

  /r.28-31/ 34     

  Výsledok hospodárenia pred zdanením  35                    239     -            18 701     

  /r.22+33/ 36     

  Daň z príjmov 37                    123                        171     

591 Daň z príjmov splatná  38                     123                         171     

    39 
   

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /zisk/ 40     

  po zdanení /r.35-37/ 41                    116       

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /strata/ 42   -            18 872     

  po zdanení /r.35-37/ 
 

    



 

  

                                Náklady a výnosy za rok 2020                          Príloha č.3 

     /v skrátenom rozsahu/ 

v eurách 

 
účet Položka náklady plán  2020 skut. 2020 Plnenie % 

501 Spotreba materiálu 12376,00 11690,00 94,46 

502 Spotreba energií 202559,00 175593,00 86,69 

511 Opravy a udržiavanie 9930,00 13119,00 132,11 

512 Cestovné 200,00 92,00 46,00 

513 Náklady na reprezentáciu 50,00 47,00 94,00 

518 Ostatné služby 176360,00 160112,00 90,79 

521 Mzdové náklady 86 510,00 88 610,00 102,43 

523 Odmeny členom org. spoločnosti 3293,00 2392,00 72,64 

524 Zákonné sociálne poistenie 31 821,00 31 454,00 98,85 

527 Zákonné sociálne náklady 4 700,00 4 150,00 88,29 

531 Daň z motorových vozidiel 129,00 202,00 156,59 

538 Ostatné dane a poplatky 516,00 1 071,00 207,56 

546 Odpis pohľadávok 
   

548 Ostatné náklady na hosp. činnosť 11 865,00 12 111,00 102,07 

551 Odpisy DNM a DHM 16 380,00 17 116,00 104,49 

568 Ostatné finančné náklady 510,00 588,00 115,29 

591 Splatná daň z príjmu 2 160,00 123,00 5,69 

 
     

 
Náklady spolu: 559 359,00 518 470,00 92,69 

 
účet Položka výnosy plán 2020 skut. 2020 Plnenie % 

602 Tržby z výroby tepla  325 808,00 273 063,00 83,81 

602 Tržby z nájomného bytov 216 122,00 216 122,00 100,00 

602 Tržby z nájomného nebyt. priest. 2 964,00 3 214,00 108,43 

602 Tžby za služby ostatné /PL/ 4 481,00 5 313,00 118,56 

602 Tržby za výkon správy 17 333,00 17 320,00 99,92 

641 Tržby z predaja DHM 
 

83,00 
 

648 Ostatné výnosy z hospod. č. 33,00 3 057,00 9 263,64 

662 Úroky 747,00 414,00 55,42 

 
  

   

 
  

   

  Výnosy spolu: 567 488,00 518 586,00 91,38 

    
   

  Hospodársky výsledok:       

  Plán 2020                     zisk                  8 129,00        

  Skutočnosť 2020          zisk                       116,00    
                   

1,43     

          

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

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

K bodu:    Správa o hospodárení za rok 2020 v Mestských lesoch spol. s r.o.  

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

 

Predkladá:  Mgr. MVDr. B. Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa  

 

Spracovateľ:  Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. 

    

PhDr. Alena Karšayová, ekonóm spoločnosti    

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie   

   Dôvodovú správu 

 

    

V Novej Bani, dňa 14.júna 2021 

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

 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 
súhlasí: 
  

a/ s účtovnou závierkou spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.za rok 2020 

 

b/so zúčtovaním straty za r. 2020 vo výške 619,65 EUR na účet nerozdelený zisk min. rokov 

  

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov oddiel 3 

§125 bod (1) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde 

jediným spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta. 

Do jeho pôsobnosti patrí schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie 

o zaúčtovaní straty dosiahnutej v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu mestského 

zastupiteľstva. 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

 

 

K bodu:  Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie od 1.1.2020 do 

31.12.2020  

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

  

 

Spracovateľ:   Róbert Müller, náčelník MsP 

 

Materiál obsahuje:  

                                   1) Návrh na uznesenie 

                                    

                                   2) Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie  

                                       od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

 

 

    

V Novej Bani, dňa 15. júna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

N á v r h     n a     u z n e s e n i e 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie  

od 1.1.2020 do 31.12.2020 
 

Mestská polícia Nová Baňa sídli na adrese Námestie slobody č. l,  968 01 Nová Baňa, tel: 045/67 82 

888, 0910 110 120, mail: msp@novabana.sk 

Mestská polícia bola zriadená Mestom Nová Baňa reprezentovaným mestským úradom na 

adrese Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa, , tel: 045/67 82 800, mail: msu@novabana.sk 

 
   Mestská polícia mesta Nová Baňa (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo Mestské 
zastupiteľstvo v Novej Bani (ďalej len MsZ) dňa 10.12.1990 uznesením MsZ Nová Baňa   č.  2/1990 
na  základe zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov. 
   Mestská polícia je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť všeobecne záväzným 
nariadením. Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie 
verejného činiteľa. 
   Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce MsP Nová Baňa upravuje                   
Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v prípade príslušníkov 
MsP Nová Baňa aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.  
   Hospodárenie a financovanie MsP Nová Baňa je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov 

MsP určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh. 

Štatistické údaje 
 

I.        Počet príslušníkov mestskej polície 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 6 

la Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 6 

2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 0 

3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 0 

4 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 

úmyselného trestného činu 
0 

5 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov 

6 

 

II.        Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0  

III.     Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

 

1 Počet vykonaných zákrokov 0 

2 Počet prípadov použitia zbrane 0 

2a Z toho neoprávnených 0 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených 0 

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 3/3 

4a Z toho neoprávnených 0 

5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 0 

mailto:msp@novabana.sk
mailto:msu@novabana.sk


3 

 

6 
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval /do 24 hod./ 
0 

7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0 

8 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby 

/do 24 hod./ 
0 

   9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0  

10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície 

alebo v súvislosti s ich plnením) 
0 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0  

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polícii 

   

1 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

2 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

3 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 1 
 

Opisná časť: 

 

Vplyv pandémie na činnosť mestskej polície. 

Príslušníci mestskej polície ako policajti prvého kontaktu často prichádzajú do nepredvídateľných a 
nečakaných situácií. Miestnou znalosťou sa mestská polícia ako poriadkový útvar samosprávy rýchlo 
etablovala na úseku zabezpečovania verejného poriadku, príslušníci dokázali minimalizovať faktory, 
ktoré boli spôsobilé negatívne ovplyvniť ich prácu. Počas kalendárneho roka 2020 bol tým 
negatívnym faktorom nový koronavírus SARS-CoV-2 a následná infekčná epidémia ochorenia 
COVID-19.  
Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č.114 zo dňa 15. marca s účinnosťou od nasledujúceho 
dňa na území SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov. Od 16. marca 2020 boli počas roka postupne rôznymi právnymi aktmi určované 
preventívne proti pandemické opatrenia s rôznou intenzitou a z nich vyplývajúce povinnosti pre 
fyzické i právnické osoby. Rovnako z nich pre príslušníkov MsP vyplývali nové oprávnenia a nové 
úlohy v kontrole verejného poriadku a kontrole dodržiavania právnych noriem povinnými subjektmi. 
Hliadky mestskej polície sa museli orientovať v nových platných právnych normách prijatých na 
elimináciu pandémie, výrazne sa zmenilo zameranie a náplň hliadkovania a plnenia základných úloh. 
V dôsledku týchto opatrení, predovšetkým pre zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania, 
dištančného vzdelávania žiakov stredných škôl a žiakov druhého stupňa základných škôl, uzavretia 
prevádzok,  reštaurácií, sa priebežne výrazne znížil pohyb osôb na verejnom priestranstve a na 
miestach verejnosti prístupných. Rovnako bola znížená hustota pohybu osobných motorových vozidiel 
v cestnej premávke, ktorá nebola tak exponovaná, ako roky minulé. Spomenuté skutočnosti ovplyvnili 
i výsledné dáta štatisticky sledovaných merných ukazovateľov, ktoré Mestská polícia v Novej Bani pri 
svojej činnosti eviduje, zbiera a vyhodnocuje. 
 
 
Ohrozenie príslušníkov mestskej polície pandémiou. 
 
 Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku boli príslušníci mestskej polície občanmi alebo 
inštitúciami oslovovaní a privolávaní k špecifickému úkonu, napríklad, aby preverili na zemi ležiace 
osoby. Títo občania bývali často zranení z dôvodu intoxikácie alkoholom či inými návykovými 
látkami alebo sú to osoby bez domova, u ktorých je hygiena na veľmi nízkej úrovni. Zasahujúci 
mestskí policajti im fyzicky  pomáhajú sadnúť, vstať, privolávajú lekára, prípadne s nimi rôzne 
manipulujú pri štandardných úkonoch. 
 V rámci proti pandemických opatrení vykonávala nasledujúce činnosti:  
- rozdávanie ochranných rúšok a gélových dezinfekcií občanom bez trvalého pobytu a sociálne 
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neprispôsobivým občanom a taktiež občanom, ktorí si rúška nedokázali zaobstarať vlastnou cestou (vo 
väčšine prípadov z finančných dôvodov a v prvých mesiacoch akútnym nedostatkom ochranných 
prostriedkov)  
-fyzicky overovala telefonické oznámenia na nedodržiavanie povinnej karantény (17 prípadov) 
-zabezpečovala výdaj obedov pre jedného bezdomovca ( MsP vybavila prevádzku, ktorá obedy dávala 
sponzorsky) 
-poskytovala zásobovanie pitnou vodou obyvateľom na Partizánskej ulici č. 2, ako aj zabezpečenie 
chemického WC 
- bolo rozdaných 70 postrekových fliaš na aplikáciu dezinfekcie a ochranné rukavice domovým 
dôverníkom bytových domov po sídliskách. Priebežne ich zásobovala riedenou dezinfekciou určenou 
na dezinfekciu výťahov, schránok a kľučiek (celkovo rozrobených  cca 480 l dezinfekcie)  
- poskytovala dezinfekciu aj dobrovoľníkom, ktorí vykonávali dezinfekciu verejných priestranstiev 
- zriadená 24 hodinová infolinka  v súvislosti s pandémiou – náčelník MsP má tento telefón nepretržite 
u seba takmer 1,5 r. 
-za uplynulý rok prekonal nákazu COVID-19 jeden príslušník MsP, avšak toto ochorenie nebolo 
spôsobené priamym výkonom v službe 

 

a/   Personálne zabezpečenie Mestskej polície v Novej  Bani 

      K 31.12.2020 mestská polícia disponovala nasledujúcim počtom príslušníkov MsP s platným 
osvedčením o odbornej spôsobilosti: 

• Róbert Müller, náčelník MsP, osvedčenie č. 0047, poradové číslo protokolu 30, vydané v 

Bratislave dňa 19.3.2002. 

• Pavol Kalafús, príslušník MsP, osvedčenie č. 002334, poradové číslo protokolu o skúške 

474-022 vydané v Nitre 13.6.2017. 

• Juraj Lukáč, príslušník MsP, osvedčenie č. 502 vydané v Pezinku dňa 29.3.1994. 

• Ľudovít Hudec, príslušník MsP, osvedčenie č. 501 vydané v Pezinku dňa 29.3.1994. 

• Ľudevít Beluský, príslušník MsP, osvedčenie č. SPC 4-97/SOŠ BA-98 vydané v Bratislave 

dňa 30.11.1998. 

• Slavomír Bedenský, príslušník MsP, osvedčenie číslo SPC499/SOŠ BA-98 vydané v 

Bratislave 30.11.1998. 

 

Priemerný vek príslušníka Mestskej polície v Novej Bani je takmer 44 rokov,  50% príslušníkov MsP 

je vo vekovej kategórii od 46 do 50 rokov, 16,6% príslušníkov MsP je vo vekovej kategórii od 46 do 

50 rokov, 16,6% príslušníkov MsP je vo vekovej kategórii 40-45 rokov a 16,6% príslušníkov MsP je 

vo vekovej kategórii 25-30 rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- podľa schválenej novelizácie Zákona o obecnej polícií bude mať príslušník obecnej polície nárok na 

príspevok za prácu v obecnej polícii, pričom spojenie výsluhový dôchodok v zákone použité nie je. 

Ide o dávku osobitného sociálneho poistenia. Oprávnenou osobou na uplatnenie takéhoto nároku je 

príslušník obecnej polície, ktorého pracovný pomer v obecnej polícii skončil, dovŕšil vek najmenej 

56 rokov a jeho pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov. Vzhľadom na vyššie 

uvedené v najbližších 4-5 rokoch čaká MsP prijímanie dvoch nových príslušníkov MsP z dôvodu 

odchodu do „výsluhového dôchodku“  

- v roku 2020 nenastúpil na odbornú prípravu žiadny príslušník, 

- v roku 2020 neboli na MsP Nová Baňa podané sťažnosti. 

veková 

hranica 

príslušníci MsP 

počet % Ø vek 

25-30 1 16,6 30 

40-45 1 16,6 45 

46-50 3 50 48,7 

51-55 1 16,6 52 

spolu 6 100 43,9 
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- náčelník MsP vykonáva riadiacu funkciu pracoviska MsP  v rozsahu 20%, ostatnú činnosť v rozsahu 

  80% vykonáva ako zvyšní príslušníci MsP (práca v teréne podľa rozpisu služieb, vrátane nočných  

  smien). Dôvodom bolo zníženie počtu príslušníkov MsP na 6.  

 - je zaradený do krízového štábu mesta,   

 

b/  Spolupráca s občanmi 

  

       Na kontaktné telefónne číslo MsP v roku 2020 príslušníci mestskej polície prijali  114 

telefonických podnetov, osobné oznámenie prijali od 48 občanov a emailom  bolo prijatých 57 

podnetov. Vlastnou činnosťou MsP konala v 132 prípadoch. Celkovo za rok 2020 sa MsP 

zaoberala 351 podnetmi. Uvedené parametre poukazujú na záujem občanov o riešenie situácie 

prostredníctvom MsP. Najčastejšie išlo o rôzne oznámenia protiprávneho konania, požiadavky na 

vykonanie opatrení za účelom zjednania nápravy, žiadosti o odchyt túlavého psa, oznámenia 

podozrivých osôb a iné.  

         

 
                                             

                                                                    

c/  Vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2020 na úseku cestnej premávky 
 

           V cestnej premávke sa riešili najmä priestupky vyplývajúce z § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platené parkovanie je v meste 

zavedené od mája 2016 a s miernymi úpravami je platné dodnes.  Posledná úprava plateného 

parkovania sa bola v máji 2020, kedy bolo schválené nové VZN č. 3/2020 s účinnosťou od 

03.06.2020. V ňom sa upravili niektoré ustanovenia článkov a to zmena času  pre vstup do zóny s 

dopravným obmedzením ( 8,00-15,30 hod.), zjednotenie výšky poplatku za parkovanie v zóne s 

dopravným obmedzením (AUTOMAT: 0,50 €/hod. a  SMS: 0,50 €/hod.) a poslednou zmenou 

bola možnosť využitia bezplatného parkovania v zóne s dopravným obmedzením na dobu 30 min. 

       So zónou s dopravným obmedzením úzko súvisí aj státie vozidiel na chodníkoch. V zóne s 

plateným státím je vodič vozidla povinný stáť len na vyznačených parkovacích miestach – 

v parkovacích boxoch. Aby sa vodiči vyhli tomuto poplatku parkujú na chodníkoch. Opatrenia zo 

strany mestskej polície boli vykonávané štandardne a zamerané boli najmä na zákazy státia na Ul. 

A. Kmeťa, platené parkovanie a zákazy státia vyplývajúce zo zóny s dopravným obmedzením. 

Problémy s porušovaním zákazov pretrvávali v letných mesiacoch pri predajni zmrzliny na Ul. 

Osvety a na Ul. A Kmeťa. V týchto lokalitách musí mestská polícia zintenzívniť kontroly, aby 

tento negatívny jav bol odstránený. Ďalšou možnosťou odstránenia tohto stavu je rozšírenie zóny 

s dopravným obmedzením a vytvorením niekoľkých parkovacích miest, pričom návštevníci 

zmrzliny by mohli využívať službu 30 min. zdarma. Chodník v uvedenej lokalite je dostatočne 

široký a vybudovaním parkovacích boxov by chodci neboli obmedzovaní. Ďalšou alternatívou je 

umiestnenie fyzických zábran, či už vo forme zábradlí pri vchodoch SOŠOaS alebo umiestnením  

kamenných kvetináčov. 

       Za kritickú situáciu možno považovať parkovanie vozidiel po sídliskách, najmä Ul. Nábrežná už 

nemá žiadne parkovacie kapacity, podobne sú na tom aj Ul. Štúrova a Pod sekvojou. Na 

uvedených sídliskách je nutné aj zmeniť vodorovné značenie, nakoľko od apríla 2020 platí nová 

38% 

62% 

0% 0% 

vlastné zistenia od občanov 

22% 

52% 

26% 

osobne telefonicky email 
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Vyhláška  č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Z uvedenej vyhlášky bolo vyňaté  vodorovné 

značenie žltou farbou. 

            V roku 2020 príslušníci MsP zistili celkovo 268 priestupkov na úseku statickej dopravy. Z 

celkového počtu priestupkov príslušníci mestskej polície priamo na mieste zistenia riešili 99 % 

priestupkov, na objasnenie bolo postúpených 1 % priestupkov. Priemerná výška uloženej 

blokovej pokuty v roku 2020 bola vo výške 10 -€. V sledovanom období bol v cestnej premávke 

3x použitý  donucovací prostriedok - Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového 

vozidla, tzv. „papuča“. 

 

 

           Tabuľka č. 1 - sumár jednotlivých priestupkov na úseku cestnej dopravy 

 

        

 

 

 

      

 

 

 

    

 

 

 

             Tabuľka č. 2 - sumár celkového počtu priestupkov na úseku cestnej dopravy 
                                    

 

 

 

      

 

 

 

         

          V rámci zabezpečenia bezpečnosti detí pri prechode cez priechody pre chodcov v dňoch 

školského vyučovania bol v čase od 07:10 hod. do 07:35 hod. zabezpečený dohľad nad 

bezpečnosťou cestnej premávky v blízkosti základných škôl.  

 

 

 d/   Činnosť na úseku verejného poriadku  

        

              V oblasti verejného poriadku bolo za hodnotené obdobie mestskou políciou riešených celkom 

58  priestupkov. Priestupky odhalené na tomto úseku sa na celkovom počte všetkých 

priestupkov podieľali 17,5 percentami. V kalendárnom roku 2020 bola pozornosť zameraná 

hlavne na kontrolu dodržiavania opatrení v spojitosti s ochorením COVID-19. Výkon služby bol 

plánovaný a orientovaný do miest s predpokladaným vyšším  kriminogénnym faktorom, kde 

prichádzalo k častému páchaniu priestupkov, správnych deliktov a inej protispoločenskej 

činnosti. Tieto miesta sú známe nielen na základe vlastných poznatkov z hliadkovej činnosti, 

požiadaviek a podnetov primátora mesta, ale aj z miestnej znalosti poslancov mestského 

zastupiteľstva a občanov mesta. 

       Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku boli v najvýraznejšej miere zastúpené 

priestupky požívania alkoholu na zakázaných miestach, znečisťovania verejného priestranstva, a 

rušenia nočného pokoja. 

           Časté kontroly boli vykonávané na Baníckom námestí, kde sa v SAD zastávke zdržiavali 

bezdomovci a sociálne neprispôsobiví občania (168 kontrol). S tým súvisia aj  zákroky voči 

Druh priestupku počet uloženie BP pokarhanie správy ODI 

platené parkovanie 89 36 53 - 

státie na chodníku 70 37 33 - 

státie priechod pre chodcov 1 1 - - 

státie verejná zeleň 8 5 3 - 

státie v križovatke 6 4 2 - 

vyhradené parkovanie ZŤP 1 1 - - 

zákaz státia 54 28 26 - 

zákaz vjazdu 39 26 11 2 

celkom 268 138 128 2 

dopravné priestupky rok 2020 

celkový počet riešených priestupkov 268 100 % 

riešenie na mieste zistenia priestupku 266 99 % 

postúpené na objasnenie - správy ODI 2 1 % 

počet uložených blokových pokút 138 

suma v € 1 345,- 
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osobám v opitosti – 35 zákrokov, prevažne stačilo použiť výzvu na opustenie miesta, ojedinele 

bola použitá aj výstraha na použitie donucovacích prostriedkov.   

           Taktiež veľká pozornosť bola venovaná menšej Rómskej komunite ( cca 20 osôb) na Ul. 

Partizánskej. Dôvodom je ich neštandardný spôsob života a neschopnosť sa prispôsobiť 

bežnému životu ostatných občanov (neporiadok pred bránou, zaprataný odvodňovací rigol 

drevom, znečisťovanie okolia, neopodstatnene vyvolané hádky s najbližšími susedmi a pod.) 

V danej lokalite sme vykonali 53 kontrol.  

           Ďalšou činnosťou MsP  bola kontrola dodržiavania prevádzkového času resp. dodržiavanie 

zatváracích hodín v prevádzkach v meste, najmä letných terás. Na tomto úseku bolo 

vykonaných 48 kontrol, z toho  boli 2 prevádzkovatelia prejednaní v blokovom konaní a 

majitelia upozornení na dodržiavanie zatváracích hodín zo strany zamestnancov. 

           V rámci kontroly verejného poriadku a dodržiavania nočného pokoja  bolo zaregistrovaných 

13 rušení nočného kľudu, z toho 9 oznámení o rušení nočného kľudu opodstatnených a bloková 

pokuta bola udelená v 6 prípadoch.     

    MsP pokračovala v hliadkovej činnosti zameranej na kontrolu dodržiavania povinností 

držiteľov     psov a kontrolu dodržiavaní povinností osôb, ktoré psov na verejnom priestranstve 

vedú. Hliadky mestskej polície sa sústreďovali na základné zákonné povinnosti - prihlasovanie 

psov do evidencie mesta, plnenie povinnosti platby  za  psa, odstraňovanie exkrementov  po 

psoch z verejných priestranstiev, kontrolu spôsobu vodenia a z toho vyplývajúcich iných 

povinností. V sledovanom období  mestská polícia vykonala 26 kontrol. MsP odchytila 35 

túlavých psov. V niektorých prípadoch sa hliadke podarilo zistiť priamo na mieste ich 

majiteľov, ostatné  umiestnila  do karanténnej stanice. Do 01.07.2020 mala mestská polícia  do 

starostlivosti zverenú karanténnu stanicu na dočasné prechovávanie zabehnutých a túlavých 

psov. Od uvedeného termínu sa karanténna stanica v držaní mesta zrušila a všetky úkony 

spojené s prevádzkou karanténnej stanice, odchytom túlavých psov boli prenesené na Združenie 

za práva zvierat, o.z., s ktorým Mesto Nová Baňa podpísalo  Zmluvu o spolupráci  dňa 

28.02.2020. 

           Na úseku ochrany životného prostredia bola pozornosť venovaná najmä zakladaniu divokých 

skládok, znečisťovaniu miestneho potoka a systému zberu odpadov. V rámci ochrany čistoty 

mesta boli kontrolované miesta, kde dochádzalo k znečisťovaniu najčastejšie a pozornosť bola 

pravidelne venovaná čistote verejnoprospešných zariadení. MsP úzko spolupracuje 

s technickými službami mesta a často konala aj na ich podnet. Na tomto úseku ochrany MsP 

ťahá za kratší koniec, nakoľko zistenie týchto páchateľov je ťažšie, prípadní svedkovia takejto 

činnosti neradi spolupracujú s MsP, pretože si nechcú narušiť susedské vzťahy. Výrazné 

zlepšenie nastalo pri nakladaní s ojazdenými pneumatikami, pretože TS Nová Baňa zriadila 

miesto, kde občania tieto pneumatiky môžu bezplatne uložiť. Ojazdené pneumatiky na bývalých 

zberných miestach sú uložené už iba sporadicky. Aj v ďalšej oblasti ochrany životného 

prostredia MsP vykonáva  kontrolu zameranú na nelegálnu ťažbu a vývoz drevnej hmoty. 

V tomto smere MsP spolupracovala s MsL, ktoré ju pravidelne informovala, v ktorej lokalite sa 

ťaží, resp.sa vykonáva samovýroba. Na tomto úseku vykonala 12 kontrol, pričom v jednom 

prípade musela mestská polícia takúto činnosť preverovať  telefonicky s MsL, nakoľko 

samovýrobca nemal pri sebe potrebné doklady (zabudol ich v inom vozidle). 

        

              Plnenie úloh na úseku porušovania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných 

návykových látok osobami mladšími ako 18 rokov bolo zabezpečované v spolupráci s OOPZ 

Nová Baňa, nakoľko MsP nedisponuje zariadením na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu. 

Požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách zistila a zadokumentovala v 15 

prípadoch, pričom v 14 prípadoch bola uložená bloková pokuta. Ojedinelý prípad bol, keď 

maloletý podal alkohol maloletým osobám. Vec bola uložená pre nízky vek priestupcu 

a s rodičom maloletého bol vykonaný preventívny pohovor. 

         

           Počas kontroly verejného poriadku a statickej dopravy v uliciach mesta bola pozornosť 

hliadok mestskej polície zameraná aj na odhaľovanie a evidovanie nedostatkov a porúch na 

majetku či zariadení mesta, ako napríklad chýbajúce alebo poškodené dopravné značenia, 

výtlky na komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, schody, chýbajúce poklopy, nefunkčné 
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verejné osvetlenie a podobne.  

          Zabezpečovane verejného poriadku v obci pri organizovaní verejných a kultúrnych podujatí 

vychádzalo z miestnej znalosti prostredia a v úzkej súčinnosti s organizátormi. Väčšinou bola 

poskytnutá pomoc pri organizovaní dopravy, preventívnou prítomnosťou na podujatí a pod. 

(podujatia iba do polovice marca 2020, potom vstúpili do platnosti opatrenia v súvislosti s 

COVID-19). Udalosťou väčšieho rozsahu za minulý rok bolo celoplošné testovanie obyvateľov 

mesta. Testovanie sa konalo v dvoch kolách v termínoch 31.10.-01.11.2020 a 21.-22.11.2020. 

