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Vec:
Zaslanie odpovede na interpeláciu z MsZ konaného 24.11.2021

Podnet pána Jozefa Barniaka bol doručený mailom hlavnej kontrolórke, poslancom Mestského 
zastupiteľstva a primátorovi dňa 24.11.2021. Otázky uvedené v podnete boli považované na 
rokovaní MsZ za interpeláciu, ku ktorej Vám zasielam nasledovné písomné stanovisko:

Otázka č. 1
Kontajnerové prístrešky
Kontajnerový prístrešok pre nádoby ulica Školská Nová Baňa - vzorový kus:
cena uvedená v zmluve 6780,00 Eur s DPH - 5650,00 Eur bez DPH
rozmer prístrešku uvedený v zmluve: 9x4 m - 36 m2o
skutočný rozmer prístrešku -30 m"
rozdiel 6 m2 - oklamané !!!
Cena za m2 bez DPH - 156,95 Eur bez DPH
Cena zhotoveného prístrešku vychádzajúc z plochy je 4708,50 Eur bez DPH
Vzniknutý rozdiel 941,50 Eur bez DPH - vrátiť do pokladne MsÚ !!!
Ostatné prístrešky:
cena uvedená v zmluve 41990,00 Eur bez DPH
celková plocha prístreškov uvedená v zmluve: 472 m2
cena za m2 bez DPH 88,96186441 Eur
Výmera menšia o 12,15 m2 to je 12,15x89 = 1081,35
Pokuta za prvé časové obdobie, ktoré nebolo kryté dodatkom a dielo nebolo odovzdané podľa ZOD 
a to 14.12.2020 -31.12.2020 suma 134,37 eur
Pokuta za druhé časové obdobie, ktoré nebolo kryté dodatkom a dielo nebolo odovzdané podľa 
ZOD a to 1.5. - 14.5. suma 117,57 Eur 
Vylúčený prístrešok 2492 Eur.
Spolu 3825 eur.
Uhradená suma 41 039 - 3825 = 38 156 Eur.
Rozdiel, ktorý by firma Benfi mala vrátiť je 3 677 EUR.
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Odpoveď na otázku č. 1 
- prvé verejné obstarávanie

ulici Školská bolo vyhlásené 
vo výzve stanovená na 5
bola v tejto výzve stanovená celková cena predmetu z
stanovená vo výzve 9 x
6 000 EUR bez DPH, Marián Smatana 5
6 500 EUR bez DPH.
5 650 EUR bez DPH. Vo Vašom mailovom podnete uvádzate nezrovnalosť vo veľkosti 
plochy skutočne zrealizovaného prístrešku 30
vo výzve verejného obstarávania. 
aktuálne prebiehajúcej kontroly verejného obstarávania v
budeme vychádzať v

 
- druhé verejné obstarávanie na 12 ks prístreškov na nádoby KO bolo vyhlásené dňa 

13.10.2020. PHZ (p
EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v
cena za 1m2 bez DPH 
stanovená vo výzve na 414
114,90 EUR bez DPH, Marián Smatana 119 EUR bez DPH, Benfi s.r.o. 113,60 EUR bez 
DPH. Nakoľko všetky predložené cenové ponuky presahovali stanovenú PHZ vo výzve, 
bolo toto verejné obstarávanie zrušené.

 
- Tretie verejné obstarávanie na 14 ks prístreškov na nádoby KO bolo vyhlásené dňa 

21.10.2020. PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola vo výzve stanovená na 53 760 
EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v
celková cena bez DPH
stanovená vo výzve na 472
51 920 EUR bez DPH, Marián Smatana 52
42 308 EUR bez DPH a
uzatvorená ZoD s
uzatvorený Dodatok č.
o prístrešok na ul. Moyzesova
nerealizovaný prístrešok 
uvádzate nezrovnalosť v
škoda vo výške 2
cenotvorby za nerealizovaný
EUR bez DPH.  
Ďalej vo Vašom mailovom podnete uvádzate rozdiel vo veľkosti plochy za zhotovených 
13 prístreškov. V správe z
plochy zhotovených prístreškov v
21.10.2020. Veľkosť plochy podľa pô
plochy podľa plochy strešnej krytiny
zhotoviteľa bude požadované jeho premeranie veľkosti plochy všetkých zhotovených 
prístreškov podľa pôdorysu ich konštrukcie za účelom ob
rovnakým spôsobom 
Vo Vašom mailovom podnete poukazujete na nedodržanie termínu na ukončenie prác 
a odovzdanie diela. Dodatkom č. 2 k
v súvislosti s COVID
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prvé verejné obstarávanie na 1 ks prístrešku na nádoby KO, ktorý bol vybudovaný na 
bolo vyhlásené dňa 11.6.2020. PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola 

vo výzve stanovená na 5 675 EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk 
tejto výzve stanovená celková cena predmetu zákazky. Rozmer prístrešku bol 

stanovená vo výzve 9 x 4m. Boli predložené nasledovné cenové ponuky:
000 EUR bez DPH, Marián Smatana 5 650 EUR bez DPH a
500 EUR bez DPH. Dňa 23.6.2020 bola uzatvorená ZoD s Marián Smatana 

EUR bez DPH. Vo Vašom mailovom podnete uvádzate nezrovnalosť vo veľkosti 
ne zrealizovaného prístrešku 30m2 voči rozmeru 36

vo výzve verejného obstarávania. Na túto skutočnosť bude HK upozor
aktuálne prebiehajúcej kontroly verejného obstarávania v TS. Po ukončení tejto kontroly 
budeme vychádzať v odpovedi na tento bod zo záverov HK. 

obstarávanie na 12 ks prístreškov na nádoby KO bolo vyhlásené dňa 
13.10.2020. PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola vo výzve stanovená na 39 900 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v
bez DPH predmetu zákazky. Celková plocha všetkých 12 prístreškov

stanovená vo výzve na 414m2. Boli predložené nasledovné cenové ponuky:
114,90 EUR bez DPH, Marián Smatana 119 EUR bez DPH, Benfi s.r.o. 113,60 EUR bez 

Nakoľko všetky predložené cenové ponuky presahovali stanovenú PHZ vo výzve, 
bolo toto verejné obstarávanie zrušené. 

retie verejné obstarávanie na 14 ks prístreškov na nádoby KO bolo vyhlásené dňa 
21.10.2020. PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola vo výzve stanovená na 53 760 
EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v

bez DPH za predmet zákazky. Celková plocha všetkých 14
stanovená vo výzve na 472m2. Boli predložené nasledovné cenové ponuky:

920 EUR bez DPH, Marián Smatana 52 799 EUR bez DPH, Zebra studio s.r.o. 
308 EUR bez DPH a Benfi s.r.o. 41 990 EUR bez DPH.

s Benfi s.r.o. na sumu 41 990 EUR bez DP
Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 29.10.2020, v ktorom sa znižuje počet prístreškov 

ok na ul. Moyzesova, ktorý sa nebude realizovať. Zhotoviteľ stanovil cenu za 
nerealizovaný prístrešok  na sumu 951 EUR bez DPH. Vo Vašom mailovom podnete 
uvádzate nezrovnalosť v stanovení ceny za vylúčený prístrešok a
škoda vo výške 2 492 EUR. Od zhotoviteľa bude požadované 
cenotvorby za nerealizovaný prístrešok na ulici Moyzesova, ktorý 

Ďalej vo Vašom mailovom podnete uvádzate rozdiel vo veľkosti plochy za zhotovených 
správe z kontroly HK zo dňa 22.9.2021 je uvedený rozdiel vo veľkosti 

plochy zhotovených prístreškov v porovnaní s veľkosťou plochy vo výzve zo dňa 
21.10.2020. Veľkosť plochy podľa pôdorysu konštrukcie zodpovedá 420
plochy podľa plochy strešnej krytiny zodpovedá plocha prístreškov veľkosti 462m
zhotoviteľa bude požadované jeho premeranie veľkosti plochy všetkých zhotovených 
prístreškov podľa pôdorysu ich konštrukcie za účelom objasnenia vzniknutého rozdielu 
rovnakým spôsobom merania ako bolo vykonané pri kontrole HK. 
Vo Vašom mailovom podnete poukazujete na nedodržanie termínu na ukončenie prác 

odovzdanie diela. Dodatkom č. 2 k ZoD zo dňa 31.12.2020 sa z
COVID-19 stanovil nový termín na odovzdanie die
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, ktorý bol vybudovaný na 
PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk 
ákazky. Rozmer prístrešku bol 

m. Boli predložené nasledovné cenové ponuky: Dahpier s.r.o. 
650 EUR bez DPH a Monstav Nitra s.r.o. 

s Marián Smatana na sumu 
EUR bez DPH. Vo Vašom mailovom podnete uvádzate nezrovnalosť vo veľkosti 

voči rozmeru 36m2, ktorý bol stanovený 
Na túto skutočnosť bude HK upozornená v rámci 

Po ukončení tejto kontroly 

obstarávanie na 12 ks prístreškov na nádoby KO bolo vyhlásené dňa 
redpokladaná hodnota zákazky) bola vo výzve stanovená na 39 900 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v tejto výzve stanovená 
predmetu zákazky. Celková plocha všetkých 12 prístreškov bola 

Boli predložené nasledovné cenové ponuky: SC Zamkon 
114,90 EUR bez DPH, Marián Smatana 119 EUR bez DPH, Benfi s.r.o. 113,60 EUR bez 