Počas týchto dní MsP zabezpečovala nepretržitú 24 hodinovú službu. Počas nej kontrolovala 

odberové miesta, občanov upozorňovala na dodržiavanie odstupov, prípadne na nosenie rúšok 

       (v dvoch prípadoch riešila s OO PZ občanov, ktorí odmietali mať na tvári ochranné rúško -  vec 

bola odovzdaná na RÚVZ). MsP zabezpečovala komunikáciu medzi odberovými miestami 

a MsÚ o aktuálnych počtoch čakajúcich občanov na testovanie, prípadne čakajúcim odporučila 

presun na iné odberové miesto.  

         

            Medzi ďalšie činnosti  MsP patrilo zisťovanie motorových vozidiel, u ktorých bolo podozrenie 

z dlhodobého parkovania na jednom mieste, resp. bolo podozrenie, že sa jedná o staré vozidlo 

(vrak). Príslušníci mestskej polície pri zistení takéhoto motorového vozidla zistili jeho majiteľa, 

ktorého vyzvali na odstránenie nepojazdného vozidla. Výsledkom tejto činnosti bolo odstránenie 

8 dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov z verejného priestranstva. Pri kontrolnej a hliadkovej 

činnosti bolo nájdené jedno motorové vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Poznatok bol 

ihneď postúpený miestnemu OO PZ. 

 

 

 

Tabuľka č. 3 - sumár jednotlivých priestupkov na úseku verejného poriadku 

 

Tabuľka č. 4 - sumár celkového počtu priestupkov na úseku verejného poriadku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

e/   Spolupráca  MsP s orgánmi štátnej a verejnej správy  

 

- spolupráca s PZ - súčinnosť pri opoznaní páchateľov, spolupráca ako nezúčastnené osoby, 

spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku, pri organizovaní rôznych akcií v meste, 

spolupráca pri vykonávaní dychových skúšok na prítomnosť alkoholu v dychu a s tým súvisiaca 

dokumentácia, spolupráca pri pátraní po nezvestných osobách a pod. 

-      spolupráca s HaZZ, DHZ - usmerňovanie premávky pri požiari, dezinfekcia verejných 

Druh priestupku počet uloženie BP pokarhanie odovzdané  uložené 

na úseku chovu psov § 7 11 5 6 - - 

neoprávnená obch. činnosť § 24 2 2 - - - 

verejný poriadok § 47 9 6 3 - - 

verejný poriadok § 48 11 5 - 6 - 

VZN verejný poriadok 15 14 1 - - 

občianske spolunažívanie § 49 1 - 1 - - 

priestupky proti majetku § 50 4 - - 1 3 

nakladanie s odpadom § 115 5 1 4 - - 

celkom 58 33 15 7 3 

priestupky proti verejnému poriadku rok 2020 

celkový počet riešených priestupkov 58 100 % 

riešenie na mieste zistenia priestupku 48 82,8 % 

postúpené na objasnenie / uložené 10 17,2 % 

počet uložených blokových pokút 33 

suma v € 560,- 
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priestranstiev a verejnoprospešných zariadení  počas pandémie COVID-19 

-     spolupráca s technickými službami mesta - pomoc pri organizovaní dopravy pri údržbe, výmena 

infornácií pri zistení nedostatkov a závad v meste 

-     spolupráca s MsL mesta – kontrola ťažby dreva a vývoz dreva 

 -    spolupráca so súdmi – doručovanie súdnych zásielok, vypracovávanie správ o povesti 

-   spolupráca s ostatnými zložkami: Regionálny úrad VZ, sociálna kuratela ÚPSVaR, vedenie 

novobanských ZŠ, MsÚ, MsBP, Slovenská pošta... 

 

f/   Prevencia 

 

        Celkove bolo realizovaných 7 preventívnych opatrení v podobe článkov do Novobanských novín, 

besedy a prednášky od predškolských zariadeniach po stredné školy neboli realizované z dôvodu 

opatrení a nariadení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Z toho istého dôvodu sa nerealizovali 

ani projekty „Mladý záchranár" a „Chytáme páchateľa". 

 

g/   Mestský kamerový systém Nová Baňa 
 

        Mestská polícia v meste Nová Baňa prevádzkuje mestský kamerový systém (ďalej len MKS). V 

súčasnosti pozostáva z 17 digitálnych statických kamier a z troch otočných kamier s optickým 

zoomom. V roku 2020 sa kamerový systém mesta rozšíril o 6 digitálnych statických kamier na Ul. 

Štúrovej. Celkové náklady  predstavovali 11 250 eur, z toho dotácie Rady vlády pre prevenciu 

kriminality vo výške 9 000 eur a prostriedky mesta predstavovali 2 250 eur. Kamerový systém je 

príslušníkmi využívaný buď ako nástroj bezprostrednej kontroly prostredia, alebo ako doplnkový 

nástroj pri objasňovaní vecí spätnou kontrolou záznamu. Samostatné operatívne pracovisko v 

súvislosti s ním nebolo zriadené. Kamerový systém pokrýva príchod detí do základných škôl a 

dve námestia, kde je koncentrovaná doprava a sieť obchodov a služieb. V hodnotenom období bol 

využitý 18 krát. Z toho 9 záznamov bolo využitých pre vlastnú potrebu pri objasňovaní 

priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti CP, 4 záznamy boli poskytnuté odboru KP Policajného 

zboru, 1 záznam  poskytnutý pre okresný dopravný inšpektorát a 4 záznamy využilo miestne OO 

PZ Nová Baňa. 

 

 h/  Materiálno technické zabezpečenie MsP Nová Baňa 
-  jedno služobné vozidlo zn. ŠKODA ROOMSTER  

-  jedno vozidlo zn. Lada (využívané na kontrolu lesov, prípadne v ťažko prístupných terénoch) 

-  pištoľ typ ČZ 83  (ráž 7.65 mm) v počte 6 ks 

-  pištoľ Glock 17 (ráž 9 mm luger) počte 4 ks 

-  jedna narkotizačná zbraň zn. GIPOO 

-  výstrojné súčasti, obušok a putá 

-  z technických prostriedkov využíva rádiostanice Kenwood, mobilný telefón, PC s tlačiarňou,   

fotoaparát, ďalekohľad, technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, a 

dopravné kužele 

 

ch/  Mestská polícia kontroluje dodržiavanie VZN: 

• 1/2019 o verejnom poriadku, od 03.06.2020 nové VZN č. 2/2020 

• 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím 

• 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

• 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 

• 3/2015 o trhovom poriadku pre príležitostný trh Novobanský jarmok 

• 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy v Centre voľného času Nová Baňa 

• 5/2015 o trhovom poriadku pre Trhovisko v Novej Bani, 

• 2/2018 o trhovom poriadku pre príležitostný trh v meste Nová Baňa, od 03.06.2020 upravené 

VZN č. 3/2020 

• 7/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nová 

Baňa 
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 i/  Na pracovisku MsP je vedená aj agenda mesta CO a spracovávanie správ o povesti pre orgány 

činné v trestnom konaní a tri statické merače rýchlosti motorových vozidiel ( 2x Ul. Školská a 1x Ul. 

Starohutská)  

        

          Záver 

 

            Mestská polícia Nová Baňa  v čo najväčšom rozsahu zabezpečovala základné úlohy 

vymedzené zákonom o obecnej polícii č. 564/91 Zb., v znení neskorších predpisov, pričom 

prioritou bolo zabezpečovanie verejného poriadku v meste, ochrana jeho obyvateľov a iných osôb 

pred ohrozením ich života a zdravia.  

            V ďalšom období bude prioritným zámerom odborne a personálne zvyšovať úroveň práce 

Mestskej polície a stabilizovať jednotlivé pracovné pozície tak, aby činnosť Mestskej polície bola 

prínosom a súčasťou právnej istoty pre obyvateľov mesta.  

           Preventívnymi aktivitami budeme aj naďalej prispievať k eliminácii zvyšujúcej sa kriminality   

páchanej mládežou. Ako jedným z cieľov prevencie bude budovať spoluprácu medzi políciou a 

mládežou, postavenú na pevných základoch vzájomnej dôvery. 

           Mestská polícia Nová Baňa sa bude snažiť aj v ďalšom období zabezpečovať úlohy v zmysle 

zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii minimálne na takej úrovni, ako tomu bolo v 

predchádzajúcom období. 

 

 



Technické sluţby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, 968 01 Nová Baňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie  

Technické sluţby mesta Nová Baňa k 31.12.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: Ľuboš Palaj, riaditeľ TS 

Vypracoval: Mgr. Martina Šalková, ekonóm TS 

Dňa: 05.02.2021  
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 183/2018  dňa 18.12.2019 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Technických sluţieb mesta Nová Baňa.  
 

Tabuľka č. 1 : Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   

  rozpočet 

Príjmy celkom  1 074 821 

Z toho : beţné príjmy   947 106 

              kapitálové príjmy  127 715 

Výdavky celkom  1 074 821 

Z toho : beţné výdavky  947 106 

              kapitálové výdavky 127 715 

Príjmy celkom  1 074 821 

Výdavky celkom  1 074 821 

rozdiel    

  

 

V rámci schváleného rozpočtu je beţný príspevok vo výške  924 436 € a kapitálový príspevok vo 

výške 127 715 €.  

V priebehu roka 2020 bol rozpočtovými opatreniami príspevok pre TS zvýšený o sumu 27 862 €. 

Beţný príspevok bol pritom zníţený o 75 298€ a kapitálový príspevok bol zvýšený o 103 160 €. 

Vlastné príjmy TS boli upravené a zvýšené o 11 054 € na sumu 33 724 € beţné príjmy a o 100 € 

kapitálové príjmy.   

 

 

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   

  rozpočet po zmenách  

Príjmy celkom  1 074 821 1 113 837 

Z toho : beţné príjmy   947 106 882 862 

              kapitálové príjmy  127 715 230 975 

Výdavky celkom  1 074 821 1 113 837 

Z toho : beţné výdavky  947 106 882 862 

              kapitálové výdavky 127 715 230 975 

Príjmy celkom  1 074 821 1 113 837 

Výdavky celkom  1 074 821 1 113 837 

rozdiel      

 

 

2. Rozpočtové hospodárenie k 31.12.2020  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  31.12.2020 

Príjmy celkom  1 074 821 1 113 837 1 152 833,84  

Z toho : beţné príjmy   947 106 882 862  885 096,83 
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              kapitálové príjmy  127 715 230 975 267 737,01  

Výdavky celkom  1 074 821 1 113 837 1 097 568,31  

Z toho : beţné výdavky  947 106 882 862 829 831,30  

              kapitálové výdavky 127 715 230 975 267 737,01  

Príjmy celkom  1 074 821 1 113 837 1 152 833,84  

Výdavky celkom  1 074 821 1 113 837 1 097 568,31  

rozdiel      55 265,53 

 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2020 

a) Beţné príjmy  

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41 212 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 11 250,00 11 250,00 10 235,50 91 

41 223 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb 11 420,00 11 420,00 12 082,25 106 

41 292 Z dobropisov  7 500,00 7 502,16 100 

111 312 Zo štátneho rozpočtu  3 554,00 3 554,88 100 

111 312 Z rozpočtu mesta  9 434,00 9 351,96 99 

20 312 Z rozpočtu mesta  9 966,00 8 305,00 83 

41 312 Z rozpočtu mesta  924 436,00 838 048,00 832 409,08 99 

46 312 Z rozpočtu mesta 0,00 1 656,00 1 656,00 100 

    celkom  947 106,00 892 828,00 885 096,83  99 

 

 

Vlastné príjmy TS boli za rok 2020 vo výške 29 819,91 €. Boli tvorené predovšetkým z predaja 

sluţieb, ktoré sme počas tohto obdobia vykonávali v rámci našej hlavnej činnosti. Ide o nasledovné 

sluţby: 

 

- Príjem za pouţívanie naftovej nádrţe Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej 

regionálnej správy ciest = 531,04 €, 

- Príjem za zber elektroodpadu a kovového odpadu = 813,83 €,  

- Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2019 = 7 502,16 €, 

- Príjmy z pouţívania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti 

ROYAL PRESS za pouţívanie WC v meste = 2 383,88 €, 

- Príjem za pouţívanie WC a sprchy v rekreačnej oblasti Tajch = 289,7 €, 

- Príjmy z poplatkov za nájom stola na trţnici a za predané bloky na trţnici = 1 580 €,  

- Príjem z refakturácie = 274,80 €,  

- Príjmy z trţieb z cintorína, z toho: 

o Z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov = 9 435,50 €,  

o Za poskytnuté sluţby = 7 009 €, konkrétne ide o tieto sluţby: poplatok za vstup do 

cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej 

energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box 

 

Vo výdavkoch sme pouţili prostriedky z vlastných príjmov v plnej výške. 
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b ) Kapitálové príjmy  

 
kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41 239 Ostatné  100,00 100,00 100 

20 322 Z rozpočtu mesta  79 134,00 70 193,00 89 

41 322 Z rozpočtu mesta  5 077,00 5 077,00 100 

43 322 Z rozpočtu mesta  11 000,00 10 999,60 100 

46 322 Z rozpočtu mesta  127 715 197 064,00 181 367,41 92 

    celkom  127 715 292 375,00 267 737,01 92 

 

Naše kapitálové príjmy tvorili okrem príspevku mesta tieţ vlastné príjmy a to konkrétne za odpredaj 

vyradeného nepojazdného motorového vozidla značky PEUGEOT Boxer 270C TD, rok výroby 1999 

vo výške 100 €.  

 

 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 30.6.2020  

a) Beţné výdavky  

kód 
výdavky podľa ekonomickej 

klasifikácie 

schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmenách 

plnenie k 

31.12.2020 

% 

plnenia 

41 610 Mzdy  355973,00 351165,00 319450,79 90,97 

111 610 Mzdy  0,00 2629,00 438,24 16,67 

41 620 Poistné spolu 128312,00 127750,00 114925,09 89,96 

111 620 Poistné spolu 0,00 925,00 154,25 16,68 

20 630 Tovary a služby spolu 0,00 9966,00 8305,00 83,33 

41 630 Tovary a sluţby spolu 460374,00 386556,00 374784,73 96,95 

46 630 Tovary a služby spolu 0,00 1656,00 1656,00 100,00 

111 630 Tovary a služby spolu 0,00 9434,00 9351,96 99,13 

41 631 cestovné náklady 120,00 120,00 18,10 15,08 

41 632 energie a vody 63922,00 58222,00 58122,04 99,83 

41 633 materiál 64646,00 68956,00 74372,01 107,85 

111 633 materiál 0,00 4834,00 4833,96 100,00 

41 634 dopravné 114259,00 109039,00 103170,38 94,62 

20 635 Rutinná a štandardná údržba 0,00 8305,00 8305,00 100,00 

41 635 Rutinná a štandardná údrţba 114962,00 57288,00 55037,54 96,07 

46 635 Rutinná a štandardná údržba 0,00 1380,00 1380,00 100,00 

41 636 Nájomné za nájom 800,00 4720,00 5067,59 107,36 

20 637 Služby 0,00 1661,00 0,00 0,00 

41 637 Sluţby 101665,00 88211,00 78997,07 89,55 

46 637 Služby 0,00 276,00 276,00 100,00 

111 637 Služby 0,00 4600,00 4518,00 98,22 

41 642 Transfery jednotlivcom 2447,00 2747,00 765,24 27,86 

    spolu  947106,00 892828,00 829831,30 92,94 

 

Komentár k čerpaniu výdavkov :  

Beţné výdavky tvoria :  

610 – mzdy pracovníkov HČ - transfer na mzdy bol pouţitý na výplatu funkčných platov pre 

zamestnancov TS, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
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620 – odvody do poisťovní - transfer na odvody bol pouţitý na odvod poistného do zdravotných 

poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. 

631 – cestovné náklady - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. 

632 – energie, vodné, stočné, telekomunikačné a poštové sluţby – energie (51 853,74 €), vodné 

a stočné (1 365,97 €), poštové sluţby (742,75 €), telekomunikačné sluţby (3 682,02 €), komunikačná 

infraštruktúra (477,56 €). 

633 – nákup materiálu – jedná sa o nákup drobného a spotrebného materiálu, čistiacich a hygienických 

potrieb na spoločnú správu, WC v meste a na ul. Cintorínska, štadión, ktorý chodí upratovať náš 

pracovník, WC a sprchy Tajch, ďalej tu evidujeme nákup elektromateriálu, posypového materiálu, 

asfaltovej zmesi, kancelárske potreby, materiálu určeného do dielne pre potreby opráv vozidiel, nákup 

letničiek, hnojív, substrátov pri jarnej a letnej výsadbe, ale tieţ hnojivá na ošetrenie trávnika na 

štadióne a na ihrisku pri ZŠ J. Zemana. Vcelkovej sume výdavkov za materiál sú započítané aj 

výdavky za kúpu OOP, kúpu peliet na vykurovanie budovy štadióna, náklady na reprezentáciu.  

634 – PHM, oleje, servis a opravy vozidiel, dopravné – v súčasnosti servisujeme 26 motorových 

vozidiel a 2 prívesy za traktory. Výdavky spočívajú v spotrebe PHM a olejov, nákupe náhradných 

dielov na motorové vozidlá servisované vo vlastnej réţii, servisné kontroly a beţné opravy vozidiel 

v autorizovaných servisoch, STK, TK a EK, nákup diaľničných známok a spotreba mýta, nákup 

pneumatík, dopravné sluţby. V rámci účelových prostriedkov sme dali v autorizovanom servise 

KURTA spol. s.r.o. v Banskej Bystrici opravovať hydrauliku hákového nakladača vozidla IVECO, na 

základe čoho je moţné vyuţívať ho pre potreby zvozu komunálneho odpadu.    

635 – údrţba strojov, prístrojov – v rámci poloţky servisujeme nasledovné pracovné stroje: 6 

krovinorezov, 1 vibračný valec, 1 rezačka asfaltu, 1 vibračná doska, 1 vibračná noha, 1 motorová 

zbíjačka, 1 vysokotlakový parný čistič karcher, lisovacie zariadenia na BIO odpad. V rámci opráv 

a servisov budov, objektov alebo ich častí sme mali výdavky za opravu systému VOX na mestskom 

rozhlase, opravu kamerového systému na štadióne a tieţ servis displeja, termostatu a repas ventilátora, 

tieţ bola potrebná oprava cestnej váhy TAMTRON na zbernom dvore. V rámci beţných účelových 

opráv sme realizovali nasledovné: oprava chodníka a múru pri ZŠ J. Zemana, oprava výtlkov MK, 

asfaltovanie MŠ Kolibská.   

636 – nájomné za nájom – v mesiaci marec sme uzatvorili so spoločnosťou LUX-PTZ SK zmluvu 

o prenájme dvojkomorového lisu, ktorý je umiestnený na zbernom dvore TS a slúţi na lisovanie 

plastov a papiera. V druhej polovici roka sme vypovedali zmluvu s danou spoločnosťou  o nájme lisu, 

uzavreli sme však zmluvu na kúpu zariadenia formou splátok. V mesiaci apríl sa nám pokazilo na 

vozidle MAN Rotopress Kukavoz veľký nosný triangel zadnej nápravy, ktorý bol v oprave 

v autorizovanom servise po dobu tri dni. Počas tohto obdobia sme si prenajali od spoločnosti REDOX 

s.r.o., Lučenec vozidlo na zber komunálneho odpadu. Na poloţke okrem toho sledujeme nájomné za 

sódový automat pre dodrţiavanie pitného reţimu.  

637 – sluţby – v rámci výdavkov za sluţby evidujeme poplatky za vzdelávacie semináre THP 

pracovníkov, školenia vodičov, píla, plošina, stavebné stroje, viazači bremien, zdvíhacie zariadenia, 

výšky, krovinorezy, funkcia poţiarneho technika a BOZP, právne sluţby, správa registratúry 

a poradenstvo a monitorovanie súladu s GDPR. V rámci všeobecných sluţieb evidujeme sluţby za 

odhŕňanie snehu dodávateľsky vrátane mesačného paušálu za pohotovosť počas zimnej sezóny, revízie 

hasiacich prístrojov, zariadení a detských ihrísk, odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 

deratizačné práce, sluţby verejného obstarávania, sluţby za výsadbu letničiek v meste a v počas roka 

2020 boli zvýšené tieţ výdavky za výrub drevín v meste a na mestskom cintoríne. Celkové výdavky za 

výrub drevín boli vo výške 8 356 € na nasledovných uliciach a v počtoch: ul. Sládkovičova (4ks), 

Záhrb (11ks), ul. Cintorínska (11ks), ul. Legionárska – čistenie pozemku a v areáli cintorína (3ks), ul. 

Nábreţná (1ks), orez lipy pri kostole. Na sluţbách ďalej evidujeme výdavky za náhrady PN, bankové 

a paušálne poplatky, stravovanie, SF, dane, poistenie majetku, odmeny zamestnancov 
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mimopracovného pomeru. Pre tento rok sme mali v rozpočte naplánované finančné prostriedky určené 

na náhradnú výsadbu stromov na sídliskách a v meste. Celkové výdavky za výsadbu stromov boli vo 

výške 3 430,46 € vrátane substrátov, mulčovacej kôry, kolov a popruhov, ktoré sa okolo vysadených 

stromov pribíjali ako opora. Celkovo bolo vysadených 91 ks stromov na sídliskách a v meste, pričom 

okrem nami zakúpených stromov sme boli taktieţ súčinní pri výsadbe stromov, ktoré si zakúpili 

občania sídlisk.  

642 – nemocenské dávky (765,24 €).  

  

b) kapitálové výdavky  

kód FK výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 
schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmenách 

plnenie k 

31.12.2020 

% 

plnenia 

20 05.1.0. 717001 Realizácia nových stavieb 0,00 50400,00 41459,00 82,26 

20 04.5.1. 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 28734,00 28734,00 100,00 

41 06.2.0. 714001 Osobných automobilov 0,00 100,00 100,00 100,00 

41 04.5.1. 717001 Realizácia nových stavieb 0,00 5077,00 5077,00 100,00 

43 05.1.0. 713004 Prevádzkových strojov 0,00 11000,00 10999,60 100,00 

46 05.1.0. 713004 Prevádzkových strojov 26400,00 17900,00 17868,00 99,82 

46 08.1.0. 713004 Prevádzkových strojov 0,00 3180,00 3180,00 100,00 

46 04.5.1. 714004 Nákladných vozidiel 44280,00 45000,00 45000,00 100,00 

46 04.5.1. 716 Prípravná a projektová dokumentácia 1050,00 2420,00 1910,00 78,93 

46 05.1.0. 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0,00 950,00 950,00 100,00 

46 04.5.1. 717001 Realizácia nových stavieb 55985,00 95643,00 87791,61 91,79 

46 05.1.0. 717001 Realizácia nových stavieb 0,00 16381,00 16150,60 98,59 

46 06.4.0. 717001 Realizácia nových stavieb 0,00 3121,00 3120,80 99,99 

46 08.1.0. 717001 Realizácia nových stavieb 0,00 1203,00 1202,40 99,95 

46 04.5.1. 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 11266,00 4194,00 37,23 

      spolu  127 715,00 292 375,00 267 737,01 91,57 

 

Komentár k čerpaniu výdavkov:  

Kapitálové výdavky tvoria:  

 

 

Projekt 5.2.1. Údrţba MK 

DPH za rok 2019 – v januári 2020 sme vyplatili DPH za stavebné práce vykonané v poslednom 

štvrťroku 2019 na nasledovných kapitálových akciách: Spevnené plochy ul. Školská, Vstupné vchody 

k BD č. 46 ul. Školská, Štrkové cesty ul. Hviezdoslavova, Autobusová zastávka. Celkové výdavky na 

DPH za tieto akcie boli vo výške 9 066,17 €.  

Spevnené plochy ul. Štúrova a ul. Nábreţná – výdavky boli na oboch akciách vo výške 50 eur za 

vyjadrenie k PD od SvPS. Akcie sme kvôli ochoreniu COVID 19 pozastavili.  

PD – stavebný dozor ul. Školská – výdavky vo výške 370 € boli na vyhotovenie a zameranie 

odstavnej plochy na ul. Školská. Bolo potrebné urobiť porealizačné zameranie, ktoré dáme 

následne zavkladovať do katastra a na základe poţiadavky od vodárov sa musí zriadiť vecné 

bremeno. Aţ na základe zriadenia vecného bremena nám MsÚ vydá súhlasné stanovisko ku 

kolaudačnému rozhodnutiu. Taktieţ je potrebné dofinancovať práce stavebného dozoru, ktoré 

boli vo výške 500 eur. 
Rekonštrukcia MK ul. Mieru – realizácia zákazky spočívala v rekonštrukcii a vybudovaní novej 

konštrukcie vozovky komunikácie vrátane trvalého dopravného značenia v meste Nová Baňa na ulici 

Mieru. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť STAVPROS, s.r.o., Nitra, verejné 
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obstarávanie na zákazku realizovala spoločnosť Scholaris, s.r.o., Nitra, vytýčenie plynovodu – SPP – 

distribúcia, a.s., BA, výkon stavebného dozoru Jozef Holý – HOSTAV, Nová Baňa. Stavebné práce 

realizovala spoločnosť Skanska SK, a.s., BA. Celkové výdavky boli vo výške: 73.708,77 €, z toho: 

vypracovanie PD 840 €, spracovanie a zrealizovanie verejného obstarávania 360 €, poplatok za 

stavebné úpravy 30 €, vyjadrenie SPP 120 €, vytýčenie plynovodu 92,75 €, výkon stavebného dozoru 

600 €, stavebné práce 59 721,68 € a prenos DPH 11 944,34 €. 

Vybudovanie oplotenia ZŠ J. Zemana – účelom bolo uzavretie areálu školy kvôli bezpečnosti 

ţiakov. Zhotoviteľom prác bola firma SAFIR KOVÁČ, s.r.o., Ţarnovica. Celkové výdavky boli vo 

výške 2 825,34 €.  

Autobusový prístrešok – osadili sme 4 autobusové zastávky: 3x dvojmodulová zastávka (2ks osadené 

na autobusovej stanici, ţelezničný rad, 1ks osadený oproti predajni Lidl), 1x trojmodulová zastávka 

(osadená pri hoťape, námestie sv. Alţbety). Dodávateľ: ABRIS - SK, s.r.o.. Celkové výdavky v roku 

2020 boli vo výške 8 208,33 €, DPH vo výške 1 641,67 € bude uhradená v januári 2021.  

Rekonštrukcia MK Chotár – oprava úseku v dĺţke 4200 m2, dodávateľ: BITUNOVA spol. s.r.o., 

Zvolen. Súpis vykonaných prác: penetračný makadam v hrúbke 60 mm z kameniva fr. 16/32 mm, 8/11 

mm a 4/8 mm s dvojitým preliatím cestným asfaltom. Výdavky za rok 2020 boli vo výške 32 928 €, 

DPH vo výške 6 585,60 € bude uhradená v januári 2021.  

 

 

Projekt 5.2.3. Ostatné výdavky na dopravu 

Kolesový nakladač – v máji sme zakúpili na základe schváleného rozpočtu kolesový nakladač značky 

Locust L903 od spoločnosti Detva Servis, s.r.o. v sume 45 000 €. Vozidlo je plne funkčné a vyuţívané 

pri prácach.  

 

 

Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO 

Veľkokapacitné kontajnery a lis – v marci 2020 sme zakúpili od spoločnosti UNIKOV 

NITRA, s.r.o. stacionárny lis so zásobníkom v sume 17 868 €. Lis sa vyuţíva na lisovanie 

a odvoz komunálnych odpadov a plastov zo zberného dvora. V prvej polovici roka sa vyváţali 

odpady na prekládkovú stanicu ţelezničný rad v Novej Bani a plasty odberateľom. Od 1. júla 

sa komunálne odpady vozia priamo na skládku BMP Bzenex Bzenica a plasty podľa potreby 

odberateľom. Stacionárny lis je denne vyuţívaný.  
Vybudovanie prístreškov na KO – v mesiaci júl sme na ul. Školská vyhotovili prístrešok na KO 

v hodnote 6 780 €. Zhotoviteľom daného staveniska bola spoločnosť Marián Smatana, Luţianky.  

V priebehu roka vzišla poţiadavka vybudovať rovnaké prístrešky na KO na všetkých sídliskách 

v meste. Z návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola poskytnutá mestu sme vyhotovili prístrešky na 

ostatných sídliskách v meste. Výherná spoločnosť s najlepšou cenovou ponukou v rámci verejného 

obstarávania bola spoločnosť BENFI, s.r.o., Malý Lapáš. Celková cena za tieto prístrešky bola 41 459 

€, DPH vo výške 8 207,80 € bude uhradená v januári 2021.   

Spevná plocha + múr na zbernom dvore TS – výdavky vo výške 1 050 € boli za vypracovanie 

projektovej dokumentácie a poplatok stavebnému úradu za stavebné povolenie na vybudovanie 

spevnenej plochy a múru na zbernom dvore TS. Cena za stavebné práce bola 9 270,60 €. 

Zhotoviteľom bola spoločnosť MONSTAV NITRA s.r.o.  

Nákup kontajnerov – jedná sa o kúpu kontajnerov na triedený odpad, ktoré sme umiestnili na 

sídliskách v meste. Celková hodnota zakúpených kontajnerov bola vo výške 8 829,60 eur – z toho: 

- modré 1100 l v počte 14 ks v cene 210 eur s DPH/ks 

- ţlté 1100 l v počte 17 ks v cene 210 eur s DPH/ks 

- čierne 1100 l v počte 3 ks v cene 202,8 eur s DPH/ks 

- zvon na sklo 1500 l v počte 4ks v cene 427,80 eur s DPH/ks 

Dodávateľ: Ferex, s.r.o., Nitra.  

Nákup lisovacieho zariadenia - dvojkomorový lis – celková kúpna cena lisovacieho 

zariadenia je vo výške 17 395,20 eur s DPH. Nákup lisu je na základe zmluvy s dodávateľom 

dohodnutý formou mesačných splátok, a to na 24 kalendárnych mesiacov. Výška mesačnej 
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splátky kúpnej ceny vrátane DPH je 724,80 eur. Po uhradení celkovej kúpnej ceny 

nadobudneme vlastnícke právo k tovaru. V marci sme s daným dodávateľom uzatvorili 

zmluvu o prenájme tohto zariadenia. Nakoľko je pre nás výhodnejšie odkúpiť zariadenia 

priamym predajom, vysúťaţili sme odpredaj lisu formou splátkového kalendára, ktorý je 

súčasťou zmluvy s dodávateľom LUX-PTZ SK, s.r.o.  

 

 

Projekt 8.5. Verejná zeleň 

Vozidlo Peugeot Boxer – z našich vlastných príjmov sme hradili kúpu vozidla Peugeot Boxer, ktoré 

nám Mestský bytový podnik predal na základe zmluvy za symbolickú cenu 100 €.  

 

 

Projekt 8.7.2. Verejné osvetlenie 

DPH - rozšírenie VO v roku 2019 – jedná sa o dofinancovanie DPH za vykonané elektromontáţne 

práce pri rozširovaní verejného osvetlenia na ul. Prírodná, Sadovnícka, Záhrb, Viničná, prípojka v 

radničnom parku, ihrisko pri ZŠ J. Zemana. Práce boli vykonané v decembri 2019, DPH vo výške 

3 120,80 € bola uhradená v januári 2020.   

 

Projekt 8.10. Tajch – rekreačná oblasť 

DPH - rozšírenie VO v roku 2019 – jedná sa o dofinancovanie DPH za vykonané elektromontáţne 

práce pri rozširovaní verejného osvetlenia v rekreačnej oblasti Tajch. Práce boli vykonané v decembri 

2019, DPH vo výške 1 202,40 € bola uhradená v januári 2020.   
 

 

Projekt 9.3.2. Štadión 

Univerzálne vozidlo - nosič PG – v marci 2020 sme zakúpili univerzálne vozidlo PG ako náhradu za 

staré vozidlo Gianni Ferrari PG. Avšak počas roka sme odhalili závady a vozidlo reklamovali, na 

základe čoho nám boli vrátené finančné prostriedky. V pouţívaní nám ostalo staré vozidlo Gianni 

Ferrari PG. 

Ţacie ústrojenstvo - kosa na PG300D – v auguste sme zakúpili ţacie ústrojenstvo na PG – nadstavbu 

na kosenie na vozidlo GIANNI - FERRARI PG300D. Dodávateľom bola spoločnosť Profigrass SK, 

s.r.o., Senec.    
 

 

 

 

2.3. Prehľad čerpania výdavkov podľa programovej štruktúry  

 
Rozpočet 2020 Technické sluţby mesta Nová Baňa 

P
P 

P

/

P 

F
K 

Ukazovateľ 

Beţný 

rozpočet 

2020 

Rozpočet 
po zmene 

Plnenie 

beţného 
rozpočtu k  

31.12.2020 

% 
plnenia 

Kapitálový 
rozpočet 

Rozpočet 
po zmene 

Plnenie 

kapitálového 
rozpočtu k 

31.12.2020 

% 
plnenia 

2   Poskytovanie sluţieb zákazníkom 4420 1220 1220 100 0 0 0 0 

5   Cestná doprava 366365 289502 283335,62 98 101315 188140 172706,61 92 

6   Zlepšenie odpadového hospodárstva 154687 188090 188008,84 100 26400 96631 87427,20 90 

8   Prostredie pre ţivot 364761 367893 366759,46 100 0 4324 4323,20 100 

9   Šport 34203 15953 15953 100 0 3180 3180 100 

    924436 862658 855276,92 99 127715 292274 267637,01 92 

 

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programov je prílohou Monitorovacej správy.  

 

 



Prehľad plnenia beţných príjmov a čerpania výdavkov TS 

Číslo 

programu 

Funkčná 

klasifikácia 

Názov 

 

Plán 

vlastných 

príjmov 

Vlastné  

príjmy 

Plán 

príspevku 

Skutočne 

poskytnutý 

príspevok 

Čerpanie 

spolu 

Z toho: 
 

Nedočerpaný/ 

Prečerpaný 

príspevok 
z príspevku prečerpanie 

z vlastných 

príjmov 

2.3. 08.3.0. Mestský rozhlas   0 1220 1220 968,45 968,45 0,00 0,00 251,55 

2. 08.3.0. SPOLU 0 0 1220 1220 968,45 968,45 0 0 251,55 

5.2.1. 04.5.1. Doprava - údrţba MK     95654 95654 94703,71 94703,71 0,00 0,00 950,29 

5.2.1. 04.5.1. Oprava výtlkov MK     45000 40695,81 40695,81 40695,81 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava chodníka pri ZŠ J. Zemana     9966 8305 8305 8305,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Asfaltová drva     2000 1974 1974 1974,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Asfaltovanie dvor MŠ Kolibská     10000 9824,81 9824,81 9824,81 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. Oprava múru pri ZŠ J. Zemana     1656 1656 1656 1656,00 0,00 0,00 0,00 

5.2.1. 04.5.1. SPOLU 0 0 164276 158109,62 157159,33 157159,33 0 0 950,29 

5.2.2. 04.5.1. Zimná údrţba MK     60801 60801 55497,20 55497,20 0,00 0,00 5303,80 

5.2.2. 04.5.1. SPOLU 0 0 60801 60801 55497,2 55497,20 0,00 0 5303,8 

5.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS   531,04 64425 64425 51140,89 50609,85 0,00 531,04 13815,15 

5. 04.5.1. SPOLU 0 531,04 289502 283335,62 263797,42 263266,38 0,00 531,04 20069,24 

6.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 8400 8315,99 137701 137701 143192,73 134876,74 0,00 8315,99 2824,26 

6.1.1. 05.1.0. Oprava vozidla 0 0 3500 3500 3500 3500,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Odvoz plastov zo zberného dvora     4600 4518 4518 4518,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Nákup kontajnerov     4834 4833,96 4833,96 4833,96 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. 05.1.0. SPOLU 8400 8315,99 150635 150552,96 156044,69 147728,7 0 8315,99 2824,26 

6.3.2. 05.1.0. Zber veľkoobjemového odpadu     33901 33901 32345,78 32345,78 0,00 0,00 1555,22 

6.3.2. 05.1.0. Príspevok z ÚPSVaR     3554 3554,88 592,49 592,49 0,00 0,00 2962,39 

6.3.2. 05.1.0. SPOLU 0 0 37455 37455,88 32938,27 32938,27 0 0 4517,61 

6. 05.1.0. SPOLU 8400 8315,99 188090 188008,84 188982,96 180666,97 0 8315,99 7341,87 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa     155379 155379 155474,94 155379,00 95,94 0,00 -95,94 

8.1. 04.1.1. Spoločná správa 0 0,00 155379,00 155379,00 155474,94 155379,00 95,94 0,00 -95,94 

8.5. 06.2.0. Verejná zeleň    274,8 95350 95350 78893,23 78618,43 0,00 274,80 16731,57 

8.5. 06.2.0. Náhradná výsadba stromov     4430 3430,46 3430,46 3430,46 0,00 0,00 0,00 

8.5. 06.2.0. Mobiliár do parkov     6830 6830 6830 6830,00 0,00 0,00 0,00 

8.5. 06.2.0. SPOLU 0 274,8 106610 105610,46 89153,69 88878,89 0,00 274,8 16731,57 

8.7. 06.4.0. Verejné osvetlenie      61392 61392 56161,87 56161,87 0,00 0,00 5230,13 

8.7. 06.4.0. SPOLU 0 0 61392 61392 56161,87 56161,87 0,00 0 5230,13 

8.8.1. 06.6.0. Verejné WC 5000 2383,88 22857 22857 26089,76 22857,00 20,26 3212,50 -20,26 

8.8.2. 06.6.0. Trhovisko 2000 1580 0 0 751,38 0,00 0,00 751,38 0,00 



10 
 

8.8. 06.6.0. SPOLU 7000 3963,88 22857 22857 26841,14 22857 20,26 3963,88 -20,26 

8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo 14470 16444,5 11045 11045 23753,27 7308,77 0,00 16444,50 3736,23 

8.9. 08.4.0. SPOLU 14470 16444,5 11045 11045 23753,27 7308,77 0,00 16444,5 3736,23 

8.10. 08.1.0. Tajch - rekreačná oblasť 300 289,7 9810 9810 9230,33 8940,63 0,00 289,70 869,37 

8.10. 08.1.0. Oprava cyklochodníka Tajch     800 666 666 666,00 0,00 0,00 0,00 

8.   SPOLU 21770 20972,88 367893,00 366759,46 361281,24 340192,16 116,20 20972,88 26451,10 

9.3.2. 08.1.0. Správa štadióna     13953 13953 13435,65 13435,65 0,00 0,00 517,35 

9.4. 08.1.0. Ihriská a športoviská     1400 1400 765,58 765,58 0,00 0,00 634,42 

9.4. 08.1.0. Lavičky do komunitného centra     600 600 600 600,00 0,00 0,00 0,00 

9. 08.1.0. SPOLU 0 0 15953 15953 14801,23 14801,23 0,00 0 1151,77 

10.5. 08.2.0. JARMOK 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

účelové prostriedky   0,00 0,00 94216,00 86834,04 86834,04 86834,04 0,00 0,00 0,00 

beţné výdavky    30170,00 29819,91 764888,00 764888,00 742404,77 712468,66 116,20 29819,91 52303,14 

Príspevok z ÚPSVaR   0   3554,00 3554,88 592 592 0 0 2962,39 

SPOLU    30170,00 29819,91 862658,00 855276,92 829831,30 799895,19 116,20 29819,91 55265,53 

 

 

Prehľad plnenia kapitálových príjmov a čerpania výdavkov TS 

Číslo 

programu 

Funkčná 

klasifikácia 

Názov 

 

Kód 

zdroja 

Vlastné  

príjmy 

Plán 

príspevku 

Skutočne 

poskytnutý 

príspevok 

Čerpanie 

spolu 

Z toho: Nedočerpaný/ 

Prečerpaný 

príspevok 
z príspevku prečerpanie 

z vlastných 

príjmov 

5.2.1. 04.5.1. DPH - spevnené plochy Školská 46   1770 1727,81 1727,81 1727,81 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. DPH - vstupné vchody k BD 46   3200 3192 3192 3192 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. DPH - ul. Hviezdoslavova 46   4700 4533,03 4533,03 4533,03 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. DPH - autobusová zastávka 46   10073 3614,66 3614,66 3614,66 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Autobusová zastávka 41   5077 5077 5077 5077 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Spevnené plochy ul. Štúrova 46   50 50 50 50 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Spevnené plochy Nábreţná 46   50 50 50 50 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Vybudovanie oplotenia ZŠ J. Zemana 46   3020 2825,34 2825,34 2825,34 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK ul. Mieru 46   75200 73708,77 73708,77 73708,77 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Chotár 20   28734 28734 28734 28734 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Chotár 46   11266 4194 4194 4194 0   0,00 

5.2.1. 04.5.1. SPOLU   0 143140 127706,61 127706,61 127706,61 0 0 0 

5.2.3. 04.5.1. Kolesový nakladač  46   45000 45000 45000 45000 0 0 0,00 
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5.2.3. 04.5.1. SPOLU   0 45000 45000 45000 45000 0 0 0 

6.1.1. 05.1.0. Veľkokapacitné kontajnery, lis 46   17900 17868 17868 17868 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Vybudovnie prístrešku na KO 46   6840 6780 6780 6780 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Vybudovnie prístreškov na KO 20   50400 41459 41459 41459 0   0,00 

6.1.1. 05.1.0. Spevnená plocha na HD 46   10491 10320,6 10320,6 10320,6 0 0 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Nákup kontajnerov 43   8830 8829,6 8829,6 8829,6 0 0 0,00 

6.1.1. 05.1.0. Nákup lisu 43   2170 2170 2170 2170 0 0 0,00 

6.1.1. 05.1.0. SPOLU   0 96631 87427,2 87427,2 87427,2 0 0 0 

8.5. 06.2.0. Osobný automobil 41 100     100 0 0,00 100 0,00 

8.5. 06.2.0. SPOLU   100 0 0 100 0 0 100 0 

8.7.2. 06.4.0. Rozšírenie VO 46   3121 3120,8 3120,8 3120,8 0   0,00 

8.7.2. 06.4.0. SPOLU   0 3121 3120,8 3120,8 3120,8 0 0 0 

8.10. 08.1.0. Cyklochodník Tajch - rozšírenie VO 46   1203 1202,4 1202,4 1202,4 0 0 0,00 

8.10. 08.1.0. SPOLU   0 1203 1202,4 1202,4 1202,4 0 0 0 

9.3.2. 08.1.0. Samohybná kosačka Gianni Ferrari PG 46   0 0 0 0 0 0 0,00 

9.3.2. 08.1.0. Ţacie ústrojenstvo na PG 46   3180 3180 3180 3180   0 0,00 

9.3.2. 08.1.0. SPOLU   0 3180 3180 3180 3180 0 0 0 

kapitálové prostriedky   100,00 292275,00 267637,01 267737,01 267637,01 0,00 100,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Náklady a výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti  

a) Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti 
Číslo účtu 

alebo 

skupiny 

Náklady 
Číslo 

riadku  

2020 

2019 Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 aţ r.005) 1 191813,96 24531,83 216375,79 207162,25 

501 Spotreba materiálu 2 145633,56 23680,66 169314,22 142087,71 

502 Spotreba energie 3 46180,40 881,17 47061,57 65074,54 

51 Sluţby (r. 007 aţ r.010) 6 160438,62 25765,5 186204,12 274684,79 

511 Opravy a udrţiavanie 7 96191,29 7666,16 103857,45 196808,00 

512 Cestovné 8 18,10 0,26 18,36 8,64 

513 Náklady na reprezentáciu 9 325,05  325,05 322,88 

518 Ostatné sluţby 10 63904,18 18099,08 82003,26 77545,27 

52 Osobné náklady (r. 012 aţ r. 016) 11 468449,62 53106,45 521556,07 503606,07 

521 Mzdové náklady 12 327560,23 38652,81 366213,04 358176,91 

524 Zákonné sociálne poistenie 13 113446,08 13491,38 126937,46 119187,49 

525 Ostatné sociálne poistenie  14 2692,86 65,80 2758,66 1490,00 

527 Zákonné sociálne náklady 15 24750,45 896,46 25646,91 24351,37 

528 Ostatné sociálne náklady 16    400,30 

53 Dane a poplatky (r.018 aţ r.020) 17 1747,49 10318,11 12065,60 10983,99 

531 Daň z motorových vozidiel 18  8492,21 8492,21 8201,32 

538 Ostatné dane a poplatky 20 1747,49 1825,90 3573,39 2782,67 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 aţ r.028) 21  4670,71 4670,71 3474,60 

542 Predaný materiál 23  3443,73 3443,73 3474,60 

546 Odpis pohľadávky 26  1226,98 1226,98 0,00 

55 

Odpisy, rezervy a opravné poloţky z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + 

r.036 + r.039) 

29 78401,32 3643,03 82044,35 70040,51 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 77501,32 2092,07 79593,39 67523,00 

 Rezervy a opravné poloţky z prevádzkovej činnosti (r. 032 aţ r. 035) 31 900,00 1550,96 2450,96 2517,51 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti  32  1550,96 1550,96 1767,51 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 900,00  900,00 750,00 

56 Finančné náklady (r. 041 aţ r.048) 40 12071,76 1053,43 13125,19 15358,26 

568 Ostatné finančné náklady 47 12071,76 1053,43 13125,19 15358,26 

Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 +r.021 + r.029 + r.040 + 

r.049 + r.054) 
64 912922,77 123119,06 1036041,83 1085310,47 

 

b) Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti 
Číslo účtu 

alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia 
Číslo 

riadku  

2020 

2019 Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

60 Trţby za vlastné výkony a tovar (r. 066 aţ r. 068) 65 13515,85 119394,77 132910,62 108360,26 

602 Trţby z predaja sluţieb 67 13515,85 118918,10 132433,95 107610,26 

604 Trţby za tovar 68  476,67 476,67 750,00 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy  z poplatkov (r. 080 aţ r. 082) 79  1208,77 1208,77 474,43 

633 Výnosy z poplatkov 82  1208,77 1208,77 474,43 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  (r. 084 aţ r. 089) 83 15705,86 5653,62 21359,48 19686,01 

641 
Trţby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 
84 100,00  100,00 0,00 

642 Trţby z predaja materiálu 85  4426,64 4426,64 4058,58 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88  1226,98 1226,98 0,00 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 15605,86  15605,86 15627,43 

65 
Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + r.099) 
90 750,00 1767,51 2517,51 2475,79 

  
Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek z prevádzkovej činnosti  (r. 092 aţ  r. 

095) 
91 750,00 1767,51 2517,51 2475,79 
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653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 750,00 1767,51 2517,51 2475,79 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných 

celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 aţ r. 133) 

124 876070,66  876070,66 975556,56 

691 

Výnosy z beţných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

125 799418,90  799418,90 911458,94 

692 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

126 76651,76  76651,76 64097,62 

Účtová trieda 6 celkom   súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + 

r.109 + r.114 + r.124) 
134 906042,37 128024,67 1034067,04 1106553,05 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  ( r.134 - r. 064) (+/-) 135 -6880,40 4905,61 -1974,79 21242,58 

591 Splatná daň z príjmov 
 

 1030,18 1030,18 442,51 

595 Dodatočne platená daň z príjmov      

Výsledok hospodárenia po zdanení   r. 135 - (r.136,  r.137) (+/-) 138 -6880,40 3875,43 -3004,97 20800,07 

 

Náklady na hlavnej činnosti sú vo výške 912 922,77 €, výnosy 906 042,37 € a výsledok hospodárenia 

-6 880,40 €. Na vedľajšej činnosti sú náklady vo výške 123 119,06 € a výnosy 128 024,67 €. Výsledok 

hospodárenia je po odpočítaní dane z príjmov 3 875,43 €. 

Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevaţne spotreba PHM, nákup 

náhradných dielov a autosúčiastok na vozidlá TS, spotreba materiálu, nákup pneumatík, olejov, beţné 

drobné opravy, sluţby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF, ochranné 

pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy. Výnosy hlavnej 

činnosti tvoria príspevok mesta a vlastné zdroje TS, výnosy podnikateľskej činnosti sú tvorené 

vlastnými zdrojmi.  

 



Základná škola Jána Zemana Nová Baňa , Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 183/2019  dňa 18.12.2019 a ako jeho súčasť 
rozpočet príjmov a výdavkov Základnej školy Jána Zemana.  

 
Počas roku 2020 boli zmenami rozpočtu zvýšené bežné príjmy o 23 611 eur . Bežné výdavky boli 

zvýšené   o 41 597 eur a kapitálové výdavky o 3 789 eur.   Skutočné  plnenie príjmov a čerpanie 

výdavkov je uvedené v nasledovnej tabuľke .     
 

  1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2020 
 

Celková bilancia rozpočtu  schválený  rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  31.12.2020 

Príjmy celkom  89 991 113 602 95 144 

Z toho : bežné príjmy - vlastné  89 991 113 602  95 144 

Výdavky celkom  1 215 362 1 256 959 1 271 121 

Z toho :  bežné výdavky  1 215 362 1 253 170 1 268 627 

             kapitálové výdavky  0 3 789 2 494 

Príjmy celkom  89 991 113 602   95 144 

Výdavky celkom  1 215 362 1 256 959 1 271 121 

 

2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2020 

a) bežné príjmy – vlastné   

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie k % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách 31.12.2020 plnenia  

41 210 Z prenajatých budov – ZŠ 2 007 2 007 1 063  

41 223 Za predaj výrobkov – ŠJ 32 000 32 000 21 388  

41 223 Za predaj výrobkov – ŠKD, CVČ 6 500 6 500 4 386  

41 292 Vratky  0 0 5 076  

3AC1 312 Zo ŠR-Projekt-ZŠ 41 591 41 591 13 271  

3AC2 312 Zo ŠR-Projekt-ZŠ 4 893 4 893 1 561  

72f 223 Z stravné 3 000 3 000 24 788  

111 312 Zo ŠR-ÚPSVaR-ŠJ 0 4 791 4 791  

131J 453 Prostriedky predch.obdobia-ŠJ 0 15 044 15 044  

72f 453 ŠJ-zostatok prostriedkov 0 3 776 3 776  

    Spolu  89 991 113 602 95 144   

 

Z rozpočtovaných  príjmov bolo skutočné plnenie k 31.12.2020 vo výške 95 144 eur, čo predstavuje 

83,75 % plnenie. Pokles príjmov o 18 458 eur bol z dôvodu uzatvorenia školy a školských zariadení 

v súvislosti s pandémiou Covid 19.     
 

3. Prehľad čerpania bežných výdavkov  k 31.12.2020 
 

3.1.  Bežné výdavky  
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 253 170 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 1 268 627 

EUR, čo predstavuje 101,23 % plnenie . V tom :  

 
a) Platy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných 682 352 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 745 751 EUR, čo je 109,29 % 
čerpanie.  
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b) Poistné a príspevok do poisťovní 

 Z rozpočtovaných  243 645 EUR bolo skutočne čerpanie vo výške 247 185 EUR, čo je 101,45 % 

čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd a odmien z dohôd mimo 
pracovného pomeru, vrátane doplnkového dôchodkového poistenia.  

 
c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 317 485 EUR bolo skutočne čerpanie  vo výške 263 781 EUR, čo je 83,08 % 

čerpanie. Z toho najvýznamnejšie sú výdavky za služby vo výške 52 633 EUR, výdavky za energie 
(vrátane poštovného a telekomunikačných služieb) vo výške 46 494 EUR, materiálové  výdavky  vo  

výške 128 136 EUR,  výdavky  na  opravy  a  údržbu  vo  výške 36 211 EUR.  
  

d) Bežné transfery 
Z rozpočtovaných 9 688 EUR bolo skutočne čerpané vo výške 11 910 EUR, čo predstavuje 122,93 % 

čerpanie. Z toho odchodné vo výške 8 200 EUR ( 4 340 eur zo ŠR a 3 860 eur z rozpočtu mesta ), 

nemocenské dávky vo výške 3 384 EUR a dopravné vo výške 326 EUR.    
 

 Podrobný prehľad čerpania bežných výdavkov   

kód výdavky podľa 
ekonomickej klasifikácie 

schválený 
rozpočet 

rozpočet po 
zmenách 

plnenie k 
31.12.2020 

% 
plnenia 

 
 610 Mzdy   685 664 682 352  745 751 109,29  

 620 Odvody 244 140 243 645 247 185 101,45  

 630 Tovary a služby spolu 282 598 317 485 263 781 83,08  

 631 Cestovné náklady 847 847 175   

 632 
Energie a vody, 
telekomunikačné 

49 793 56 081 46 494   

 633 Všeobecný materiál 135 029 166 724 128 136   

 634 Dopravné 300 0 0   

 635 Rutinná a štandardná údržba 35 410 34 510 36 211   

 636 Nájomné 158 158 132   

 637 Služby 61 061 59 165 52 634  

 640 Transfery  2 960 9 688 11 910 122,93 

 642 Dopravné 730 848 326  

 642 Nemocenské dávky 240 640 3 384  

 642 Odchodné 1 990 8 200 8 200 
 

   Spolu  1 215 362 1 253 170 1 268 627   

 
Komentár k bežným výdavkom  

631-cestovné náhrady 175 eur,  

632-energie: energie 37 990 eur, vodné, stočné 7 355 eur, poštovné 295 eur, telekomunikačné 854 
eur, 

633-materiál: interiérové vybavenie 5 853 eur, výpočtová technika 19 742 eur, stroje, prístroje 2 322 
eur, všeobecný materiál 19 850 eur, knihy a učebné pomôcky 15 950 eur, pracovné odevy 732 eur, 

potraviny 63 384 eur, softvér 198 eur, palivá 49 eur, licencie 40 eur, komunikačná infraštruktúra 16 
eur,   

635-údržba: výpočtovej techniky 1 588 eur, strojov a prístrojov 21 385 eur , budov 13 208 eur, 

komunikačnej infraštruktúry 30 eur, 
636–nájomné: nájomné za stroje a prístroje 132 eur, 

637-služby: školenia 1 260 eur, všeobecné služby 10 916 eur, špeciálne služby 770 eur, náhrady 2 028 
eur, cestovné náhrady 7 700 eur, poplatky a odvody 1 315 eur, stravovanie 16 285 eur, poistné 2 103 

eur, prídel do SF 7 523 eur, provízie 92 eur, odmeny mimo PP 1 016 eur, dane 1 625 eur.  

 
Z celkového objemu bežných výdavkov 1 268 627 eur bolo čerpané  z rozpočtu mesta 264 707 eur , 

ktoré boli vynaložené na:  mzdy 139 237 eur,  odvody do poisťovní 45 495 eur, bežné výdavky 75 067 
eur  v tom: cestovné 15 eur, energie 15 270 eur, všeobecný materiál 16 167, údržba 29 245 eur, 

všeobecné služby 14 370 eur, transfery 4 908 eur ( náhrada príjmu 1 048 eur a odchodné 3 860 eur).    
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3.1.1. Prehľad čerpania  výdavkov podľa organizačnej štruktúry  

a) prenesené, originálne kompetencie ZŠ 1. a 2. stupeň  

kód   výdavky podľa  schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmenách 

plnenie k  

31.12.2020 

% 

plnenia            ekonomickej klasifikácie  

111 610 Mzdy   503 948 503 948 591 403 117,35 

111 620 Odvody 178 893 178 893 196 543 109,86 

111 630 Tovary a služby spolu  81 127 90 029 93 431 103,77 

111 640 Transfery  930 5 270 6 761 128,29 

  
Spolu 111 764 898 778 140 888 138 114,13 

41 610 Mzdy  16 164 16 164 29 507 182,54 

41 620 Odvody 6 068 6 068 9 227 152,05 

41 630 Tovary a služby spolu 42 783 41 488 35 891 86,50 

41 640 Transfery 10 10 266 
 

  
Spolu 41 65 025 63 730 74 891 117,51 

131J 630 Tovary a služby spolu 0 25 238 25 238   

131J 640 Transfery 0 118 118 
 

  
Spolu 131J 0 25 356 25 356 100 

3AC1 610 Mzdy  30 819 30 819 9 752 31,64 

3AC1 620 Odvody 10 772 10 772 3 408 31,63 

3AC1 640 Transfery 0 0 110  

  
Spolu 3AC1 41 591 41 591 13 270 31,90 

3AC2 610 Mzdy  3 626 3 626 1 147 31,63 

3AC2 620 Odvody 1 267 1 267 401 31,64 

3AC2 640 Transfery 0 0 13  

  
Spolu 3AC2 4 893 4 893 1 561 31,90 

 
  

Spolu 
  

876 407 913 710 1 003 216 109,79 

 

b) originálne kompetencie – ŠJ  

kód výdavky podľa 

ekonomickej klasifikácie 

schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmenách 

Plnenie k 

31.12.2020 

% 

plnenia    
41 610 Mzdy   68 571  65 847 58 980 89,57 

41 620 Odvody  23 966  23 154 19 322 83,44 

41 630 Tovary a služby spolu  40 509  38 015 26 674 70,16 

41 640 Transfery  10 410 594 144,87 

 
 

Spolu 41 133 056 127 426 105 570 82,84 

111 610 Mzdy 0 3 647 3 647 100 

111 620 Odvody 0 1 144 1 144 100 

111 630 Tovary a služby 92 898 92 898 36 511 39,30 

 
 

Spolu 111 92 898 97 689 41 302 42,27 

72f 630 Tovary a služby 3 000 6 776 29 428 434,29 

   Spolu  228 954 231 891 176 300 76,02  
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c) originálne kompetencie CVČ, ŠKD   

kód   výdavky podľa  schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmenách 

plnenie k 

31.12.2020 

% 

plnenia            ekonomickej klasifikácie  
41 610 Mzdy  59 536 55 301 50 750  

41 620 Odvody 22 125 21 298 16 946  

41 630 Tovary a služby spolu 20 916 20 916 12 502  

41 640 Transfery  2 010 3 880 4 048  

 
 

Spolu 41 104 587 101 395 84 246 83,08 

111 610 Mzdy 3 000 3 000 565  

111 620 Odvody 1 049 1 049 194  

111 630 Tovary a služby spolu 1 365 1 365 3 327  

 
 

Spolu 111 5 414 5 414 4 086 75,47 

11H 630 Tovary a služby spolu 0 760 779 102,50 

 
 

Spolu  110 001 107 569 89 111 82,84 

 

3.2. Kapitálové výdavky    
 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 789 EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 2 494 EUR, čo 

predstavuje 65,79 % plnenie.  Výdavky boli vynaložené na nákup chladiarenskej skrine do školskej 
jedálne.   

 

Komentár  k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2020 

      Zriaďovateľom právneho subjektu  Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa je mesto Nová Baňa. 

Finančné prostriedky na prevádzku boli použité na postupné realizovanie úloh na základe návrhov 

vedenia školy, vedúcich metodických združení a vedúcich predmetových komisií na  výchovno-

vzdelávací proces, pedagogicko-organizačné zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie, údržbu 

a na úlohy vyžadujúce si neodkladné riešenie. Finančné prostriedky na mzdy a poistné boli použité na 

tento účel. Základná škola Jána Zemana Nová Baňa predložila svojmu zriaďovateľovi súhrnnú správu 

o hospodárení za rok 2020 podľa § 7 ods. 1, 2 zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.      

 

Informácia o výchovno-vzdelávacom procese v našej škole od 01. 09. 2020 (do tohto 
dátumu informácie v Správe o realizácii školského vzdelávacieho programu a opatreniach 
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 – 
stránka školy) do konca mája 2021. 

 výchovno-vzdelávací proces prebiehal podľa metodických pokynov MŠ VVaŠ bez účasti cudzích 
osôb v škole podľa zverejneného rozvrhu (vyučovanie v učebniach a delenie tried na skupiny), 

 telesná a športová výchova prebiehala v exteriéri školy, 

 hudobná výchova bez spevu, len teoreticky, 
 ŠKD len poobedňajšie do 16.00 hod., 

 prevádzka ŠJ bez miešania škôl a stravovanie organizované po skupinách, 
 od 01. 10. 2021 vyučovanie bez miešania skupín – oranžová fáza, 

 neprenajímanie telocvične a telocvičňa uzatvorená od 12.10., 

 neorganizujú sa školy v prírode a lyžiarske výcviky, 
 krúžková činnosť sa neorganizuje, 

 žiaci 5. – 9. ročníka prešli od 26. 10. na dištančné vzdelávanie, 
 vyučovanie žiakov I. stupňa podľa upraveného rozvrhu, 

 ŠKD do 15.30 hod., výpomoc asistenti, 
 od 3.11. výpomoc z CVČ mesta Nová Baňa, 

 od 11. 01. dištančné vzdelávanie aj žiakov I. stupňa, 

 niektorí NP ZŠ od 11.01. do 04.02. na  80%, 
 niektorí NP ŠJ od 11.01. do 03.02. na  80%, 

 vychovávateľky od 11.01. do 07.02. na  80%, 



6 
 

 od 08.02.2021 sa obnovuje vyučovanie pre žiakov na I. stupni základnej školy -  od 7.35 hod. 

do 11.10/12.05 hod. (podľa rozvrhu), 

 školský klub v prevádzke od 11.10/12.05 do 16.00 hod. bez miešania skupín, výpomoc 
zamestnanci CVČ a asistenti, 

 distančné vzdelávanie sa žiakov I. stupňa od 01.03., 
 upravenie rozvrhu pre celú školu aj časový harmonogram vyučovacích hodín, 

 od 01. 03. do 21.03. niektorí nepedagogickí zamestnanci a vychovávateľky na 80 %, 

 od 22.03. prezenčne žiaci I. stupňa od 7.35 hod. do 11.10/12.05 hod. (podľa zverejneného 
rozvrhu), 

 školský klub v prevádzke od 11.10/12.05 do 16.00 hod. bez miešania skupín za pomoci 
asistentiek a nášho CVČ, 

 od 19. 04. prezenčné vyučovanie v 8. a 9. ročníku, 
 od 26. 04. obnova prezenčného vyučovania vo všetkých ročníkoch II. stupňa. 

     

Komentár vypracovala: Mgr. Mária Jankoveová  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Základná umelecká škola,  Kollárova 310/5, 968 01 Nová Baňa 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 183/2019  dňa 18.12.2019 a ako jeho súčasť 
rozpočet príjmov a výdavkov Základnej umeleckej školy.  

 
1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 

 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  31.12.2020 

Príjmy celkom  29 800 36 273  36 596 

Z toho :                      bežné príjmy - vlastné  29 800 36 273 36 596  

                                 kapitálové príjmy        

Výdavky celkom   523 019  507 682  483 802 

Z toho :                      bežné výdavky   516 519 501 182 477 302  

                                 kapitálové výdavky 6 500 6 500 6 500  

Príjmy celkom  29 800 36 273 36 596  

Výdavky celkom  523 019 504 709 483 802  

 

2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2020 

a) Bežné príjmy  

 

kód   príjmy podľa schválený rozpočet po plnenie k % 

       ekonomickej klasifikácie rozpočet zmenách 31.12.2020 plnenia  

41 223 Za školy a školské zariadenia 29 800 29 800  30 123  101,08 

41 292 Iné nedaňové príjmy   0 539 539  100 

111 312 Granty a transfery 0 5 934 5 934  100 

    spolu  29 800 36 273   36 596  100,89 

 

Iné nedaňové príjmy : príjem z náhrad poistného plnenia v sume 236 eur a 303 eur z dobropisov. 
Granty a transfery : dotácia na projekt ,, Praxou k zamestnaniu 2 “   v sume 5 934 eur.   

 
3. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2020 

a)  Bežné výdavky  

kód výdavky podľa 
ekonomickej klasifikácie 

schválený rozpočet po plnenie k % 

  rozpočet zmenách 31.12.2020 plnenia  

41  610 Mzdy  347 805 336 289 326 524 97,09 

41  620 Poistné spolu 122 156 118 223 107 935 91,29 

41  630 Tovary a služby spolu 46 548 46 460 42 391 91,24 

41  631 Cestovné náklady 50 50 0   

41  632 Energie, voda, telekomunikačné 13 350 9 750 9 216   

41  633 Materiál 8 420 12 776 12 203   

41  635 Rutinná a štandardná údržba 1 670 2 384 1 871   

41  636 Nájomné 190 190 152   

41  637 Služby 22 868 21 310 18 949   

41  640 Transfery 10 210 452 215,23 

41  642 Nemocenské dávky 10 210 452   

    spolu  516 519 501 182 477 302 95,23 
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komentár k bežným výdavkom :  

610- mzdy zamestnancov, z toho s kódom zdroja 41: 331 682 eur a s kódom zdroja 111 projekt 
„Praxou k zamestnaniu 2“ 4 607 eur, 

 
620- odvody do poisťovní, z toho s kódom 41: 116 896 eur a s kódom zdroja 111 projekt „Praxou 

k zamestnaniu 2“ 1 327 eur, 

 
632- energie 8 184 eur, vodné, stočné  140 eur, poštovné 92 eur a telekomunikačné služby 800 eur, 

 
633- materiál :  interiérové vybavenie 2 043 eur, výpočtová technika 3 652 eur, telekomunikačná 

technika 24 eur, stroje, prístroje, zariadenia 290 eur, všeobecný materiál 4 465 eur,  učebné pomôcky 
879 eur, pracovné odevy  95 eur, licencie 173 eur, komunikačná infraštruktúra  582 eur,   

 

635- údržba strojov, prístrojov : ladenie a opravy hudobných nástrojov  162 eur, výpočtovej techniky 
1 112 eur, údržba budov 336 eur, softvéru 261 eur, 

 
636-nájomné : prenájom rohožiek 152 eur,   

 

637-služby : školenie 60 eur, všeobecné služby 2 243 eur, špeciálne služby 562 eur, pracovná 
zdravotná služba 24 eur, poplatky banke 499 eur, stravovanie 8 974 eur,  poistné budovy 526 eur, 

tvorba sociálneho fondu 3 263 eur, provízia 98 eur, odmeny mimo PP 1 888 eur, dane 812 eur.   
 

b)  Kapitálové výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41 713 
Hudobný nástroj- 

akordeón 
6 500 6 500 6 500   

    spolu 6 500 6 500 6 500   

 

 Rok 2020 sme začali ako vždy s radosťou a veľkým nadšením. Toto nadšenie však netrvalo 

dlho, dňa 12.3.2020 nastala mimoriadna situácia. Zo dňa na deň prešla výuka z prezenčného na 

dištančnú formu vyučovania. Z dôvodu situácie, ktorá nastala po prepuknutí vírusu COVID-19 na 

Slovensku, aj vyučovací proces v Základnej umeleckej škole v Novej Bani podliehal rôznym 

opatreniam, čo spôsobilo hľadanie nových možností ako udržať kontakt s našimi žiakmi. Bolo 

nesmierne dôležité, aby vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore  aj 

naďalej prebiehalo. Všetci zamestnanci školy pristúpili k danej situácii s plnou zodpovednosťou. 

Pedagógovia si uvedomili potrebu pokračovať vo vyučovacom procese neštandardným spôsobom 

využívajúc všetky dostupné elektronické prostriedky. Reagovali na individuálne požiadavky rodičov, 

keďže v každej domácnosti boli podmienky iné vzhľadom na počet školopovinných detí, ktoré mali 

školské povinnosti a mnohokrát potrebovali asistenciu rodičov. Počas prerušenia vyučovania 

individuálnou a skupinovou formou pedagógovia pokračovali vo výučbe dištančnou formou a to 

prostredníctvom rôznych platforiem a aplikácií napr. Whatsapp, Viber, Messenger, Gmail, Facebook, 

Instagram, Zoom. 

 V júni 2020 sa opäť otvorili školské brány a dokončili sme školský rok prezenčne. 

 V septembri 2020 sme plní očakávania nastúpili do školy. Dňa 1.10.2020 vláda SR vyhlásila 

núdzový stav v trvaní 45 dní. Na základe rozhodnutia krízového štábu SR a vyhlásenia ministra 

školstva SR zo dňa 11.10.2020 prešla ZUŠ v Novej Bani od 12.10.2020 v skupinovom vyučovaní 

(hudobná náuka, výtvarný odbor, literárno-dramatický odbor) na dištančnú formu vyučovania. Dňa 

26.10.2020 prešli žiaci vo všetkých odboroch na dištančné vzdelávanie, ktoré trvalo až do 31.12.2020. 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 183/2019  dňa 18.12.2019 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Materskej školy.    

Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

 

 

 

 

1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 

 

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   rozpočet    

  zdroja rozpočet po zmenách  
Plnenie k 31.12. 
2020 

Príjmy celkom    71 985 184 172 174 544 

Z toho :                            bežné príjmy - vlastné    71 985  184 172    174 544 

                                         kapitálové príjmy       

Výdavky celkom    781 301 884 461 779 909 

Z toho :                            bežné výdavky v tom :    781 301 884 461 779 909 

                                        kapitálové výdavky      

Príjmy celkom    71 985 184 172 174 544 

Výdavky celkom    781 301 884 461 779 9 

 

 

 

2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2020 

 

2.1.1. Bežné príjmy  

 
a) bežné príjmy – vlastné   

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41 223 za predaj výrobkov – školné 19 185  15 185  14 210   93,6 

41 223 za stravné 0 0       140 100,0 

72f 223 za predaj výrobkov – stravné  42 300   40 800  36 221   89,1 

41 223 za predaj výrobkov - režijné nákl.  10 500  10 500    8 427   80,3 

41 292 Vratky – preplatok  0 1 784    1 861 114,0 

111 312 zo štátneho rozpočtu- transfer 0 115 903 113 685   98,1 

    spolu  71 985 184 172 174 544   92,2 
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3. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2020 

3.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Materská škola   

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41,111 610 Mzdy   452 792 505 042 445 141 88,1 

41 610 Mzdy  452 792 389 713 331 456 85,1 

111 610 Mzdy             0 115 329 113 685 98,6 

41 620 Poistné spolu  163 800  159 855  150 021  94,2 

41,111 630 Tovary a služby spolu  160 757  214 462  180 197  84,0 

41 631 cestovné náklady         415         415          24  5,9 

41 632 energie a vody    39 620    36 620   32 899  89,8 

41 633 materiál    13 262    45 562   37 360 82,0  

72f 633 potraviny    42 300    45 221   35 365 78,2 

111 633 materiál    11 532    11 532   11 707 101,5 

41 634 dopravné             0             0           0  0 

41 635 rutinná a štandardná údržba    17 986    38 270  33 085  86,2 

41 637 služby    35 642    36 842  29 756  80,8 

41 640 Transfery       3 952      5 102    4 550 89,8 

41 642 Odchodné      3 892      3 892    2 884 74,1 

41 642 Nemocenské dávky          60     1 210    1 666 137,0 

41,111,72f   spolu  781 301 884 461 779 909  88,2 

 

 

Komentár :   
Bežné výdavky tvoria :  

610- mzdy zamestnancov   

620 – odvody do poisťovní 

632- energie, vodné, stočné, telekomunikačné   

633- materiál :,kancelárske, čistiace potreby, knihy, časopisy  

635 – údržba : výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, budov  

637 – služby : školenia, všeobecné služby, cestovné, stravovanie, odmeny mimo PP, poplatok za KO,  

 

3.2. prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry  

a)  MŠ Nábrežná 2 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41,111 610 Mzdy spolu 241 538  264 067  240 268 94,1 

41 610 Mzdy  241 538  201 166  177 367  88,2 

111 610 Mzdy             0      62 901    62 901 100,0 

41 620 Poistné spolu    86 998     84 691    80 196  94,7 

41,111 630 Tovary a služby spolu    64 269     99 353    85 621 85,1 

41 631 cestovné náklady         200          200           19    9,6 

41 632 energie a vody    22 800     19 800    17 858  90,2 

41 633 materiál      4 400     19 500    16 133  82,7 

111 633 materiál      6 510       6 510      6 595 101,3 

41 634 dopravné            0             0             0  0 

41 635 rutinná a štandardná údržba   11 720    32 004    28 141  87,9 

41 637 služby   18 639    21 339    16 874  79,1 

41 640 Transfery      2 243      1 313         798  60,8 
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41 642 Nemocenské dávky         10         482         798 165,7 

41 642 Odchodné     2 233         831            0 0 

41,111   spolu  395 048  449 424  406 883  95,1 

 

 

b) ET Štúrova 47   

 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41,111 610 Mzdy spolu   61 739   74 433        63 165   92,0 

41 610 Mzdy   61 739   56 439       47 389   84,0 

111 610 Mzdy            0   17 994       15 776 100,0 

41 620 Poistné spolu    22 678    22 031       21 170   96,1 

41,111 630 Tovary a služby spolu    18 967    22 167       20 982  97,5 

41 631 cestovné náklady           50           50               0     0 

41 632 energie a vody     7 030      7 030        6 770  96,3 

41 633 materiál     2 200      5 900       5 898  100,0 

111 633 materiál     2 767      2 767       2 803 101,3 

41 634 dopravné            0            0             0  0 

41 635 rutinná a štandardná údržba     1 583      1 583      1 504  95,0 

41 637 služby     5 337      4 837      4 007  82,8 

41 640 Transfery  spolu          10        260         260 100,0 

41 642 Nemocenské dávky          10        260        260 100,0 

41,111   spolu  103 394 118 891 105 577  81,7 

 

c) ET Kolibská 6230  

  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41,111 610 Mzdy spolu    68 874   81 445   65 549 87,8 

41 610 Mzdy    68 874   64 859   48 963 75,5 

111 610 Mzdy             0   16 586   16 586 100,0 

41 620 Poistné spolu    24 472   23 768   21 690   91,3 

41,111 630 Tovary a služby spolu    16 186   18 186   16 348  95,2 

41 631 cestovné náklady           66         66            0  0 

41 632 energie a vody      5 900     5 900      5 014  85,0 

41 633 materiál      1 600     4 600      4 090  88,9 

111 633 materiál      2 255     2 255      2 309 102,4 

41 634 dopravné            0            0             0  0 

41 635 rutinná a štandardná údržba     1 133     1 133      1 594  140,6 

41 637 služby     5 232     4 232      3 342  79,0 

41 640 Transfery spolu          10          10         169 159,0 

41 642 Nemocenské dávky          10          10         169 159,0 

41,111   spolu  109 542 123 409  103 756  94,5 
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d) Školská jedáleň – Nábrežná  

 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41,111 610 Mzdy spolu  41 121   44 933  37 863  90,4 

41 610 Mzdy  41 121   36 893  29 823 80,8 

111 610 Mzdy           0     8 040    8 040 100,0 

41 620 Poistné spolu  15 280   14 825  13 598  91,7 

41 630 Tovary a služby spolu  34 088   38 339  30 995  82,4 

41 631 cestovné náklady         33          33           5 15,5 

41 632 energie, voda    1 800     1 800    1 500 83,4 

41 633 materiál    2 510     5 010    4 602 92,9 

72f 633 potraviny  25 700   27 451  21 633 78,8 

41 635 rutinná a štandardná údržba    1 250     1 250       513 41,0 

41 637 služby   2 795     2 795    2 742 98,1 

41 640 Transfery spolu   1 669     3 499    3 322 97,1 

41 642 nemocenské dávky        10        438       438 100,0 

41 642 Odchodné   1 659      3061    2 884 94,2 

41,111,72f   spolu  92 158 101 596  85 778  87,9 

 

 

 

 

 

 

e) Školská jedáleň – Štúrova 

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41,111 610 Mzdy spolu 20 151 21 522    19 657 94,2 

41 610 Mzdy 20 151 16 069    14 204 88,4 

111 610 Mzdy          0 5 453      5 453 100,0 

41 620 Poistné spolu   7 323 7 120      6 897 96,9 

41 630 Tovary a služby spolu 13 915 17 927   12 830 71,8 

41 631 cestovné náklady        33 33           0 0 

41 632 energie, voda   1 320 1 320    1 399 106,0 

41 633 materiál   1 326 4 826    2 751 57,0 

72f 633 potraviny   8 300 8 812    7 169 81,4 

41 635 rutinná a štandardná údržba   1 150 1 150       100 8,7 

41 637 služby   1 786 1 786    1 410 79,0 

41 640 Transfery spolu        10 10          0 0 

41 642 nemocenské dávky        10 10          0 0 

41 642 Odchodné         0 0          0 0 

41,111,72f   spolu  41 399 46 579 39 384 88,1 
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f) Školská jedáleň – Kolibská  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41,111 610 Mzdy spolu 19 369  19 216  18 639 98,0 

41 610 Mzdy 19 369  14 287  13 710 96,0 

111 610 Mzdy          0    4 929    4 929 100,0 

41 620 Poistné spolu   7 049    6 846    6 470 94,5 

41 630 Tovary a služby spolu 13 332  18 490  13 421 72,6 

41 631 cestovné náklady        33         33           0 0 

41 632 energie, voda      770       770       358 46,5 

41 633 materiál   1 226    5 726    3 885 67,9 

72f 633 potraviny   8 300    8 958    6 563 73,3 

41 635 rutinná a štandardná údržba   1 150    1 150    1 234 107,3 

41 637 služby   1 853    1 853    1 381 74,5 

41 640 Transfery spolu        10        10          0 0 

41 642 nemocenské dávky        10        10          0 0 

41 642 Odchodné          0          0          0 0 

41,111,72f   spolu  39 760 44 562 38 530 87,1 

 

 

 

 

Stručný komentár k výdavkom :  

Mzdy a odvody boli vyplatené na základe zaradenia zamestnancov podľa odpracovaných 

rokov pre 21 pedagogických  a 23 nepedagogických zamestnancov. Ďalej boli vyplatené príplatky za 

zmennosť, príplatky za riadenie, ostatné príplatky a odmeny. Priemerná mzda bola 843 eur.  

 

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 41 boli hradené energie, cestovné, vodné a stočné, 

vybavenie, prevádzkové stroje, výpočtová technika, poštovné, telefóny, NB sieť, internet, knihy, 

učebné pomôcky, pracovné odevy, údržba priestorov, údržba prevádzkových strojov, revízie, 

zdravotná služba, poistné budov a detí, odpad, stravovanie, bankové poplatky, čistiace a kancelárske 

potreby a iné. 

 

Z rozpočtu bežných výdavkov kód 72f  boli hradené faktúry za potraviny. 

 

Prostriedky z Okresného úradu odboru školstva Banská Bystrica na výchovu a vzdelávanie za 

predškolákov MŠ v roku 2020 kód 111 boli  použité vo výške 11 707 eur. Boli zakúpené rôzne druhy 

didaktických pomôcok – súpravy magnetických stavebníc, polydron magnetický, giant polydron, 

magické stavebnice, skladačky, knihy,  drevené hračky, drobné hračky na von, náplne do tlačiarní, 

tonery, temperové farby, vodové farby, výkresy, pastelky, lepidlá, plastelína a iné. 

 

     Boli vyplatené nemocenské dávky pri práceneschopnosti  a odchodné v sume 4 550 eur. 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 183/2019  dňa 18.12.2019 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Centra voľného času.      

 

1. Plnenie rozpočtu  k 31.12.2020 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  31.12.2020 

Príjmy celkom  10 310 11 618  10 697 

Z toho : bežné príjmy   10 310 11 618 10 697 

                kapitálové príjmy        

Výdavky celkom  119 483 118 894  108 742 

Z toho : bežné výdavky  119 483 118 894  108 742 

                kapitálové výdavky       

Príjmy celkom  10 310 11 618 10 697 

Výdavky celkom  119 483 118 894  108 742 

 

2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2020 

a)  Bežné príjmy  

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 31.12.2020 plnenia  

41 212 Prenájom  miestností  3000  2 120  1 540 72,59 

41 223 za školy a školské zariadenia  7310  8 779  8 438 96,11 

41 292 dobropisy 0 719 719 100 

    spolu 10 310 11 618  10 697 89,93 

  

 

 

3. Prehľad čerpania výdavkov k 31.12.2020 

a)  Bežné výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie k % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách 31.12.2020 plnenia  

41  610 Mzdy  65 329 63 523 62 742 98,77 

11H 610 Mzdy- obce 0 797 798 100 

41  620 Poistné spolu 23 519 22 889 21 207 92,65 

111 630 Tovary a služby 1 500 2 400 2 400 100 

41  630 Tovary a služby spolu 29 125 29 275 21 595 73,76 

41  631 cestovné náklady 2 170 2 170 1 607   

41  632 energie a vody 5 320 5 320 4 095   

41  633 materiál 6 729 6 879 5 139   

41 634 dopravné 1 980 1 980 1 084   

 41 635 Rutinná a štandardná údržba 2 150 2 150 2 117   

 41 637 Služby 10 776 10 776 7 553   

41 642 Nemocenské dávky 10 10 0   

    spolu  119 483 118 894 108 742 91,46 
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komentár k bežným výdavkom  

610, 620 – mzdy a odvody: boli vyplácané 3 pedagogickým a 2 nepedagogickým pracovníkom.  

Činnosť Centra voľného času bola zastavená od 16.3. do 9.6.2020, kedy sa chystala letná činnosť. Letná činnosť 

prebehla podľa plánu letnej činnosti v sumáre 5 prímestských táborov. V septembri 2020 sme otvorili nový 

školský rok. Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) s účinnosťou od 12.10.2020 sa prerušila činnosť CVČ  a už sa neobnovila do 31.12.2020. 

1 pedagogický a1 nepedagogický zamestnanec boli z väčšej časti na 80% (Helena Lacová, Juraj Kološta), 2 

pedagogickí zamestnanci (Tatiana Polcová, Tatiana Lachká) pracovali do konca kalendárneho roku v ZŠ J. 

Zemana a 1 nepedagogický zamestnanec (Anna Kopernická) pracovala na 100% priamo v zariadení Centra 

voľného času , príp. na homeoffice. 

 

 

632- energie 3 096 eur,  vodné, stočné  148 eur, poštovné 101 eur a telekomunikačné služby 749 eur 

 

633- materiál :  interiérové vybavenie 476 eur (dokúpenie stolu do sály CVČ, do hrnčiarskej miestnosti bol 

zakúpený kovový regál, mini kuchynka, police, konzoly a príslušenstvo, horná chodba komoda), prístroje 496 

eur (do sálovej kuchynky bola zakúpená chladnička, rýchlovarná kanvica, prietokový ohrievač do kuchynky na 

poschodí, 2ks switch), materiál 2 554 eur, učebné pomôcky 1 448 eur( písacie, kresliace potreby, kriedy, výkresy 

a jednotlivé pomôcky na krúžky podľa aktuálnej tematiky, vybavenie, ceny, hry) 

 

634 – dopravné :  prepravné a nájom doprava 1084 eur (Preprava a nájom dopravných prostriedkov v rámci ZÚ 

Plavecký LV, jarný tábor, letné tábory BA, VYHNE, BB, KALINČIAKOVO) 

 

635 – údržba  : výpočtovej techniky 567 eur ( KORWIN podpora, SOFTIP podpora, ročný webhosting, servisné 

práce),  

prevádzkových strojov 29 eur (servis switch) a 

 budov1 521 eur (oprava maľovky na vstupnej chodbe pri sále + oprava sadrou a tmelom, hygienický náter WC, 

pozinkovaná posuvná brána do školského areálu, odstraňovanie zistených nedostatkov pri revidovaní 

elektrického zariadenia a rôzne menšie opravy v budove CVČ)    

 

637-  služby: školenia 72 eur (SOFTIP personalistika a mzdy), súťaže 200 eur (hudobná produkcia študentský 

ples), všeobecné služby 1750 eur ( prenájom telocvične ZÚ Crossfit, výkon zodpovednej osoby, prenájom 

rohoží, BOZP a PO, skartácia dokumentov, revízia kotla, revízia zabezpečovacieho zariadenia, revízia 

bleskozvodu) , poplatky 627 eur (poplatky za poštové poukážky pri zaplatení poistného za deti, bankové 

poplatky), poistné 619 eur ( poistné deti 196 eur a poistné budov 423 eur) 

                      stravovanie 2668 eur (stravovanie zamestnancov 1 417 eur a stravné deti 1 251 eur) , odmeny 

mimo PP 1059 eur, poplatok za KO 150 eur 

 

 

 

 

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

K bodu:  Schválenie Koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 - 

2024 

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  

  

Spracovateľ:   Dagmar Lachká, oddelenie kultúry a informácií 

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Koncepciu rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2024 

    

V Novej Bani, dňa 15.júna 2021 

 

 

 

N á v r h     n a     u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

Koncepciu rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky 

a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára 

podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú 

činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. 

V zákonnej právnej úprave Slovenskej republiky sa vymedzuje pôsobnosť a kompetencie 

obce v oblasti športu a telesnej kultúry v osobitných právnych predpisoch. Oblasť športovania 

detí a mládeže kompetenčne spadá pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

V zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 

pôsobnosť obce v oblasti športu pri výkone samosprávy upravená v § 64. 

 

Cieľom Koncepcie rozvoja športu na roky 2021 - 2024 je vytvoriť rámec, na základe ktorého 

mesto vytvára podmienky pre športovú činnosť jednotlivých klubov, ako aj verejnosti v meste 

Nová Baňa. Koncepcia bude každoročne aktualizovaná v časti jednotlivých klubov, 

športových zariadení a ich využitia. Vďaka Koncepcii rozvoja športu je garantované 

zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov tak, aby sa naplnili požiadavky ukotvené 

v zákone o športe.  

Do tvorby a aktualizácie Koncepcie je zapojená tak športová ako aj ostatná verejnosť. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja športu mesta Nová Baňa 

na roky 2021 – 2024 

 

 

 

 

 

 

Jún 2021 
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Úvod 

Pohyb je v celom komplexe životných potrieb mimoriadne dôležitý a nedá sa ničím nahradiť. 

Šport na výkonnostnej alebo rekreačnej úrovni je neoddeliteľným atribútom rozvoja 

osobnosti, ovplyvňuje zdravý vývoj, vedie k vytváraniu fyzickej zdatnosti, výkonnosti 

a duševnej pohody. Prispieva k formovaniu sociálnych väzieb, uspokojovaniu osobných 

záujmov a potrieb. Umožňuje zmysluplné trávenie voľného času ľudom vo všetkých 

vekových kategóriách, je nástrojom boja proti drogám, rasizmu a intolerancii. Je vo verejnom 

záujme mesta Nová Baňa, aby športu a jeho podmienkam venovalo mimoriadnu pozornosť. 

 

V zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len zákon o športe) je pôsobnosť obce v oblasti športu pri výkone samosprávy upravená v § 

64 nasledovne:  

 

a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce, 

b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej 

infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami, 

c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je 

zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport 

pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené, 

d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko 

na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového 

odborníka, 

e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých 

v obci, 

f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu 

zdravotne postihnutých v obci, 

g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci. 

 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky 

a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára 

podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú 

činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport. 

 



V zákonnej právnej úprave Slovenskej republiky sa vymedzuje pôsobnosť a kompetencie 

obce v oblasti športu a telesnej kultúry v osobitných právnych predpisoch. Oblasť športovania 

detí a mládeže kompetenčne spadá pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Koncepcia rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024 bola vypracovaná 

na základe vyššie uvedených legislatívnych požiadaviek a pozostáva z častí: 

1. Analýza súčasného stavu 

2. Ciele do budúcnosti 

3. Strategická časť: Plán rozvoja športu na obdobie 2021 – 2024 

 

1. Analýza súčasného stavu 

Analytická časť koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024 poskytuje 

prehľad športovej infraštruktúry, športových klubov a ďalších subjektov pôsobiacich na území 

mesta v oblasti športu, ako aj možnosti financovania športových činností. Zahŕňa štatistické 

demografické údaje, ako aj podmienky v školách. Samostatná časť patrí športu pre všetkých, 

ktorému mesto venuje špeciálnu pozornosť, keďže výkonnostný a vrcholový šport je 

podporovaný prioritne cez zväzy, nie samosprávy. Mesto sa angažuje najmä v športových 

aktivitách vhodných pre všetkých, vrátane zdravotne postihnutých. 

 

1.1 Prehľad športovej infraštruktúry 

Športovou infraštruktúrou je podľa ustanovenia § 3, písm. o) zákona o športe štadión, 

športová hala, športové ihrisko, telocvičňa a iné kryté alebo otvorené športové zariadenie 

určené na vykonávanie športu. V Novej Bani disponujeme nižšie uvedenou základnou 

športovou infraštruktúrou v školách, aj na verejných priestranstvách. 

 

ZŠ J. Zemana 

2 telocvične – telocvičňa na kolektívne športy (basketbal, volejbal, florbal) a malá telocvičňa; 

Športový areál školy – multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s atletickou dráhou, doskočisko 

pre skok do diaľky, sektor pre vrh guľou, oddychové kúty s novými lavičkami. Futbalové 

ihrisko pri ZŠ Jána Zemana je počas vyučovacieho procesu využívané školskými 

zariadeniami, taktiež je využívané na organizovanie športových podujatí organizovaných 

mestom; v ostatnom čase je športovisko verejne prístupné. 

 

MŠ Nábrežná 

Pre rozvoj pohybových aktivít najmladších vekových kategórií slúžia areály predškolských 

zariadení, t. j. materských škôl a ich elokovaných tried. Všetky pracoviská (na Nábrežnej, 



Štúrovej aj Kolibskej) majú inštalované rôzne hracie zostavy (šúchačky, pieskoviská, 

preliezky, hojdačky a pod.) vhodné pre vekovú kategóriu detí predprimárneho vzdelávania. 

 

Cirkevná ZŠ Sv. Alžbety 

Telocvičňa a školský dvor so športovými prvkami pre loptové a iné hry 

 

Gymnázium Františka Švantnera 

Vonkajšie ihrisko s umelým trávnatým povrchom, učebňa športu, herňa stolného tenisu 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Telocvičňa, posilňovňa, vonkajšie športové ihrisko s umelým povrchom 

 

Spojená škola Nová Baňa 

Exteriérové detské ihrisko pre predškolský vek a mladší školský vek, outdoorové cvičiace 

zostavy vhodné pre kondičné cvičenie žiakov školy, cvičebné priestory – posilňovňa pre 

zvýšenie telesnej zdatnosti a mobility žiakov školy 

 

Domov sociálnych služieb Hrabiny 

Telocvičňa s možnosťou využitia viacerých športov, futbalové ihrisko, exteriérové detské 

ihrisko s preliezačkami a hojdačkami s umelým povrchom, multifunkčné ihrisko s asfaltovým 

povrchom a v  rámci rehabilitačného pracoviska disponuje DSS telocvičňou, posilňovňou 

a rehabilitačným bazénom    

 

Mestský futbalový klub Nová Baňa 

Futbalový štadión, tréningové pomocné ihrisko sú prioritne využívané na súťaže a tréningové 

jednotky Mestským futbalovým klubom, v ostatnom čase sú prístupné verejnosti. 

 

Stolnotenisová hala 

Súkromná hala nachádzajúca sa pri reštaurácii Zlatý Bažant 

 

Tenisové kurty 

Súkromné antukové tenisové kurty na Tajchu, Tenisový klub Sedmička, tenisový kurt pri 

kúpalisku a tenisový kurt „Na Hline“ 

 

 

 



Verejné športoviská 

Mestské verejné športoviská na ulici Štúrova, na ulici Školská a na sídlisku Pod sekvojou 

s umelým povrchom pre basketbal a futbal, petangové ihrisko na ulici Nábrežná, komunitné 

centrum s workoutovou zostavou, outdoorovými fitnes prvkami na Námestí sv. Alžbety. 

Detské ihriská na ulici Štúrova, na ulici Školská, na ulici Nábrežná, na ulici Pod sekvojou sú 

verejne prístupné a bezodplatne slúžia obyvateľom a návštevníkom mesta Nová Baňa. 

 

Športoviská pri jazere Tajch 

Plážové ihrisko, volejbalové ihrisko, badmintonové ihrisko, detská zostava v areáli Banského 

dvora 

 

Vodné športy počas letnej sezóny 

Vodná nádrž Tajch, vodná turistika na rieke Hron 

 

Turistika, Cyklotrasy 

Turistické chodníky – NCH Vojšín, NCH Zvonička, NCH Zbojnícke studničky a Banský 

NCH trasa A a trasa B, MTB cyklotrasy rôznej náročnosti (zelená, modrá, červená) v okolí 

mesta 

 

Zimné športy 

Lyžiarske stredisko s vlekmi na Drozdove a bežecké trate v jeho okolí 

 

Nefunkčná športová infraštruktúra 

Letné kúpalisko Nová Baňa, tenisové kurty v areáli bývalej nemocnice, lyžiarske strediská 

Vojšín a Hubačov 

Tab.1: Využitie jednotlivých zariadení športovej infraštruktúry 

Vybraná športová infraštruktúra Využitá kapacita v % Voľná kapacita v % 

Veľká telocvičňa ZŠ Jána Zemana 92,08 % 7,92 % 

Malá telocvičňa ZŠ Jána Zemana 55,84 % 44,16 % 

Telocvičňa ZŠ Sv. Alžbety 90 % 10 % 

Telocvičňa SOŠ 100 % 0% 

 

1.2 Športové kluby 

Športový klub je podľa ustanovenia § 15, ods. 1 zákona o športe športová organizácia, ktorá 

vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu 

a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži. Športová organizácia je podľa § 8 zákona 

o športe právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová 



činnosť. Má väčšinou právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných 

prostriedkov. Športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy. 

Športové kluby v Novej Bani ponúkajú možnosť športového vyžitia obyvateľom mesta 

a jeho okolia vo všetkých vekových kategóriách. 

Podpora zo strany mesta sa uskutočňuje pre športy ako také bez rozdielu. Na poskytovanie 

finančnej podpory, iných výhod alebo úľav (aj formou poskytnutia priestorového 

zabezpečenia) musia byť splnené všetky podmienky legislatívneho charakteru a garancie 

zodpovedných manažérov klubov za realizovanie športových projektov, resp. akcií 

s očakávaným cieľom, teda aj podmienky dodržania účelnosti a efektívnosti ich poskytovania. 

Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je výchova a príprava detí a mládeže na aktívnu 

športovú činnosť, organizovanie športových aktivít pre registrovaných hráčov a verejnosť, 

zabezpečovanie účasti registrovaných hráčov na majstrovských aj nemajstrovských súťažiach, 

zabezpečovanie personálneho zázemia, materiálno-technického, sociálneho vybavenia, 

bezpečnostných podmienok pre činnosť klubov a získavanie financií pre chod klubov zo 

zdrojov mimo rozpočtu mesta. 

 

Tab.2: Prehľad športových klubov a občianskych združení vykonávajúcich športovú činnosť 

Názov 
Počet členov 

celkovo 

Počet členov 

deti a mládež 

(0 – 23 rokov) 

Mestský futbalový klub Nová Baňa 120 92 

ŠK Karate Nová Baňa 159 60 

Stolnotenisový klub Nová Baňa 29 7 

Tanečno-športový klub Tiffany Nová Baňa 56 54 

Hokejový klub Nová Baňa 45 25 

SKI TEAM Nová Baňa 57 51 

Lyžiari mesta Nová Baňa 23 0 

TJ SLOVAN Nová Baňa 20 4 

Tenisový klub Tajch 52 40 

Klub športovej kynológie Nová Baňa 13 6 

Športový klub POOLO 48 11 

Združenie športových rybárov Nová Baňa 8 0 

Športový klub Hrabiny 20 20 

Priatelia deťom 50 35 

Lucia Ivínová - Jazdecká škola BERI, s.r.o. 60 45 

Funkčný tréning – CF 35 10 

Fitness TABO Zuzana Nová Baňa 30 10 

Miroslav Šipikal – MIŠImoto 1 0 

Občianske združenie pri CVČ - 10 0 



Názov 
Počet členov 

celkovo 

Počet členov 

deti a mládež 

(0 – 23 rokov) 

CENTRÁČIK 

TajchŠport 5 0 

 

 

1.3 Financovanie športových subjektov 

Financovanie športových subjektov je viaczdrojové. Mestský rozpočet je len jedným 

zo zdrojov financovania činnosti športových klubov. Ďalšie možné zdroje príjmov v oblasti 

športu sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Banskobystrický samosprávny 

kraj, nadácie, sponzori, štrukturálne fondy, národné športové zväzy a pod. Mesto poskytuje 

priamu a nepriamu finančnú dotáciu športovým občianskym združeniam. Finančné 

prostriedky na dotácie sa vytvárajú z vlastných príjmov mesta. Schvaľuje ich mestské 

zastupiteľstvo v rozpočte mesta. Dotácie sa poskytujú v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením mesta Nová Baňa č. 8/2020 zo dňa 16. 9. 2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa na základe žiadosti. Optimálnym spôsobom financovania 

v oblasti športu je systém, v ktorom je výška dotácie určená na základe vopred stanovených 

objektívnych kritérií, s ohľadom na štatistické ukazovatele, počet športovcov a pod. 

Mesto má záujem podporovať výchovu mládeže licencovanými trénermi. 

 

 

 

Tab.3: Prehľad dotácií poskytnutých športovým klubom za posledných 5 rokov v eur 

Názov subjektu 2016 2017 2018 2019 2020 

Mestský futbalový klub Nová Baňa 17700 19200 20000 20000 13333 

ŠK Karate Nová Baňa 6680 7450 8000 9000 5333 

Stolnotenisový klub Nová Baňa 3050 3950 3600 3500 1700 

Tanečno-športový klub Tiffany Nová Baňa 2900 4900 4900 4250 2933 

Hokejový klub Nová Baňa 550 900 1000 1000 1000 

SKI TEAM Nová Baňa 2400 2850 2850 3300 2333 

Lyžiari mesta Nová Baňa 220 200 - - - 

TJ SLOVAN Nová Baňa 520 800 1000 1100 1000 

Tenisový klub Tajch 230 610 1500 2000 2200 

Klub športovej kynológie Nová Baňa 300 - - 800 - 

Športový klub POOLO 650 950 950 500 250 

Združenie športových rybárov Nová 

Baňa 
- - 500 500 500 

Priatelia deťom 200 300 700 500 500 



Lucia Ivínová - Jazdecká škola BERI, 

s.r.o. 
270 360 250 400 200 

Miroslav Šipikal – MIŠImoto 530 1300 1300 1000 1000 

Občianske združenie pri CVČ - 

Centráčik 
400 980 1350 1400 - 

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa - - 500 500 - 

TJCX, s.r.o. 550 - 750 - 500 

TajchŠport - - - - 3000 

SPOLU 37150 44750 49150 49750 35782 

 

1.4 Štatistiky 

Najsilenejšie skupiny pravidelne športujúcich sú vo vekovej kategórii od 15 do 23 a od 24 do 

39 rokov. V budúcnosti je potrebné sa zamerať hlavne na potreby vekovej skupiny 30 – 40 

rokov, ktorá tvorí pomerne početnú skupinu obyvateľov so záujmom o pravidelný šport. 

Prognóza vývoja podielu jednotlivých vekových skupín športujúcich obyvateľov 

v nasledujúcich 10-tich rokoch indikuje až 38 %-ný pokles počtu obyvateľov vo vekovej 

kategórii od 15 do 23 a vyrovnaný stav, resp. mierny, cca 2 %-ný nárast počtu obyvateľov 

vo vekovej kategórii od 24 do 39 rokov. Vo vyšších vekových kategóriách sa v nasledujúcich 

10-tich rokoch očakáva až 17 %-ný nárast počtu obyvateľov.  

Tento trend potvrdzuje starnutie našej populácie a pri stagnujúcej početnosti novonarodených 

detí spolu s migráciou pracovnej sily, ktorá súvisí s odlivom mladých ľudí za prácou mimo 

nášho mesta, negatívne ovplyvňuje do budúcnosti pomer počtu detí a mladých k celkovému 

počtu obyvateľov v našom meste. 

V roku 2020 je z demografických údajov možné určiť nasledovné údaje podielu a počtu 

obyvateľov v jednotlivých vekových kategóriách: 

 

Tab.4: Vekové zloženie obyvateľov mesta k 31.12.2020 

Veková kategória Muži Ženy Spolu Podiel v % 

Predproduktívny vek 

(0-14 rokov) 
527 496 1023 14,60 

Produktívny vek (15-64 rokov) 2338 2366 4704 67,14 

Poproduktívny vek (64+ rokov) 528 651 1279 18,26 

SPOLU 3393 3613 7006 100,00 

 

Tab.5: Veková štruktúra detí k 31.12.2020 

Veková kategória detí Chlapci Dievčatá Spolu Podiel v % 

Vek od 0 do 3 rokov 138 158 296  

Vek od 3 do 6 rokov 100 83 183  



Vek od 6 do 15 rokov 319 281 600  

Vek od 15 do 18 rokov 86 92 178  

SPOLU     

 

1.5 Šport v školách a školských zariadeniach 

Dôležitým obdobím na získanie dobrej východiskovej úrovne telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti je školský vek a školská telesná výchova. Školská telesná výchova je vzhľadom 

na jej odborné vedenie, pravidelnosť, sústavnosť i vzhľadom na jej všeobecné zavedenie 

formou povinných hodín najúčinnejšou formou pohybovej činnosti. Pri vytváraní pohybového 

režimu a získavaní vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti plní nezastupiteľnú funkciu. 

Školská telesná výchova je základnou a najúčinnejšou formou výchovného pôsobenia na celú 

populáciu detí a mládeže. Súčasťou telesnej výchovy na základných školách je aj základný 

plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, atď. Plavecké, lyžiarske, turistické kurzy a školy v prírode 

sa stali pre žiakov nepovinnými a konajú sa na základe záujmu rodičov. Okrem povinnej 

telesnej výchovy majú žiaci možnosť navštevovať v popoludňajších hodinách nepovinné 

predmety so športovým zameraním, tzv. športové krúžky. Stav športovísk na školách je taký, 

že väčšina škôl potrebuje rekonštrukciu starých, nevyhovujúcich objektov. 

 

1.6 Šport pre všetkých 

V zmysle platnej legislatívy je šport pre všetkých pre obec prioritou. Podľa § 64 zákona 

o športe obec okrem iného podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a podieľa sa 

na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých v obci. 

V § 3, písm. e) zákona o športe je šport pre všetkých definovaný ako „šport určený pre 

obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, 

kultúrneho a zdravotného prínosu športu.“ 

Podľa § 2 písm. h) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešli na obce 

určité kompetencie v oblasti telesnej kultúry, medzi ktoré patrí utváranie podmienok 

na rozvoj športu pre všetkých. 

Zákon o športe rozdeľuje šport na profesionálny a amatérsky. Z hľadiska športových výkonov 

môžeme šport rozdeliť na masový, výkonnostný a vrcholový. Rekreační športovci (šport pre 

všetkých) považujú šport najmä za určitý druh oddychu – aktívneho odpočinku, zdravého 

životného štýlu, ktorý regeneruje organizmus. Dôležitosť športovania má veľký význam pre 

každého jednotlivca. Šport je priamo spojený so zdravým životným štýlom, buduje sociálne 

vzťahy medzi jednotlivcami, priamo podporuje fyzické a psychické zdravie človeka. 

Pohybová činnosť vykonávaná na rekreačnej úrovni je v mnohých prípadoch zaujímavejšia, 



zábavnejšia a zdravotne vhodnejšia ako akákoľvek športová činnosť na vrcholovej, či 

výkonnostnej úrovni. S nárastom voľného času stúpa aj počet a intenzita športovo-

rekreačných aktivít. Skladba týchto aktivít je podmienená historicky a neustále sa mení 

a vyvíja. Pôsobí na ňu veľa faktorov, ktoré sú však v prevažnej miere určované ekonomickou 

úrovňou spoločnosti. Pohybové aktivity sú nenahraditeľnou súčasťou a náplňou voľného času. 

Okrem výchovnej, zdravotnej funkcie sa stále viac do popredia dostáva rekreačná 

a spoločenská funkcia pohybovej aktivity. Šport pre všetkých je významnou súčasťou 

systému športu. Ako špecifická športová činnosť je určená všetkým vekovým skupinám 

obyvateľov, uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení a druhmi športu za účelom 

ich telesného a duševného rozvoja, zlepšenia zdravia, duševnej pohody, tvorby optimálneho 

životného štýlu a uspokojovania osobných záujmov a potrieb. Šport pre všetkých propaguje 

a sprístupňuje športovanie čo najširšiemu okruhu ľudí. Šport pre všetkých je oblasť, ktorá má 

všetky predpoklady zmierňovať riziko ochorení, a preto je potrebné vytvárať podmienky 

na všetkých úrovniach štátnej správy, samosprávnych regionálnych orgánov, samospráv obcí 

a miest, škôl a školských zariadení, občianskych združení, zdravotných poisťovní a ďalších 

subjektov.  

 

2. Ciele do budúcnosti 

 

Ciele rozvoja mesta boli zadefinované v dokumente pod názvom Program hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2027, v rámci 

programu 7. Vzdelávanie a šport, podprogram 7.2. Šport. 

V rámci PHSR mesto určilo kroky na vytvorenie podmienok na zmysluplné trávenie voľného 

času detí, mládeže a dospelých obyvateľov mesta ako vhodnej formy zachovania dobrého 

zdravia a prevenciu proti civilizačným chorobám. V rámci tejto filozofie samospráva 

organizuje alebo podporuje celý rad rekreačných a športových aktivít. Súčasťou politiky 

mesta je aj finančná podpora športových klubov a telovýchovných organizácií 

prostredníctvom dotácií z rozpočtu mesta. Mandát na podporu rekreačného a výkonnostného 

športu v meste vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2020 zo dňa 16. 9. 2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Nová Baňa či koncepčných a strategických dokumentov prijatých mestským zastupiteľstvom. 

Vytváranie vhodného prostredia pre rekreačný a výkonnostný šport z peňazí daňovníkov je 

jednou z ciest tvorby a prezentácie dobrého mena mesta. Vhodné podmienky pre šport a 

ponuka verejných športovísk sú súčasťou konkurenčného boja miest o lepšie podmienky pre 

život. Mesto zabezpečí systémovú podporu športových odborníkov, hlavne trénerov mládeže.  

Prínosy z financovania a podpory športu na území mesta sa prejavia vo forme zdravšieho 



života obyvateľov, zvýšeného záujmu o bývanie v meste, v náraste členských základní 

podporovaných športov. Mesto sa snaží o zlepšenie informovanosti a propagácie aktivít a 

možnostiach športovej infraštruktúry aj prostredníctvom vytvorenia turisticko a športového 

informačného systému mesta, ktorý bude spojený s propagačnými aktivitami a komunikáciou 

aj na sociálne siete. 

 

2.1 PHSR mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2027 

 

Podprogram 7.2. Šport 

Cieľ 7.2. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky 

výkonnostného a rekreačného športu. 

 

Opatrenia a aktivity podprogramu: 

Opatrenie 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. 

 Výstavba street - workout prvkov v lokalite Tajch. 

 Výstavba detského ihriska v lokalite Tajch. 

 Revitalizácia pôvodného kúpaliska. 

 Odkúpenie budovy ubytovne Kord a priľahlých pozemkov. 

 

Opatrenie 7.2.2 Vytváranie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj 

výkonnostného a rekreačného športu v meste. 

 Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

 

Opatrenie 7.2.3 Podpora organizácie športových podujatí regionálneho významu. 

 Zabezpečenie personálnych kapacít. 

 Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

 

Opatrenie 7.2.4 Podpora športových aktivít zdravotne postihnutých občanov. 

 Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

 

Opatrenie 7.2.5 Podporovať talentovanú mládež. 

 Zabezpečenie materiálno-technického a finančného vybavenia. 

 

Opatrenie 7.2.6 Spolupracovať s občianskymi združeniami, inými právnickými 

a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry. 

 Zabezpečenie personálnych kapacít. 



 

Opatrenie 7.2.7 Rozvoj mimoškolskej činnosti – športové kluby, turistika, krúžky. 

 Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia. 

 

3. Strategická časť: Plán rozvoja športu na obdobie 2021 – 2024 

 

Primátor a poslanci mesta vychádzajú pri definovaní plánovaných aktivít pre najbližšie 

štvorročné obdobie z opatrení a aktivít definovaných v PHSR mesta Nová Baňa na roky 2021 

– 2027. Avšak, ani pri zapojení externých, či už úverových alebo dotačných zdrojov, resp. 

fondov EÚ, popri vlastných disponibilných zdrojoch v rámci rozpočtu mesta najmä v položke 

príjmov z podielových daní poukázaných samospráve, nie je možné v plnom rozsahu 

uspokojiť plány zadefinované v tomto strategickom dokumentu. 

Plánmi budovania športovej infraštruktúry sa opakovane zaoberala príslušná komisia kultúry, 

vzdelávania, mládeže a športu na svojich zasadnutiach. V máji 2021 bola vytvorená ad hoc 

pracovná skupina zložená z poslancov a členov komisie kultúry, vzdelávania, mládeže 

a športu, ktorá sa na svojich stretnutiach bude bližšie venovať zadefinovaniu vhodných 

podmienok a požiadaviek výstavby multifunkčnej haly a následnej rekonštrukcie vonkajších 

bazénov bývalého kúpaliska, vrátane príslušných služieb. 

Okrem bežných každoročných výdavkoch mesta na dotácie športovým klubom, na údržbu 

športovísk a krúžkovú činnosť detí, sa poslanci prijatím PHSR mesta Nová Baňa zhodli na 

niekoľkých väčších projektoch. V akčnom pláne mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2022 určili 

za hlavné opatrenia spomedzi vyššie uvedených 7.2.1 a 7.2.2. 

V rokoch 2021 – 2022 je v rámci opatrenia 7.2.1 Výstavba a rekonštrukcia športovej 

infraštruktúry zadefinovaná aktivita Revitalizácia pôvodného kúpaliska, ako aj aktivita 

Odkúpenie budovy ubytovne Kord a priľahlých pozemkov. Po preverení možnosti využitia 

odpadového tepla z firmy Knauf Insulation, s.r.o. sa upustilo od možnosti využitia tohto 

priestoru na výstavbu multifunkčného objektu s bazénom. Pozemky budú odkúpené na iný 

účel, pravdepodobne na bytovú výstavbu. V súčasnosti bude mesto pokračovať v budovaní 

športovej infraštruktúry v areáli bývalého kúpaliska, v lokalite na ulici Dlhá lúka. Zámer 

zahrňuje dve strategické investície: 

1. etapa: Multifunkčná športová hala 

2. etapa: Bazénová časť 

Mesto sa zapojí do výzvy fondu na podporu športu, kde môže získať 50 %-né alebo dokonca 

viacpercentné spolufinancovanie plánovanej investície multifunkčnej športovej haly. Svoju 

spoluúčasť bude hradiť z úverových zdrojov a z prebytku hospodárenia. 



Zároveň mesto zváži aktívne hľadanie potenciálneho investora na vybudovanie bazénovej 

časti, resp. ďalších súčastí nového komplexu v lokalite Dlhá lúka, tzn. zverejnením výzvy na 

webe mesta, FB stránke mesta, v Novobanských novinách i ďalších regionálnych periodikách, 

aby vytvorilo transparentnú súťaž o zapojenie súkromného kapitálu do tohto potenciálneho 

PPP (Public Private Partnership) projektu, tzn. projektu verejno-súkromného partnerstva. 

Výhody / nevýhody a podmienky zapojenia súkromného kapitálu budú prerokované v 

príslušných komisiách zriadených pri mestskom zastupiteľstve (komisia kultúry, vzdelávania, 

mládeže a športu, finančná komisia, komisia dopravy). 

V tabuľke sú zadefinované prioritné projekty, predpokladané investície a finančné príspevky 

v oblasti v športu v rokoch 2021 – 2024. 

 

Tab.7: Predpokladané výdavky v oblasti športu z rozpočtu mesta v rokoch 2021 - 2024 

Aktivita Financovanie 
Mestský rozpočet 

EUR 

Dotácie športovým klubom Vlastné zdroje 
200.000 (50.000 eur / 

rok) 

Údržba a skvalitnenie 

športovej infraštruktúry 
Vlastné zdroje 

50.000 (cca 12.500 eur / 

rok) 

Vytváranie materiálnych a 

finančných podmienok na 

rozvoj výkonnostného a 

rekreačného športu 

Vlastné zdroje / externé zdroje 

(VÚC) 

40.000 (cca 10.000 eur / 

rok) 

Podpora organizácie 

športových podujatí (v réžii 

mesta, resp. v spolupráci so 

športovými klubmi) 

Vlastné zdroje / externé zdroje 

(VÚC) 

30.000 (cca 7.500 eur / 

rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

Cieľom koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024 je umožniť ponuku 

čo najširšej palety športových služieb, zabezpečiť efektívne a transparentné využitie 

verejných financií k prospechu a športovému vyžitiu všetkých občanov mesta. Prioritou je 

organizácia a podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných 

materiálno-technických a inštitucionálnych podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu pre 

obyvateľov mesta.  

Zámery tejto koncepcie by si mali osvojiť všetky zainteresované články mesta a formou 

širokej spolupráce v oblasti športu napomôcť pri jej napĺňaní. 

Koncepcia rozvoja športu mesta Nová Baňa je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné 

priebežne dopĺňať a aktualizovať podľa potrieb a finančných možností mesta Nová Baňa. 

 

 

 

V Novej Bani dňa 15. júna 2021 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

Zoznam športových klubov pôsobiacich na území mesta Nová Baňa 

Názov:   Mestský futbalový klub Nová Baňa 

Adresa:  Dlhá lúka 711/14, 968 01 Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0905 445 708 – Mgr. Peter Hudec 

Generálny manažér: Mgr. Peter Hudec 

Mail:    peter.hudo.hudec@gmail.com 

Web stránka:  www.mfknovabana.sk 

Facebook:  www.facebook.com/MFK-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-

151487694888816 

 

Názov:   ŠK KARATE Nová Baňa 

Adresa:  968 01 Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0903 519 513 – Ján šály 

Štatutár:  Ján Šály, predseda klubu 

Mail:   saly@mistro.sk 

Web stránka:  www.karatenb.sk 

Facebook:   www.facebook.com/skkarate.nb 

 

Názov:   Stolnotenisový klub Nová Baňa 

Adresa:  Železničný rad 70/8, 968 01 Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0903 550 035 – Ing. Stanislav Katina 

Štatutár:  Ing. Stanislav Katina, predseda klubu 

Mail:    ing.stanislav.katina@gmail.com 

Web stránka:  www.stknovabana.webnode.sk 

 

Názov:   Klub športovej kynológie Nová Baňa 

Adresa:  Cintorínska 39, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0905 468 322 – Martina Jánošíková 

Štatutár:  Martina Jánošíková 

Mail:    boba1004@azet.sk 

Web stránka:  www.ksk-nova-bana.webnode.sk 

Facebook:  www.facebook.com/ksknovabana 

 

Názov:   Hokejový klub Nová Baňa 

Adresa:  Štúrova 836/1, Nová Baňa 

Telef. kontakt. 0905 750 233 – Vladimír Vozár, 0908 283 225 – Alexander Šadlák 

Štatutár:  Vladimír Vozár, predseda klubu; Alexander Šadlák, tajomník klubu 

Mail:    alexandersadlak@gmail.com 

 

Názov:   Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa 

Adresa:  Štúrova 26/25, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0903 867 142 – Mgr. Drahoslava Pšenáková 

                            0903 260 083 – Ing. Peter Pšenák 

Štatutár:  Mgr. Drahoslava Pšenáková, Ing. Peter Pšenák 

Mail:    psenakpeter@gmail.com  

Facebook:  www.facebook.com/T%C5%A0K-Tiffany-Nov%C3%A1-

Ba%C5%88a-252538351001/ 

 

Názov:   OZ Lyžiari mesta Nová Baňa 

Adresa:  Nábrežná 13, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0903 887 856 – Mgr. Radovan Mádel 
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Štatutár:  Mgr. Radovan Mádel 

Mail:    radovan.madel@gmail.com 

 

Názov:   TJ Slovan Nová Baňa – šachový klub 

Adresa:  Kollárova 28, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0905 477 186 – Ing. Jaroslav Hlellebrandt 

Štatutár:  Ing. Jaroslav Hellebrandt 

Mail:    jaroslav_hellebrandt@ses.sk 

 

Názov:   SKI TEAM Nová Baňa 

Adresa:  Štúrova 836/1, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0907 830 779 – Ing. Jaroslav Plachy 

Štatutár:  Ing. Jaroslav Plachy 

Mail:   jaroslavplachy1@gmail.com 

Webová stránka: www.ski-team-drozdovo.webnode.sk 

Facebook:  www.facebook.com/SKI-Team-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-

Drozdovo-311256985642881/ 

 

Názov:   Športový klub POOLO 

Adresa:  Štúrova 789/24, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0907 842 355 – Ing. Štefan Levrinc 

Štatutár:  Ing. Štefan Levrinc 

Mail:   levrinc.stefan@gmail.com  

 

Názov:   TajchŠport 

Adresa:  Brezová 25, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0904 221 567 – Mgr. Bohuslava Gajdošová 

Štatutár:  Mgr. Bohuslava Gajdošová 

Mail:   b.gajdosova@piper.sk   

 

Názov:   Združenie športových rybárov Nová Baňa 

Adresa:  Starohutská 44, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0944 575 379 – Matej Buška 

Štatutár:  Matej Buška 

Mail:    matejbuska@gmail.com  

Facebook: www.facebook.com/Zdru%C5%BEenie-%C5%A1portov%C3%BDch-

ryb%C3%A1rov-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-611305089201687/ 

 

Názov:   OZ Lodenica pod orechmi 

Adresa:  Nábrežná 9, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0903 523 653 – Mgr. Martin Mikuška 

Mail:   cochtan@gmail.com 

Štatutár:  Mgr. Martin Mikuška  

 

Názov:   Športový klub Hrabiny 

Adresa:  DSS Hrabiny, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0908 180 669 – Ondrej Jurek, predseda klubu 

e-mail:   sk.sporthrabiny@gmail.com 

 

Názov:   Občianske združenie – Priatelia deťom pri Ústave sociálnej 

starostlivosti 

Adresa:  ÚSS, Rekreačná 395/1 

Telef.kontakt:  0908 180 669 – Ondrej Jurek 
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Štatutár:  Terézia Búryová 

e-mail:   sk.sporthrabiny@gmail.com 

 

Názov:   Lucia Ivínová – Jazdecká škola BERI, s.r.o. 

Adresa:  Sadovnícka cesta 6796/26, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0915 340 460 – Ing. Lucia Ivínová 

Štatutár:  Ing. Lucia Ivínová 

Mail:    lucia.ivinova@gmail.com  

Web stránka:  www.jsberi.webnode.sk 

Facebook:  www.facebook.com/pages/Jazdeck%C3%A1-%C5%A0kola-

Beri/784293065004878 

 

Názov:   Tenisový klub TAJCH Nová Baňa 

Adresa:  Nad Hrádzou 1286/16, Nová Baňa 

Telef.kontakt:  0908 859 381 – Ing. Marek Lenč, PhD.,  

0948 165 095 - Mgr. Martin Štrba 

Štatutár:  Ing. Marek Lenč 

Mail:    tktajch@gmail.com  

Web stránka:  www.tktajchnovabana.weebly.com 

Facebook:  www.facebook.com/tktajch/ 

 

Názov:   Funkčný tréning – CF 

Adresa:  Viničná cesta 6850/28, Nová Baňa 

Telef. kontakt:  0911 428 192 – PaedDr. Mária Rudzanová 

Štatutár:  PaedDr. Mária Rudzanová 

Mail:    majca2189@azet.sk 

 

Názov:   Tenisový klub Sedmička 

Adresa:  Dlhá lúka 761, Nová Baňa 

Telef. kontakt:  0905 302 569  – Ing. Jaroslav Krlička 

Štatutár:  Ing. Jaroslav Krlička 

 

Názov:   Fitness Tabo Zuzana 

Adresa:  Štúrova 34, Nová Baňa 

Telef. kontakt : 0917 835 867  – Bc. Zuzana Tabernausová 

Štatutár:  Bc. Zuzana Tabernausová 

 

Názov:   Miroslav Šipikal – MIŠIMOTO 

Adresa:  Viničná cesta 6445/43, Nová Baňa 

Telef. kontakt:  0905 231 898 – Miroslav Šipikal 

Štatutár:  Miroslav Šipikal 

Mail:   sipikal@azet.sk 

 

 

Príloha č. 2  

Zoznam športových a rekreačných zariadení na území mesta Nová Baňa 

Mestský futbalový štadión, Dlhá lúka 711/14, 968 01 Nová Baňa 

Hlavná hracia plocha – využitie: 

- výkon súťaží Mestského futbalového klubu Nová Baňa, 

- športové a kultúrno-spoločenské akcie mesta. 

Tréningová hracia plocha – využitie: 
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- trénigová športovú činnosť Mestského futbalového klubu Nová Baňa, 

- voľnočasové športové aktivity pre verejnosť – po dohode s MFK Nová Baňa. 

Mestský futbalový klub Nová Baňa,  Dlhá lúka 711/14, 968 01 Nová Baňa 

Tel.: 0905 445 708 – Mgr. Peter Hudec 

 

Multifunkčné ihrisko Záhrb s možnosťou prenájmu tenisového kurtu 

Hokejový klub Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01 Nová Baňa 

Tel.: 0905 750 233 – Vladimír Vozár,  

Tel.: 0908 283 225 – Alexander Šadlák 

 

Stolnotenisová hala, Cintorínska 1816 s možnosťou prenájmu 

Stolnotenisový klub Nová Baňa, Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa 

Tel.: 0903 550 035 – Ing. Stanislav Katina  

Tel.: 0903 550 030 – Ing. Jozef Ditte 

stknovabana@webnode.sk 

 

Banský dvor Nová Baňa 

Tajch 705, 968 01 Nová Baňa 

Športoviská v kempe poskytujú dostatočný priestor pre každého. Areál ponúka možnosť 

zahrať si volejbal, bedminton, futbal, freesbee. Pre najmenších je k dispozícii detské ihrisko. 

V tesnej blízkosti  sa nachádza cyklochodník, či tenisové kurty.  

Tel.: 0902 487 430 – Jozef Šipikal 

www.banskydvor.sk 

www.facebook.com/banskydvor 

 

Multifunkčné ihrisko „KLINGÁČ“ s možnosťou prenájmu 
Gymnázium Františka Švantnera Bernolákova 37/9, 968 01 Nová Baňa 

Tel: 045 685 70 92 

e-mail: gfs@gfsnbana.edu.sk 

www.gfsnbana.edupage.org 

www.facebook.com/gfs.nbana/ 

 

Učebňa športu s možnosťou prenájmu 

Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 37/9, 968 01 Nová Baňa 

Priestor vhodný na individuálne alebo skupinové športové aktivity  s povrchom tatami cross, 

50m2. Voľné hodiny doobeda i poobede.  

Tel.: 045/6857092 

e-mail: gfs@gfsnbana.edu.sk 

www.gfsnbana.edupage.org 

www.facebook.com/gfs.nbana/ 

 

 

Stolnotenisová herňa s možnosťou prenájmu 

Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 37/9, 968 01 Nová Baňa 

Tel.: 045/6857092 

e-mail: gfs@gfsnbana.edu.sk 

www.gfsnbana.edupage.org 

www.facebook.com/gfs.nbana/ 

Telocvičňa SOŠ obchodu a služieb  s možnosťou prenájmu 
Stredná odborná škola obchodu a služieb,  Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 

Tel.: 045/ 6855585 

mailto:stknovabana@webnode.sk
http://www.banskydvor.sk/
http://www.facebook.com/banskydvor
mailto:gfs@gfsnbana.edu.sk
http://www.gfsnbana.edupage.org/
http://www.facebook.com/gfs.nbana/
mailto:gfs@gfsnbana.edu.sk
http://www.gfsnbana.edupage.org/
http://www.facebook.com/gfs.nbana/
mailto:gfs@gfsnbana.edu.sk
http://www.gfsnbana.edupage.org/
http://www.facebook.com/gfs.nbana/


e-mail: sekretariat@sosnb.sk, inform@sosnb.sk 

www.sosnb.sk 

Telocvičňa a multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Jána Zemana s možnosťou prenájmu 
ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 

Tel.: 045/ 6856017 

e-mail: zsjzemana@gmail.com 

www.zsjzemananb.edupage.org 

 

Futbalové ihrisko pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 

Počas vyučovacieho procesu využívané školskými zariadeniami, taktiež je využívané na 

organizovanie športových podujatí organizovaných mestom. 

V ostatnom čase je športovisko verejne prístupné.  

 

Telocvičňa  a asfaltové ihrisko v areáli ZŠ sv. Alžbety  s možnosťou prenájmu 
ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa, Školská 15, 968 01 Nová Baňa 

Tel.: 0911978869 

e-mail: riaditelczsnb@gmail.com 

www.alzbetka.edupage.org 

 

Tenisový klub Tajch Nová Baňa – tenisové kurty s možnosťou prenájmu  

Tajch 705, 968 01Nová Baňa 

Tel.: 0948 165 095 – Mgr. Martin Štrba 

Tel.: 0908 859 381 – Ing. Marek Lenč 

e-mail: tktajch@gmail.com 

https://www.tktajchnovabana.sk/o-nas/ 

www.facebook.com/groups/577381169083885/?epa=SEARCH_BOX 

 

Tenisový klub – Sedmička – tenisový kurt s možnosťou prenájmu 

Dlhá lúka 761,968 01 Nová Baňa 

Tel.:  0905 302 569  – Ing. Jaroslav Krlička 

 

Bike & Freerun park Nová Baňa 

Pod sekvojou, 968 01 Nová Baňa 

Tel.: 0949 843 234 

www.facebook.com/BikeparkNovaBana/ 

 

 

 

 

FitnessCentrum TechnoGym 

Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa / nad železiarstvom REMESLO/ 

Tel.: 0905 931 117 – Peter Maruška 

www.facebook.com/pages/FitnessCentrum-TechnoGym/209166039135383 

 

Fitness Tabo Zuzana 

Štúrova 34, Nová Baňa 

0917 835 867 – Bc. Zuzana Tabernausová 

 

SKI Centrum a penzión Drozdovo, BIKEPARK Drozdovo 

Drozdovo 4120,  Nová Baňa 

Areál SKI Centrum Drozdovo ponúka aj široké športové vyžitie. V zimných mesiacoch je 

k dispozícii lyžiarsky svah, upravované bežkárske trate, snowpark a možnosť sánkovania.  

mailto:sekretariat@sosnb.sk
mailto:inform@sosnb.sk
http://www.sosnb.sk/
mailto:zsjzemana@gmail.com
http://www.zsjzemananb.edupage.org/
mailto:riaditelczsnb@gmail.com
http://www.alzbetka.edupage.org/
mailto:tktajch@gmail.com
https://www.tktajchnovabana.sk/o-nas/
http://www.facebook.com/groups/577381169083885/?epa=SEARCH_BOX
http://www.facebook.com/BikeparkNovaBana/
http://www.facebook.com/pages/FitnessCentrum-TechnoGym/209166039135383


V letných mesiacoch cyklisti môžu využiť  sedem trialov s možnosťou využitia vleku a cross 

country dráhu. V areáli sa tiež nachádza  lezecká stena, tenisový kurt a workoutové zostavy.  

V areáli sa nachádza vhodná plocha na loptové hry a športovisko pre deti. 

Penzión: 0948 749 350  

SKI info: 0905 346 798  

Lyžiarska škola Drozdovo: 0915 635 187  

Požičovňa lyžiarskej výstroje: 0905 432 336  

BIKEPARK Drozdovo: 0907 831 990 

e-mail: penziondrozdovo@gmail.com 

www.drozdovo.eu 

www.facebook.com/skicentrumdrozdovo/ 

www.facebook.com/peonydizajn/ 

www.facebook.com/BikeParkDrozdovo 

 

 

Lucia Ivínová – Jazdecká škola BERI, s.r.o. – jazdecká hala s možnosťou nájmu iným 

jazdeckým klubom 

Rekreačná 6807, Nová Baňa 

Tel.: Lucia  Ivínová –0915 340 460 
www.facebook.com/pages/Jazdeck%C3%A1%20%C5%A0kola%20Beri/784293065004878/ 

 

 

Novobanské MTB cyklotrasy 

Najdlhšia, červená trasa meria takmer 40 km a je nazvaná Bajkom okolo Novej Bane. Viac 

ako 27 km meria modrá trasa pomenovaná Bajkom okolo Hrošovho vrchu a najkratší skoro 

19 km dlhý okruh, ktorý je značený zelenou, nesie názov Bajkom ponad vodopád. Trasy sú na 

viacerých miestach prepojené. Sú trasované tak, aby návštevníkovi predstavili krásy okolia 

Novej Bane, zastavujú sa napríklad pri pútnickom mieste Kohútovo, pri Starohutskom 

vodopáde, cyklistov prevedú cez Bujakov vrch, ale aj rekreačnú oblasť Tajch. Trasy začínajú 

aj končia v jednom mieste – na Námestí sv. Alžbety, kde sa na trojuholníkovom parkovisku 

pri predajni Cyklosport 3000 nachádza orientačná mapa. Náročnosť je stredná až ťažká a 

odporúča sa horský bicykel. 

www.cyklotrasy.novabana.sk 

 

 

 

Mestské verejné športoviská  
Voľne prístupnými ako pre verejnosť, tak aj pre návštevníkov mesta sú mestské verejné 

športoviská nachádzajúce sa na: 

 Štúrova ulica 

 Školská ulica 

 Pod sekvojou 

 Nábrežná ulica – petangové ihrisko 

 Nám. sv. Alžbety -  komunitné centrum 

 rekreačný areál Tajch – workoutová zostava  

 

Detské ihriská 

Voľne prístupnými ako pre verejnosť, tak aj pre návštevníkov mesta sú detské ihriská        

nachádzajúce sa na: 

 Štúrova ulica 

 Nábrežná ulica 

 Školská ulica 

mailto:penziondrozdovo@gmail.com
http://www.drozdovo.eu/
http://www.facebook.com/skicentrumdrozdovo/
http://www.facebook.com/peonydizajn/
http://www.facebook.com/BikeParkDrozdovo
http://www.facebook.com/pages/Jazdeck%C3%A1%20%C5%A0kola%20Beri/784293065004878/
http://www.cyklotrasy.novabana.sk/


 Pod sekvojou 

 

 

 

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

K bodu:  Schválenie zámeru podania projektovej žiadosti na výstavbu 

Multifunkčnej športovej haly 

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  

  

Spracovateľ:   Ing. Veronika Búryová, asistent primátora 

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Dôvodová správa 

   Vizualizácia projektu 

    

V Novej Bani, dňa 15.júna 2021 

 

 

 

N á v r h     n a     u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

a) Zámer podania projektovej žiadosti na výstavbu multifunkčnej športovej haly v rámci 

výzvy, ktorá bude vyhlásená z Fondu na podporu športu. 

b) Spolufinancovanie mesta pri výstavbe multifunkčnej športovej haly podľa 

stanoveného percenta spoluúčasti na základe novovyhlásenej výzvy (očakáva sa 

60/40, t.j. 40 % spoluúčasť). 

c) Podanie žiadosti na Banskobystrický samosprávny kraj o dofinancovanie spoluúčasti 

mesta v rámci budúcej výzvy z Fondu na podporu športu. 

d) Financovanie spoluúčasti mesta pri výstavne multifunkčnej športovej haly 

a financovanie výstavby súvisiacej technickej infraštruktúry (neoprávnené náklady) 

formou úverových zdrojov. 

 

Dôvodová správa 

Predpokladané celkové investičné náklady na realizáciu multifunkčnej športovej kaly Nová 

Baňa, 1. a 2. realizačná etapa predstavujú: 

1. Realizačná etapa (cena spolu za 1. realizačnú etapu stavebných a inžinierskych 

objektov a realizáciu interiéru) -    1 380 000 eur bez DPH. 

2. Realizačná etapa (cena spolu za 2. realizačnú etapu stavebných a inžinierskych 

objektov) -   207 000 eur bez DPH. 

1. Realizačná etapa zahŕňa projektovú časť, inžiniersku činnosť, búracie práce budovy starého 

kúpaliska, SO 01 multifunkčná športová hala vrátane vnútorných inštalácií, SO 02 novostavba 

mostu cez Novobanský potok vrátane chodníka pre peších, inžinierske objekty a interiérovú 

časť. 

2. realizačná etapa, ktorá nadväzuje na prvú etapu zahŕňa SO 03 rekonštrukcia existujúcich 

vonkajších bazénov vrátane bazénovej technológie a inžinierske objekty pre SO 03. 

Prevádzkové náklady zahŕňajúce médiá (plyn, elektrická energia, voda) predstavujú 

vzhľadom k použitým moderným technológiám sumu v rozpätí 35 – 45 tisíc eur bez DPH 

ročne. 



Výška financovania z úverových zdrojov, dĺžka splatnosti a úverové podmienky budú 

predložené na samostatné schválenie mestskému zastupiteľstvu po vyhlásení výzvy 

v súvislosti s presne stanoveným rozpočtom na základe projektu. 

 

 

Vizualizácia projektu 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu:  Zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta  

   Nová Baňa s.r.o.“ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Predkladá:  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

   primátor mesta 

 

Spracovateľ:  Ing. Mgr. Eliška Vallová 

   agenda sociálnych vecí 

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Dôvodová správa 

 

 

 

V Novej Bani, dňa 23. 06. 2021  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

 

 

I.  prerokovalo 

 

zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“ a 

vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 6.000,- € v rozpočte mesta Nová Baňa na 

rok 2021 pre úkony súvisiace s jej založením 

 

II.  schvaľuje 

 

zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“ a 

vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 6.000,- € v rozpočte mesta Nová Baňa na 

rok 2021 pre úkony súvisiace s jej založením 

 



 

III.   ukladá predkladateľovi zámeru založenia obchodnej spoločnosti 

„Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“ 

 

zabezpečiť   vypracovanie   základných    dokumentov   k založeniu   obchodnej   

spoločnosti a predložiť ich na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s osobitnými 

právnymi predpismi 

 

Dôvodová správa 

 

 

V súvislosti s napĺňaním cieľov a priorít v sociálnej oblasti má mesto záujem využiť i 

jeden z aktívnych nástrojov sociálnej ekonomiky, a to možnosť sociálneho podnikania, 

ktoré zákon  č. 112/2018  Z. z. o sociálnej  ekonomike a sociálnych podnikoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“) definuje ako 

osobitný typ podnikania, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho  

sociálneho vplyvu. 

 

V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. „Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely 

tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.“ 

 
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. „Napĺňaním verejného záujmu na účely 

tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok 

alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).“ 

 
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. „Napĺňaním komunitného záujmu na účely 

tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je 

možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného 

objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby 

znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby 

podľa odseku 4 písm. g), i) a j).“ 

 
V zmysle § 3 zákona č. 112/2018 Z. z. „Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych, 

distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom 

hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, 

ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.“ 

 
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. „Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej 

ekonomiky, 

a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť hospodársku činnosť, 

 

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu, v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu 



prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo 

distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania, 

 

c) ktorý, ak 

 a. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50% zo zisku 

   po zdanení na dosiahnutie cieľa podľa písmena b), 

 b) časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa  

   postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b), 

 

d) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované 

osoby.“ 

  

Jednou z možností sociálneho podnikania je vytvorenie integračného sociálneho 

podniku, ktorý by zamestnával práve osoby znevýhodnené a zraniteľné tak, ako ich 

definuje zákon č. 112/2018 Z. z. Pozitívny sociálny vplyv takéhoto sociálneho podniku 

by spočíval v podpore zamestnanosti, a to najmä zamestnávaním zdravotne 

znevýhodnených, či dlhodobo nezamestnaných osôb a ich  pracovnou  integráciou,  s 

cieľom posilnenia ich pracovných zručností, návykov a ich začlenenia na trh práce. 

 
Hlavným cieľom uvedenej spoločnosti by bolo dosahovanie merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu, a to najmä prostredníctvom podpory zamestnanosti a vytvárania 

nových pracovných miest,  pričom  pri  svojom  fungovaní  by  mohla  využívať  i  

aktívne  opatrenia v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. (napr. čerpanie rôznych 

finančných príspevkov), čo by nepochybne znamenalo možnosť poskytovania služieb za 

nižšie ceny oproti bežným podnikateľským subjektom. V prípade zabezpečovania 

služieb prostredníctvom tejto spoločnosti sa tak výhodou javí možnosť šetrenia 

verejných zdrojov. Uvedené by zároveň nepochybne  zvýšilo  i konkurencieschopnosť  

takejto  spoločnosti  na  trhu,  čo  by  prispelo  k zabezpečeniu  jej  udržateľnosti  do  

budúcnosti.  Výhodou  sa  taktiež  javí  i operatívnosť  a rýchlejší prístup k 

poskytovaným službám, a to i vzhľadom na prípadné možnosti uplatnenia osobitných 

postupov podľa  zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a 

doplnení niektorých zákonov. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme založenie novej obchodnej 

spoločnosti, a to v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným, s majetkovou 

účasťou mesta vo výške 100 % (vklad do základného imania vo výške 5.000,- €). 

Predmetom činnosti uvedenej spoločnosti by spočiatku bolo  napr. starostlivosť 

o verejnú zeleň – kosenie, polievanie, údržba a čistenie rigolov, čistenie chodníkov 

v zimnom období, pričom v budúcnosti by rozsahom poskytovaných služieb 

reflektovala na aktuálne potreby a dopyt na trhu. 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

K bodu:  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. x/2021 zo dňa xx.xx.2021 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v parkovacích zónach na území mesta 

Nová Baňa  

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  

  

Spracovateľ:   Ing. Slavomíra Bačová, odborný referent na úseku cestnej dopravy 

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. x/2021 zo dňa 

xx.xx.2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v parkovacích 

zónach na území mesta Nová Baňa  

 

   

   

V Novej Bani, dňa 14. júna 2021 

 

 

 

N á v r h     n a     u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

s ch v a ľ u j e  

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. x/2021 zo dňa xx.xx.2021 o dočasnom 

parkovaní motorových vozidiel v parkovacích zónach na území mesta Nová Baňa.  

 

Dôvodová správa 

Od 01.04.2020 je účinná nová vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. Vyhláška 

ministerstva vnútra o dopravnom značení a z toho dôvodu bolo vypracované nové VZN. 

Predkladané VZN je spracované v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. x/2021 zo dňa xx.xx.2021 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel v parkovacích zónach na území mesta Nová Baňa  

I. 

Mesto Nová Baňa a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje 

parkovaciu zónu v centre mesta a úsek miestnej komunikácie Hájska na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“) na území mesta Nová Baňa, spôsob 

zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových 

vozidiel, spôsob úhrady a spôsob preukázania jej zaplatenia. 

2. Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 

a) dočasným parkovaním 

parkovanie motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnej komunikácie
1
; 

b) doba spoplatnenia 

časový úsek, počas ktorého je dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom 

úseku miestnej komunikácie prípustné len za úhradu, ak nariadenie alebo osobitný predpis 

neustanovuje inak; 

c) držiteľom vozidla 

držiteľ osvedčenia o evidencii časť L a časť II., ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii 

časť I. a časť II. a oprávnený rozhodovať o použití vozidla; v prípade, ak je ako vlastník 

vozidla alebo držiteľ osvedčenia o evidencii, zapísaný v osvedčení o evidencii Časť I. a 

časť II. jeden z manželov ako fyzická osoba, nie fyzická osoba - podnikateľ, považuje sa za 

držiteľa vozidla na účely tohto nariadenia, počas trvania manželstva, aj druhý z manželov 

bez ohľadu na skutočnosť, či vozidlo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov; 

d) elektronickým parkovacím lístkom 
doklad potvrdzujúci zaplatenie úhrady za dočasné parkovanie na parkovacích miestach 

formou SMS správy; 

e) miestnymi komunikáciami 
všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve mesta Nová Baňa a 

verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych 

komunikácií
1
; 

f) motorovým vozidlom 
vozidlo kategórie Ml a Nl

2
; 

g) parkovacou kartou 

parkovacia karta oprávňuje vodiča k dočasnému parkovaniu motorového vozidla počas 

príslušného kalendárneho roku vyznačeného na karte. Karta je viazaná na motorové 

vozidlo. Vyhotovenie karty je len v papierovej podobe;  

h) parkovacím systémom 
technické a elektronické prostriedky slúžiace na úhradu parkovného, systém na úhradu 

parkovného prostredníctvom SMS, informačný systém združujúci informácie o úhradách 

parkovného a umožňujúci kontrolu úhrady parkovného a pod.; 

i) parkovacím lístkom 

doklad potvrdzujúci úhradu za dočasné parkovanie na parkovacích miestach v parkovacej 

                     
1 § 4b ods. / zákonu č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
2 § 4 ods. 23 a 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej prevádzke  v znení neskorších predpisov 
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zóne v centre, vydaný parkovacím automatom; 

j) parkovanie vozidla 
dočasné odstavenie vozidla na miestach vyznačených príslušnou dopravnou značkou; 

k) vyhradené parkovacie miesta 
úseky miestnych komunikácií, na ktorých sú zriadené parkoviská alebo parkovacie miesta 

označené zvislou dopravnou značkou 531 (vyhradené parkovanie)
3
; 

l) vymedzenými úsekmi 
úsek miestnej komunikácie v zóne s regulovaným parkovaním označený zvislými a 

vodorovnými dopravnými značkami, určenými na dočasné parkovanie motorových vozidiel 

(ďalej aj ako „parkoviská“ alebo „parkovacie miesta“); 

m) pakovacou zónou 

zóna, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a 

len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke3.  

n) rezidentskou kartou 

rezidentská karta oprávňuje jej držiteľa k trvalému parkovaniu motorového vozidla. 

Bezplatná rezidentská karta môže byť pridelené len obyvateľom s trvalým alebo 

prechodným pobytom, ktorí disponujú platným vodičským oprávnením v 

parkovacej zóne miestnej komunikácie Hájska. O pridelenie rezidentskej karty je 

potrebné požiadať formou písomnej žiadosti doručenej na Mestský úrad spolu 

s potvrdením o pobyte. Platnosť rezidentskej karty zaniká dňom zmeny trvalého 

alebo prechodného pobytu, o čom je držiteľ rezidentskej karty povinný oboznámiť 

pracovníkov Mestského úradu na úseku cestnej dopravy. Rezidentská karta je 

viazaná na osobu. Mestský úrad vedie o vydaných rezidentských kartách evidenciu. 

Vyhotovenie karty je len v papierovej podobe.  
  

3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom úseku regulovaného parkovania (čl. 2 tohto 

nariadenia) počas vymedzenej doby (ďalej len „doba spoplatnenia“) je prípustné len za úhradu, ak toto 

nariadenie alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 

4. Úsek regulovaného parkovania s plateným parkovaním je vyznačený dopravnými značkami 277 

(Parkovacia zóna) s dodatkovými tabuľkami 533 a 505 (Platené parkovanie, Časové obmedzenie) a 

278 (Koniec parkovacej zóny), v ktorých platí dopravné obmedzenie státia len na vyznačených 

parkovacích miestach. 

 

Článok 2 

Parkovacie zóny na území mesta Nová Baňa 

Článok 2 a 

Parkovacia zóna centrum mesta 

1. Parkovaciu zónu centrum mesta tvorí Námestie slobody, vrátane ulíc Bernolákovej, Osvety a 

Andreja Kmeťa. Rozsah zóny je vymedzený osadením dopravných značiek v zmysle vyhl. MV 

SR. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Bernolákova ulica – začiatok zóny pri budove súp. č. 1928, koniec zóny pri objekte 

súp. č. 28, 

• Ulica Andreja Kmeťa – začiatok zóny pri budove súp. č. 598 a pri rodinnom dome 

súp. č. 582, koniec zóny pred oporným múrom pri schodoch do kostola, 

• Ulica M. R. Štefánika – začiatok zóny pri budove súp. č. 703, koniec zóny pri 

rodinnom dome súp. č. 652 
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• Spojná ulica – koniec zóny nad parkoviskom na Kollárovej ulici 

2. Zóna regulovaného parkovania je označená dopravnou značkou 277 a 278 (Parkovacia zóna, 

Koniec parkovacej zóny) s dodatkovými tabuľkami 505, 509 a 533 (Platené parkovanie, Časové 

obmedzenie a dodatková tabuľka s upresňujúcim textom ) s výnimkou vyhradených parkovacích 

miest, ktoré sú označené dopravnou značkou 531 (Vyhradené parkovanie)
4
. 

 
3. Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne regulovaného parkovania sa riadi 

osadeným dopravným značením: 

a) 277 (Parkovacia zóna) s dodatkovými tabuľkami 505,509, 533 (Platené parkovanie, Časové 

obmedzenie  a dodatková tabuľa s upresňujúcim textom), doby spoplatnenia dočasného 

parkovania a príslušným vodorovným dopravným značením, (ďalej len „platené 

parkovacie miesta“); 

b) 278 (Koniec parkovacej zóny) v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

 

Článok 2 b 

Parkovacia zóna na miestnej komunikácii Hájska 

Za parkovaciu zónu na miestnej komunikácii Hájska je považovaný rozšírený koncový úsek miestnej 

komunikácie Hájska na parc. č. 528/2. Rozsah zóny je vymedzený osadením dopravných značiek v zmysle 

vyhl. MV SR. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne regulovaného parkovania sa riadi osadeným 

dopravným značení: 

c) 277 (Parkovacia zóna) s dodatkovými tabuľkami 505,509, 533 (Platené parkovanie, Časové 

obmedzenie  a dodatková tabuľa s upresňujúcim textom), doby spoplatnenia dočasného 

parkovania a príslušným vodorovným dopravným značením, (ďalej len „platené 

parkovacie miesta“); 

d) 278 (Koniec parkovacej zóny) v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

e) Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím označené dopravným značením 277 a 278 

doplnených dodatkovou tabuľkou 505 sú oprávnený stáť len vlastníci nehnuteľností, ktoré 

sa nachádzajú v parkovacej zóne miestnej komunikácie Hájska.     

(na parkovacích miestach s pozdĺžnym státím vyznačených dopravnou značkou 621 

(Cikcak čiara) sú oprávnený stáť len vlastníci nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v 

parkovacej zóne miestnej komunikácie Hájska). 

 

Článok 3 

Doba spoplatnenia dočasného parkovania v jednotlivých parkovacích zónach mesta Nová Baňa 

 

Článok 3a 

Doba spoplatnenia dočasného parkovania v parkovacej zóne - centrum mesta 

1. Doba spoplatnenia sa určuje nasledovne: 

a) na platených parkovacích miestach prvých 30 minút státia bezplatne; 

b) na platených parkovacích miestach po uplynutí 30 minút počas pracovných dní v čase od 

08:00 hod. do 15:30 hod. daného dňa formou úhrady SMS, využitím parkovacieho 

automatu alebo parkovacou kartou. 
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Článok 3b 

Doba spoplatnenia dočasného parkovania v parkovacej zóne na miestnej komunikácii Hájska 

1. Doba spoplatnenia sa určuje nasledovne: 

c) na platených parkovacích miestach 1. hodina státia bezplatne; 

d) na platených parkovacích miestach po uplynutí 1. hod. v čase od 00:00 do 23:59 daného dňa 

úhrada formou SMS. 

Článok 4 

Podmienky parkovania v zónach regulovaného parkovania 

1. V zónach regulovaného parkovania môžu parkovať iba motorové vozidlá kategórie Ml a N1. 

2. Povinnosť zaplatiť úhradu za dočasné parkovanie sa vzťahuje na osoby používajúce motorové 

vozidlá (vodič) dočasne zaparkované na vyhradenom úseku miestnej komunikácie a v zóne 

regulovaného parkovania (ďalej len „platiteľ úhrady“). Ak vodič nie je známy alebo je sporný, 

platiteľom úhrady podľa predchádzajúcej vety je vlastník motorového vozidla; ak vlastník 

motorového vozidla nie je známy alebo je sporný, platiteľom úhrady podľa predchádzajúcej 

vety, je osoba zapísaná ako jeho držiteľ v evidencii motorových vozidiel. 

3. Dočasné parkovanie vozidiel na vyhradenom úseku miestnej komunikácie v rámci parkovacej 

zóny sa riadi podmienkami vyznačenými príslušným dopravným značením. 

 

Článok 5 

Spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest  

1. Prevádzkovateľom dočasného parkovania na území mesta Nová Baňa sú Technické služby mesta 

Nová Baňa (ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

2. Výnos úhrad za dočasné parkovanie je príjmom mesta. 

 

 

Článok 6 

Spôsob úhrady za dočasné parkovanie a jej výška v jednotlivých parkovacích zónach mesta Nová 

Baňa 

 

Článok 6a 

Spôsob úhrady za dočasné parkovanie a jej výška v parkovacej zóne – centrum mesta 

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie v parkovacej zóne je stanovená sumou 0,50 EUR za 

každú predplatenú hodinu po uplynutí prvých 30 minút státia zdarma počas pracovných dní 

v čase od 08:00 hod. do 15:30 hod. 

2. Pri úhrade parkovného prostredníctvom parkovacieho automatu je vodič povinný zakúpiť si 

bezodkladne po zaparkovaní motorového vozidla parkovací lístok platný pre plánovanú dobu 

parkovania. Úhrada za dočasné parkovanie prostredníctvom parkovacieho automatu, ktorý je 

umiestnený pred budovou mestského úradu, alebo formou zaslania SMS na číslo 2200 

v tvare: NB medzera EVČ medzera číselné označenie počtu celých predplatených hodín napr. 

NB MT445CE 2, alebo zakúpením ročnej parkovacej karty. 

3. Úhrada za dočasné parkovanie v parkovacej zóne musí byť zaplatená vopred na celý čas 

dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia (pracovné dni  

08:00 hod. – 15:30 hod.).  

4. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 



 

 

5. Úhrada parkovného je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len 

„EČV“) a je neprenosná do inej parkovacej zóny na území mesta Nová Baňa. 

6. Ročnú parkovaciu kartu je možné zakúpiť v Informačnom a klientskom centre mesta Nová 

Baňa na Námestí slobody 1 a na Technických službách mesta Nová Baňa, sídlom Dlhá lúka 

18, 968 01 Nová Baňa. Zakúpením parkovacej karty nevzniká nárok na rezervovanie 

parkovacieho miesta. Výška úhrady parkovného formou parkovacej karty je 200,00 EUR na 

rok. 

7. Bezplatná parkovacia karta môže byť pridelená pre pracovníkov Technických služieb mesta Nová 

Baňa, Mestských lesov, s. r. o., Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o., štátnych 

orgánov a organizácií, obecných a mestských úradov a primátora mesta. Bezplatná parkovacia 

karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích miestach v zóne s 

plateným státím bez poplatku a neobmedzene. Bezplatná parkovacia karta sa môže vydať 

najdlhšie na dobu jedného kalendárneho roka. MsÚ Nová Baňa vedie o bezplatnom parkovacom 

oprávnení evidenciu. 

 

8. V prípade, ak vodič uhradil parkovné a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatenej 

doby parkovania, je oprávnený do uplynutia predplatenej doby parkovania zastaviť a stáť aj 

na ktoromkoľvek inom parkovacom mieste v danej parkovacej zóne.  

 

Článok 6b 

Spôsob úhrady za dočasné parkovanie a jej výška v parkovacej zóne na miestnej komunikácii 

Hájska 

1. Výška úhrady za dočasné parkovanie v parkovacej zóne Kohútovo je stanovená sumou 3 

EUR/deň  po uplynutí prvej hodiny státia zdarma. 

2. Možnosť bezplatného parkovania na 60 minút denne bez prerušenia státia sa vzťahuje na jedno 

motorové vozidlo jedenkrát denne. 

3. Úhrada za dočasné parkovanie sa bude realizovať formou zaslania SMS na číslo 2200 v tvare 

HAJ EVČ 1 (1 je celodenné parkovné). Pri bezplatnom parkovaní sa zašle SMS na číslo 2200 

v tvare HAJ EČV 0 (0 je 60 min. bezplatne). 

4. Úhrada za dočasné parkovanie v zóne regulovaného parkovania musí byť zaplatená vopred na 

celý čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia (00:00 hod.-

23:59 hod.).  

5. Časovo nespotrebovaná časť úhrady sa platiteľovi úhrady nevracia. 

6. Úhrada parkovného je viazaná na jedno evidenčné číslo motorového vozidla (ďalej len „EČV“) 

a je neprenosná do inej zóny parkovania na území mesta Nová Baňa.V prípade, ak vodič 

uhradil parkovné a opustí parkovacie miesto pred uplynutím predplatenej doby parkovania, je 

oprávnený do uplynutia predplatenej doby parkovania zastaviť a stáť aj na ktoromkoľvek inom 

parkovacom mieste v danej parkovacej zóne.  

 

Článok 7 

Doklad o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie v jednotlivých parkovacích zónach v meste 

Nová Baňa 

 

Článok 7a 

Doklad o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie v centre mesta 

 

1. Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla (viazané na EČV, 
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fyzickú alebo právnickú osobu) je: 

 

a. Parkovací lístok pre osobné motorové vozidlá oprávňuje na dočasné parkovanie na 

vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím v čase vyznačenom na 

parkovacom lístku. Parkovací lístok si vodič zakúpi v parkovacom automate viditeľne 

označenom dopravným symbolom plateného parkovania. 

b. Úhrada parkovacieho poplatku prostredníctvom SMS oprávňuje vodiča na dočasné 

parkovanie na vyznačených parkovacích miestach v zóne s plateným státím 

v predplatenom čase, keď vodič vozidla po zaparkovaní odošle potrebné údaje formou 

SMS na číslo 2200. Sumu za parkovanie zaúčtuje vodičovi jeho mobilný operátor. 

c. Ročná parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených 

parkovacích miestach v zóne s plateným státím v kalendárnom roku vyznačenom na tejto 

karte. Ročná parkovacia karta sa vydáva fyzickej alebo právnickej osobe a je prenosná 

medzi vozidlami. Ročnú parkovaciu kartu si vodič môže zakúpiť v Informačnom a 

klientskom centre mesta Nová Baňa na Námestí slobody č.1 a na Technických službách 

mesta Nová Baňa, sídlom Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa. Zakúpením parkovacej karty 

nevzniká nárok na rezervovanie parkovacieho miesta. 

d. Bezplatná parkovacia karta môže byť pridelená pre vozidlá Technických služieb mesta 

Nová Baňa, Mestských lesov, s. r. o., Mestského bytového podniku Nová Baňa, s. r. o., 

štátnych orgánov a organizácií, obecných a mestských úradov, primátora mesta. Bezplatná 

parkovacia karta oprávňuje vodiča na dočasné parkovanie na vyznačených parkovacích 

miestach v zóne s plateným státím bez poplatku a neobmedzene. Bezplatná parkovacia 

karta sa môže vydať najdlhšie na dobu jedného kalendárneho roka. MsÚ Nová Baňa vedie 

o bezplatnom parkovacom oprávnení evidenciu. 

 

2. Ak sa vodič vozidla preukazuje platným parkovacím lístkom, ročnou parkovacou kartou alebo 

bezplatnou parkovacou kartou, je povinný v parkovacej zóne v určenom čase označiť vozidlo pred 

vzdialením sa od neho zvoleným parkovacím oprávnením, ktoré uloží pod predné sklo vozidla tak, 

aby bolo čitateľné pohľadom z vonku. 

 

3. V prípade platby formou SMS je vodič povinný pred vzdialením sa od vozidla poslať SMS na 

skrátené číslo 2200 s textom v poradí: kód mesta, evidenčné číslo vozidla, počet celých 

predplatených hodín a počkať na SMS potvrdzujúcu platnosť oprávnenia. 

Článok 7b 

Doklad o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie na miestnej komunikácii Hájska 

 

1. Dokladom o zaplatení úhrady za dočasné parkovanie motorového vozidla (viazané na EČV) 

je: 

 platný elektronický parkovací lístok (potvrdzujúca SMS); 

 rezidenčná karta.  

 

2. Elektronický parkovací lístok sa považuje za zakúpený v momente doručenia potvrdzujúcej SMS 

platiteľovi. 

Článok 8 

Obmedzenia všeobecne záväzného nariadenia 

1. Od úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel sú oslobodené: 

a) motorové vozidlá s udelenou výnimkou na základe platných zákonných predpisov
5
, 

                     
5 § 140 ods. I písm. b) a nasl. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení v spojení s § 40 Vyhlášky Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 



 

 

b) služobné vozidlá orgánov Policajného zboru SR, 

c) služobné vozidlá rýchlej zdravotnej pomoci a Hasičského a záchranného zboru pri 

služobnom výkone a vozidlá poskytujúce prepravnú službu podľa osobitného predpisu
6
 pri 

služobnom výkone, 

d) služobné vozidlá mesta Nová Baňa, 

e) motorové vozidlá označené parkovacím preukazom osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím
7
. 

2. Oslobodenie od úhrady sa preukazuje najmä spôsobom označenia služobného motorového 

vozidla alebo služobným preukazom vodiča motorového vozidla. 

3. Držiteľ preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje oslobodenie od úhrady 

umiestnením parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím viditeľne za 

čelné sklo motorového vozidla tak, aby všetky údaje boli čitateľné z vonkajšej strany 

motorového vozidla. 

4. Počas priebehu pútí a iných náboženských alebo kultúrnych podujatí prebiehajúcich na 

pútnickom mieste v Kohútove sú Technické služby mesta Nová Baňa, ako správca miestnych 

komunikácií oprávnené upraviť podmienky parkovania v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Spoplatnenie parkovania v parkovacej zóne na miestnej komunikácii Hájska sa nevzťahuje na 

vozidlá počas konania pútí a bohoslužieb v čase 30 minút pred ich začiatkom a 30 minút po ich 

ukončení. 

Článok 9 

Vyhradené parkovacie miesta 

1. Vyhradené parkovacie miesta sa zriaďujú hlavne pre občanov, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí. 

 

Článok 12 

Kontrolná činnosť 

1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Novej Bani. 

2. Na kontrolu a zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa 

vzťahujú osobitné právne predpisy.
8
 

                     
6 § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

           podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
7 § 44 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. 

           o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8 Zákon č. 564/1991 zb. o obecnej polícii v platnom znení, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení  

             niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom 
             znení, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. 
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Článok 13 

Sankcie 

1. Sankcie za porušenie tohto nariadenia upravujú osobitné predpisy
9
 

Článok 14 

Spoločné ustanovenia 

1. Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať dopravno-regulačný systém elektronickej 

registrácie vozidiel za účelom dohľadu nad parkovaním a vyhodnocovania aktuálnej dopravnej 

situácie v zóne plateného parkovania. 

2. Vozidlá, ktoré nemajú parkovacie oprávnenie a nevzťahuje sa na ne výnimka v zmysle článku 

8 tohto nariadenia, majú státie v parkovacej zóne v čase určenom na parkovanie s platným 

parkovacím oprávnením zakázané. Porušením tohto zákazu môžu byť v zmysle § 43 odst. 4, 

písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov odstránené na náklady jeho držiteľa. 

3. O zavedení systému regulovaného parkovania v zóne rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

Článok 15 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 3/2020 o 

dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa zo dňa 

13.05.2020. 

 

2. V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, postupuje sa v zmysle 

všeobecne platných právnych predpisov. 

 

Článok 15 

Účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. xx/2021 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na vymedzenom úseku miestnej komunikácie Háj na území mesta Nová 

Baňa nadobudlo účinnosť dňa xx.xx.2021. 

    

                                                                                                      

 

 

                                                                                             Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

                                                                                              primátor mesta 

                     
9 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  
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Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

K bodu:  

Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2021 o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta 

Nová Baňa po 31.12.2016 

 

 

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

  

Spracovateľ:  Daša Zigová, referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa 

 

Materiál obsahuje: Návrh na nariadenie 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2021 o prevode vlastníctva bytov  

vo vlastníctve mesta Nová Baňa po 31.12.2016 

    

V Novej Bani, dňa 23. júna 2021 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

s ch v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2021 o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve 

mesta Nová Baňa po 31.12.2016. 
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Mesto Nová Baňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov s odkazom na ustanovenia zákona                       

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových predpisov v platnom znení 

vydáva: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2021 o prevode 

vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa                

po 31.12.2016 

 

I. ČASŤ 

      § 1 

Úvodné ustanovenia 

 
(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenie mesta (ďalej                              

len „VZN“) je určenie postupu pri prevode bytov vo vlastníctve mesta 

Nová Baňa. 

 

(2) Prevod bytov vo vlastníctve Mesta Nová Baňa nájomcom, ktorí požiadali 

o prevod vlastníctva bytov po 31.12.2016, s poukazom na § 32e ods. 3 

zákona o vlastníctve bytov obec už nie je povinná uzavrieť s nájomcom 

bytu zmluvu o prevode vlastníctva bytu. Obec sa teda môže rozhodnúť,      

či tieto byty (len byty v bytovom dome A5 a A6) odpredá alebo si ich 

ponechá vo svojom vlastníctve. 

Ak sa obec rozhodne takéto byty odpredať, pri ich prevode bude 

postupovať podľa zákona o majetku obcí v spojení so zákonom 

o vlastníctve bytov. 

(3) Byty postavené Mestom Nová Baňa po roku 1998 s podporou Štátneho 

fondu rozvoja bývania počas zmluvnej doby dotácie 30 rokov nie                     

je možné odpredať. 
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(4) VZN sa nevzťahuje na byty uvedené v § 1 ods. 2 a § 29a zákona                                   

č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom 

znení (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“). 

 

 

§ 2 

Postup pri prevode vlastníctva bytov 

 
(1) Žiadosť o prevode bytu (len byt v bytovom dome A5 a A6) vo vlastníctve 

Mesta Nová Baňa určeného na odpredaj podáva nájomca na tlačive podľa 

Prílohy č. 1. 

 

(2) Žiadosť o prevod bytu môže podať len nájomca, ktorý má 

s prenajímateľom uzatvorenú zmluvu o nájme bytu na dobu neurčitú. 

 

 

(3) Pri podaní žiadosti, ani v priebehu procesu prevodu bytu nesmie mať 

nájomca žiadne neuhradené záväzky voči mestu Nová Baňa ani 

uzatvorenú dohodu o splátkach, súčasťou ktorej je písomné uznanie dlhu. 

 

(4) Žiadosť o prevod bytu nemôže podať nájomca, ktorému bola zo strany 

prenajímateľa daná výpoveď z nájmu bytu podľa § 711 Občianskeho 

zákonníka. 

 

 

     § 3 

Výkon prevodu 

 
(1) Celkový proces prevodu vlastníctva bytov je v kompetencii Mestského 

úradu mesta Nová Baňa. 

 

(2) Poradným orgánom pre vykonávateľa prevodu je príslušná komisia 

(Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku pri Mestskom 

zastupiteľstve v Novej Bani). 
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(3) Vykonávateľ prevodu je povinný pri úkonoch spojených s prevodom 

vlastníctva bytov postupovať v zmysle platnej legislatívy. 

 

§ 4 

Cena bytu, cena podielu na pozemku a spôsob úhrady ceny bytu  

a pozemku 

 

(1) Cena bytu vrátane podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu 

a podielu na zastavanom a priľahlom pozemku (ďalej aj Predmet 

prevodu) je stanovená vo výške všeobecnej hodnoty Predmetu prevodu. 

Všeobecná hodnota Predmetu prevodu je určená znaleckým posudkom 

vyhotoveným podľa príslušných predpisov o stanovení všeobecnej 

hodnoty majetku, o vyhodnotenie ktorého požiada Mesto Nová Baňa                

po podaní žiadosti, pričom náklady na jeho vypracovanie znáša 

nadobúdateľ Predmetu prevodu. 

 

(2) Odkupná cena bytu je stanovená s prihliadnutím, že byty boli dané                  

do užívania prvým nájomcom ako holobyty. Cena bytu vychádza z ceny 

stanovenej znaleckým posudkom konkrétneho bytu s uplatnením 

keoficietu 0,6 pre dosiahnutie (stanovenie) konečnej odkupnej ceny. 

 

(3) Nadobúdateľ je povinný uhradiť Kúpnu cenu do 30 dní   od podpisu 

zmluvy o prevode (ďalej aj „Zmluva“). Kúpna cena je uhradená 

okamihom jej pripísania na účet Mesta Nová Baňa. V prípade,                             

že nadobúdateľ neuhradí Kúpnu cenu riadne a včas, Mesto Nová Baňa                 

si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy. 

 

(4) V prípade, že nadobúdateľ prevedie Predmet prevodu na tretiu osobu 

s výnimkou manžela, detí a rodičov a to v lehote do 10 rokov                                       

od nadobudnutia vlastníckeho práva k Predmetu prevodu, je povinný 

uhradiť zvyšnú časť Kúpnej ceny v celkovej výške ceny stanovenej 

znaleckým posudkom (bez zliav poskytnutých v § 4 ods. 2) do 10 dní                    

odo dňa prevodu vlastníctva Predmetu prevodu na tretiu osobu. 
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§ 5 

Náklady spojené s prevodom bytu 

(1) Nadobúdateľ je povinný uhradiť náklady spojené s vypracovaním 

znaleckého posudku a správne poplatky za vklad vlastníckeho práva                        

do katastra nehnuteľností. 

 

 

II. ČASŤ 

       

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Na predaj bytov podľa tohto VZN sa nevzťahuje zákon č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v platnom znení v súlade s § 9a ods. 8 písm. a). 

 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2021 o prevode vlastníctva bytov 

vo vlastníctve Mesta Nová Baňa po 31.12.2016 bolo prerokované                        

a schválené Mestským zastupiteľstvom v Novej Bani dňa 23.06.2021, 

nariadením č. .........../2021 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom                          

od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

(3) Týmto VZN sa ruší VZN č. 3 /2009 zo dňa 29.1.2009 o prevode 

vlastníctva bytov a nebytových priestorov. 

 

     Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

       primátor mesta 

 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od 08.06.2021 do 23.06.2021.      

Všeobecne záväzné nariadenie schválené nariadením MsZ č. …....../2021 dňa 23.06.2021. 

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od ................2021 do ..............2021. 

Všeobecne záväzné nariadenie účinné od dňa ..............2021. 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 08.06.2021 do  23.06.2021.      

Pripomienky k návrhu VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do  23.06.2021 písomne, 

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

alebo elektronicky na mail: zigova@novabana.sk. 

mailto:zigova@novabana.sk
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Príloha č. 1 

 

Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva v súlade so zákonom č. 182/1993      

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a VZN mesta                                          

Nová Baňa č. ............../2021 o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta 

Nová Baňa. 

Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva: 

 

číslo bytu....................na...............poschodí, 

ulica, súpisné číslo, orientačné číslo........................................................ v Novej 

Bani 

 

Žiadateľ: 

Meno a priezvisko:.......................................   rodený/á ........................................... 

Narodený/á v:................................................   rodné číslo ........................................ 

Rodinný stav:.................................................   bytom ............................................... 

 

Meno a priezvisko 

manžela/manželky:........................................   rodený/á ........................................... 

Narodený/á v:.................................................   rodné číslo ........................................ 

Rodinný stav:..................................................   bytom ............................................... 

 

Meno a priezvisko 

Osôb žijúcich v spoločnej domácnosti:.....................................................   

rodený/á .................................................   .................................................................. 

Narodený/á v:.................................................   rodné číslo ........................................ 

Rodinný stav:..................................................   bytom ............................................... 
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Pokiaľ je spolubývajúcich osôb viac, uviesť na zadnej strane žiadosti 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby 

v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Mestu Nová Baňa, 

Mestskému úradu Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01  Nová Baňa so 

spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v žiadosti o prevod bytu do 

osobného vlastníctva za účelom administrácie prevodu bytu do môjho osobného 

vlastníctva. Uvedený súhlas sa týka aj poskytovania uvedených údajov tretím 

stranám. Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok 

zrušenie žiadosti, akoby nebola podaná. 

 

V Novej Bani .........................................   podpis žiadateľa ...................................... 

 

 

 

 

 



 

 
Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

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

K bodu : VZN č. 2/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu v školách, v školských výchovno-

vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa 

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

Predkladá :                      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta  

Spracovateľ :                   Ing. Jana Brnáková 

                                        úsek školstva, finančné oddelenie    

 

 

 

Materiál obsahuje :          Návrh na uznesenie  

V Novej Bani, dňa 14.jún 2021        

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

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2021 o  príspevkoch na čiastočnú úhradu 

v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Nová Baňa 

Dôvodová správa 

 V zmysle § 28 ods. 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej mestom určí mesto všeobecne záväzným 

nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej 

školy.“ 

V zmysle § 49 ods. 1 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Základná umelecká škola môže 

organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných 

škôl a dospelých. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N á v r h 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 2 /2021 

zo dňa ........ 2021o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Nová Baňa 

 

              Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 

 

 

Článok I. 

Základné ustanovenia  

 

 Týmto VZN mesta Nová Baňa sa určujú príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa, a to v: 

 

(1) Materskej škole Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa vrátane elokovaných pracovísk na 

ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 230.  

(2) Základnej umeleckej škole, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa. 

(3) Školskom klube detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa. 

(4) Centrách voľného času – v CVČ pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa 

a v CVČ, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa. 

(5) Školských jedálňach – a to v ŠJ pri  Materskej škole Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa – 

ŠJ Nábrežná 2, ŠJ Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 230 Nová Baňa a v ŠJ pri ZŠ Jána 

Zemana. 

 

Článok II.  

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

(§ 28 Z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov) 

 

(1) V materskej škole Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa vrátane elokovaných 

pracovísk  na ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 230 určuje mesto Nová Baňa jednotný 

mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 

20,-- eur.  

Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

(3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy sa 

neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 



závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

príspevku. 

 

Článok III. 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole  

(§ 49 Z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov) 

 

(1) Výšku mesačného príspevku v Základnej umeleckej škole v Novej Bani  určuje mesto 

Nová Baňa takto: 

a) Prípravné štúdium hudobný odbor – skupinové vyučovanie  6,-- eur 

b) Hudobný odbor – individuálne vyučovanie    9,-- eur 

c) Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie    4,-- eurá 

d) Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie   4,-- eurá 

e) Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov    2,-- eurá 

f) Štúdium pre dospelých do 25 rokov                                                     15,-- eur 

g) Štúdium pre dospelých nad 25 rokov                                                   25,-- eur 

 

(2) Riaditeľ Základnej umeleckej školy, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. 

 

 

Článok IV. 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí 

(§ 114 Z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov) 

 

(1) Mesto Nová Baňa určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v Školskom klube detí pri ZŠ Jána Zemana vo výške 3,-- eurá. 

 

(2) Riaditeľ Základnej školy Jána Zemana, ktorej súčasťou je Školský klub detí, môže 

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne 

požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

 

Článok V. 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Centrách voľného času 

(§ 116 Z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov) 

 

(1) Mesto Nová Baňa určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v Centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa nasledovne: 

a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov 

- za každý krúžok   1,-- eur 

b) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov 

- za každý krúžok   2,-- eur 

c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa  v prípade že obec prispeje na 

záujmové vzdelávanie dieťaťa: 

- za každý krúžok 1,-- eur 

d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa  v prípade, že obec neprispeje 

na záujmové vzdelávanie dieťaťa: 

- za každý krúžok 6,-- eur 



 

(2) Riaditeľ Centra voľného času je oprávnený určiť cenník poplatkov na ostatné voľno-

časové aktivity zabezpečované Centrom voľného času okrem pravidelnej činnosti 

záujmových útvarov, a to napr. jednorazové použitie internetu, letné tábory, 

príležitostná činnosť a pod. 

 

(3) Riaditeľ Centra voľného času  môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

podľa odseku (1) a) a (1) c), ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého 

žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

 

Článok VI. 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach 

(§140 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov) 

 

1) Mesto Nová Baňa určuje v školských  jedálňach v zriaďovacej pôsobnosti mesta Nová 

Baňa  výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky v školských 

jedálňach nasledovne: 

 

a) Školské jedálne pri Materskej škole Nábrežná 2 Nová Baňa - ŠJ Nábrežná 2, 

ŠJ Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 230 

 

Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 

ŠJ pri MŠ Desiata Obed Olovrant Spolu (EUR) 

Stravníci od 2 do 6 rokov 

 

0,34 0,80 0,23 1,37 

Zamestnanci, 

iné fyzické osoby 

- 1,26 - 1,26 

 

Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín 

v sume určenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na úrovni 1. finančného pásma. 

 V prípade, že Ministerstvo školstva SR schváli nové finančné pásma, s účinnosťou 

stanovenou ministerstvom, sa zmení aj výška finančného príspevku na stravovanie stanovená 

týmto VZN. 

 

Výška úhrad režijných nákladov 

ŠJ pri MŠ Výška úhrady v eur 

Zamestnanci, iné fyzické osoby 1,-- eur/1 obed 

Stravníci od 2 do 6 rokov 1,-- eur/1 mesiac 

 

 

b) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana Nová Baňa 

 

Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 

ŠJ pri ZŠ  Obed   (EUR) 

Stravníci od 6 do 11 rokov 1,08 

Stravníci od 11 – 15 rokov 1,16 

Zamestnanci, iné fyzické osoby  1,26 

 

Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín 

v sume určenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na úrovni 1. finančného pásma. 



V prípade, že Ministerstvo školstva SR schváli nové finančné pásma, s účinnosťou 

stanovenou ministerstvom, sa zmení aj výška finančného príspevku na stravovanie stanovená 

týmto VZN. 

 

Výška úhrad režijných nákladov 

ŠJ pri ZŠ Výška úhrady v eur 

Zamestnanci, iné fyzické osoby 1,-- eur/1 obed 

Stravníci od 6 do 11 rokov 4,-- eur/1 mesiac 

Stravníci od 11 – 15 rokov 4,-- eur/1 mesiac 

 

1) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských 

zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 

2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa § 4 zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky sa poskytuje: 

(a) Na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú 

školu vo výške 1,20 eur za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa 

zúčastnilo vzdelávacieho procesu a odobralo stravu, 

(b) Na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník 

materskej školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima 

za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho 

procesu v materskej škole a súčasne odobralo desiatu. 

3) Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-

vzdelávacej činnosti odhlasovať stravníka podľa pokynov riaditeľa materskej 

školy alebo základnej školy. 

4) Dieťaťu (stravníkovi), u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania 

nezabezpečí patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi za dni, kedy sa dieťa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v škole. 

 

 

Článok VII. 

Termín a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

 

 Termín a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov stanovených týmto 

VZN okrem príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole určia riaditelia 

príslušných škôl a školských zariadení vnútorným predpisom, vnútorný predpis musí byť 

riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy, školského zariadenia. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

           VZN vyvesené na úradnej tabuli od 08.06.2021 do 22.06.2021 . 

           VZN schválené uznesením MsZ č. .................. dňa ....................... . 

           VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........................ do ........................ . 

           VZN nadobúda účinnosť dňa.................. 

           Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2019 zo dňa 17.06.2019. 

 



 

 

 

                                                                                       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, 

         primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 08.06.2021 do 22.06.2021. Pripomienky k návrhu 

VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 17.06.2021 písomne, elektronicky alebo 

ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky na e-

mail: brnakova.jana@novabana.sk 

mailto:brnakova.jana@novabana.sk
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Pre  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

K bodu:                Majetkové veci 

 

 

Predkladá:      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

primátor mesta Nová Baňa 

 

Spracovateľ:     Daša Zigová 

referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa 

       

Materiál obsahuje:    5 návrhov na uznesenie 

      5 dôvodových správ 

    

V Novej Bani, dňa 23. júna 2021 

 

1. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 

zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 702/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m
2
 vytvorený  

z pozemku C KN parc. č. 702 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 348 m
2
  

vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                                            

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                                                

č. 10935479-92/21, vypracovaným dňa 07.05.2021 geodetom Viliamom Struhárom, 

Bernolákova 27,  968 01  Nová Baňa, overeným dňa 11.05.2021, pod číslom                               

G1 - 187/2021;        

 

v prospech: 

Ing. Peter Mikuláš, rod. Mikuláš, trvalé bydlisko Štúrova 791/23, 968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku 

s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2953 za účelom zveľadenia 

a ohraničenia pozemku za rodinným domom, súp. č. 1018/9; 

 

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 115/2021 vypracovaným dňa 

01.06.2021 znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04  Žiar nad Hronom bola 

stanovená všeobecná hodnota majetku po 2,98 eur/m
2
. Za výmeru 58 m

2
 predstavuje kúpna 

cena čiastku celkovo 224,70 eur (slovom: dvestodvadsaťštyri                                                                                

eur a sedemdesiat centov) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada 
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nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 150,00 

eur. 

 

                                     D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 28.04.2021 uznesením č. 46/2021 

spôsob prevodu uvedenej časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona                                    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom       

č. 115/2021 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa.  

 

 

2. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 

zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 1167/8 – zastavaná plocha o výmere 26 m
2
 vytvorený  z pozemku                  

E KN parc. č. 5159/11 – ostatná plocha a nádvorie o celkovej výmere 16.653 m
2
  

vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                                            

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                                                

č. 10935479-230/20, vypracovaným dňa 29.04.2021 geodetom Viliamom Struhárom, 

Bernolákova 27,  968 01  Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2021, pod číslom                                      

G1 - 177/2021;        

 

v prospech: 

Ľubomír Bakoš, rod. Bakoš a Alena Bakošová, rod. Vojteková, trvalé bydlisko 

Kamenárska 1097/34, 968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 5214 a následným 

vybudovaním oplotenia; 

 

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 116/2021 vypracovaným dňa 

01.06.2021 znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04  Žiar nad Hronom bola 

stanovená všeobecná hodnota majetku po 2,98 eur/m
2
. Za výmeru 26 m

2
 predstavuje kúpna 

cena čiastku celkovo 100,72 eur (slovom: jedensto                                                                                

eur a sedemdesiatdva centov), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 

úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 

150,00 eur. 
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                                     D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 uznesením č. 95/2020 

spôsob prevodu uvedenej časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona                                    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom       

č. 116/2021 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov.  

 

 

3. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona                              

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať 

nehnuteľný majetok  - časť pozemku E KN parc. č. 3411/15 – trvalý trávny 

porast o celkovej výmere 16.634 m
2
, v rozsahu  195 m

2
 (30 m x 6,5 m – podľa 

zakreslenia v mape)  vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, 

v lokalite Bukovina;  

      

pre: Ing. Milan Boldiš a Mgr. Zdenka Boldišová, Ladislava Majerského 556/7,                       

966 01  Hliník nad Hronom; 

 

na dobu neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia pozemku  ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku ako záhrady                

pri rodinnom dome, súp. č. 3024.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku                                                

E KN parc. č. 3411/15  prerokovala a nesúhlasí s odpredajom z dôvodu, že sa jedná 

o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, ktorého 

výmera presahuje 2000 m
2
 a pri prevode tohto  je stanovené postupovať v zmysle zákona   

NR SR č. 140/2014 Z.z.. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku E KN parc. č. 3411/15 v rozsahu 195 m
2
                                         

(30 m x 6,5 m) do dočasného nájmu na dobu neurčitú, podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona                   

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t. j. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní užívania časti pozemku 
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ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024. Komisia ÚPŽPaM odporúča cenu nájmu                                                

po 0,10 eur/m
2
/rok. 

   

 

4. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

nájom  nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých mestské 

zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 3411/15 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

16.634 m
2
, v rozsahu  195 m

2
 (30 m x 6,5 m – podľa zakreslenia v mape)  

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bukovina;  

 

pre: Ing. Milan Boldiš a Mgr. Zdenka Boldišová, Ladislava Majerského 556/7,                       

966 01  Hliník nad Hronom; 

 

na dobu neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia pozemku  ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku ako záhrady                

pri rodinnom dome, súp. č. 3024.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku                                                

E KN parc. č. 3411/15  prerokovala a nesúhlasí s odpredajom z dôvodu, že sa jedná 

o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, ktorého 

výmera presahuje 2000 m
2
 a pri prevode tohto  je stanovené postupovať v zmysle zákona   

NR SR č. 140/2014 Z.z.. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku E KN parc. č. 3411/15 v rozsahu 195 m
2
                                         

(30 m x 6,5 m) do dočasného nájmu na dobu neurčitú, podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona                    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t. j. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní užívania časti pozemku 

ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024. Komisia ÚPŽPaM odporúča cenu nájmu                                                

po 0,10 eur/m
2
/rok. 
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5. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola 

Nábrežná 2 Nová Baňa, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910                                               

dňom 01.07.2021: 

 

„Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 Nová Baňa“     
v obstarávacej cene:    242.970,02  EUR 

  

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého rekonštrukciou. 

                                                                                                             

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

V roku 2019 bola zrealizovaná akcia „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2“.       

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná, ktorá pozostávala z oplotenia, 

spevnených plôch, detských ihrísk („A“, „B“, „C“), multifunkčného ihriska, ostatných herných 

plôch a skladu s prestrešením. 

Zhotoviteľ SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková na základe Zmluvy o dielo  

č. 162/2018 zo dňa 11.09.2018, Dodatok č. 1. k ZoD zo dňa 13.12.2018, Dodatok č. 2. k ZoD                

zo dňa 22.01.2019, Dodatok č. 3. k ZoD zo dňa 14.05.2019, Dodatok č. 4. k ZoD zo dňa 

30.05.201 a Dodatok č. 5. k ZoD zo dňa 26.06.2019 zrekonštruoval sklad s prístreškom, 

multifunkčné ihrisko, detské ihriská („A“, „B“, „C“) a ostatné herné plochy a spevnené plochy. 

Zhotoviteľ odstúpil od Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná – Oplotenie“                               

zo dňa 24.07.2019. 

Zhotoviteľ ŠOPA s.r.o., Bystrická 101, 966 01 Žarnovica na základe Zmluvy o dielo č. 5/2019  

zo dňa 15.08.2019 vyhotovil oplotenie exteriéru MŠ Nábrežná v sume 33.533,44 eur. 

Na predmetnú stavbu SO 01 Sklad s prestrešením smetných nádob, SO 04 Multifunkčné 

ihrisko, detské ihriská a ostatné herné plochy – Detské ihrisko „A“, Detské ihrisko „B“, Detské 

ihrisko „C“ bolo vydané obcou Tekovská Breznica pod prot. č. 60/2018 SP 2/2018 zo dňa 

26.03.2018, právoplatné dňa 04.05.2018. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané obcou 

Tekovská Breznica pod prot. č. 280/2019 KR 4/2019 zo dňa 27.09.2019, právoplatné 

08.10.2019. 

Na povolenie užívania dopravnej stavby SO 02 Spevnené plochy bolo vydané SP 2/2018                     

zo dňa 23.03.2018, právoplatné dňa 23.04.2018. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané obcou 

Tekovská Breznica pod prot. č. 2019/01889/12882 KR 1/2019 zo dňa 26.09.2019, právoplatné 

16.09.2019. 

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

___________________________________________________________________________ 

K bodu:                 Zmeny v komisiách zriadených pri MsZ.  

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 

 

Spracovateľ:   Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ    

       

Materiál obsahuje:  Návrh na uznesenie 

    Dôvodová správa 

       

V Novej Bani, dňa 23. júna 2021 

 

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

 

N á v r  h    n a    u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a)  o d v o l á v a  

 

z funkcie člena komisie dopravy Dušana Garaja, 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

b) v o l í 

 

 za člena komisie dopravy Ing. Katarínu Naďovú  

 do funkcie zapisovateľky komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov mesta Ing. Veroniku Búryovú. 

 

  

 

 

 

 

D ô v o d o v á      s p r á v a 

 

 

Dňa 03. mája 2021 pán Dušan Garaj doručil žiadosť pod číslom 2535/2021 na vzdanie sa 

členstva v Komisii dopravy. Dôvod odstúpenia neuviedol. Pre Komisiu na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta pôvodne zapisovateľka nebola zvolená. 

Navrhujeme do tejto komisie zvoliť zapisovateľku, nakoľko pribudli zákonné povinnosti  

komisie súvisiace s povinným zverejňovaním majetkových oznámení funkcionárov mesta a  

je potrebné zabezpečiť s tým súvisiace administratívne práce.  

 