Nakoľko všetky predložené cenové ponuky presahovali stanovenú PHZ vo výzve, 

retie verejné obstarávanie na 14 ks prístreškov na nádoby KO bolo vyhlásené dňa 
21.10.2020. PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) bola vo výzve stanovená na 53 760 
EUR bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v tejto výzve stanovená 

azky. Celková plocha všetkých 14 prístreškov bola 
Boli predložené nasledovné cenové ponuky: SC Zamkon 

799 EUR bez DPH, Zebra studio s.r.o. 
990 EUR bez DPH. Dňa 29.10.2020 bola 

na sumu 41 990 EUR bez DPH. Dňa 17.12.2020 bol 
ktorom sa znižuje počet prístreškov 

realizovať. Zhotoviteľ stanovil cenu za 
Vo Vašom mailovom podnete 

stanovení ceny za vylúčený prístrešok a uvádzate, že vznikla 
zhotoviteľa bude požadované písomné vysvetlenie 

rešok na ulici Moyzesova, ktorý bol ocenený na 951 

Ďalej vo Vašom mailovom podnete uvádzate rozdiel vo veľkosti plochy za zhotovených 
je uvedený rozdiel vo veľkosti 

veľkosťou plochy vo výzve zo dňa 
dorysu konštrukcie zodpovedá 420m2. Pri meraní 
zodpovedá plocha prístreškov veľkosti 462m2. Od 

zhotoviteľa bude požadované jeho premeranie veľkosti plochy všetkých zhotovených 
jasnenia vzniknutého rozdielu 

ako bolo vykonané pri kontrole HK.  
Vo Vašom mailovom podnete poukazujete na nedodržanie termínu na ukončenie prác 

ZoD zo dňa 31.12.2020 sa z dôvodu opatrení 
19 stanovil nový termín na odovzdanie diela do 15.3.2021. 



MESTO NOVÁ BAŇA
Dodatkom č. 3 k Zo D zo dňa 12.3.2021 sa z dôvodu COVID-19 (vis major príčiny) 
odpustil sankčný postih za nedodanie diela za obdobie od 14.12 do 31.12.2020 
a zároveň sa stanovil nový termín na odovzdanie diela do 30.4.2021. K prebratiu diela 
došlo až 14.5.2021 za čo bol uplatnený voči zhotoviteľovi sankčný postih vo výške 
117,57 EUR.

Otázka č. 2
Testy
Spolu 11 faktúr v celkovej výške 2 469 EUR.

Odpoveď na otázku č. 2
riaditeľ TS zabezpečil testovanie priamo na pracovisku. Túto skutočnosť odôvodnil tým, 
že vzhľadom na povahu vykonávaných prác zamestnancami TS, ich zaradením 
a rozmiestnením na rôznych pracoviskách sa javilo ako efektívne uskutočňovať 
testovanie v jednom termíne a na jednom mieste s tým, že zamestnanci sa nemuseli 
individuálne testovať a ihneď po otestovaní odchádzali na určené pracovné zaradenie. 
Je potrebné zdôrazniť, že Technické služby sú síce príspevkovou organizáciou zriadenou 
mestom ale majú právnu subjektivitu a za organizáciu je zodpovedný jej riaditeľ, ktorý 
riadi celý jej chod, vrátane zaradenia zamestnancov na potrebné činnosti 
s prihliadnutím na efektívnosť práce.

Otázka č. 3
Právne služby
Paušálna platba 250 eur čo je 3 000 eur rok.

Odpoveď na otázku č. 3
s poukazom na kompetencie riaditeľa TS, vyplývajúce z právnej subjektivity, pokiaľ tento 
považuje za potrebné v organizácii, ktorú riadi zabezpečovať niektoré činnosti externým 
právnikom, je toto rozhodnutie plne v jeho kompetencii.

Otázka č. 4
Kosenie
Úspešný uchádzač, s ktorým bola uzatvorená zmluva nemal v čase VO ani v čase uzatvorenia 
zmluvy požadované oprávnenie na podnikanie. V zmluve sa ale v článku IX bod 9.1 uvádza, že : 
„zhotoviteľ vyhlasuje že je osobou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je činnosť
v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami VO....“ Môžem konštatovať, že v čase podpisu
zmluvy boli poskytnuté zo strany zhotoviteľa nepravdivé informácie. Rovnako prišlo k pochybeniu 
na strane verejného obstarávateľa, ktorý je povinný overiť, či uchádzač má oprávnenie na 
podnikanie. Zmluva bola podpísaná 13.5.2021 a deň vzniku oprávnenia vznikol podnikateľskému 
subjektu až 22.05.2021.
Na základe môjho upozornenia na túto nezákonnosť, bolo VO zrušené rovnako bola zrušená zmluva 
a vyhlásené nové VO, v ktorom bol úspešný ten istý záujemca, ako v predošlom.
V zmluve sa všade uvádza „dielo“ pričom správne má byť „služba“. Je potrebné zmluvy vytvárať 
dôsledne!

Odpoveď na otázku č. 4
pri realizácii verejného obstarávania na zabezpečenie služby (kosenia) prišlo 
k administratívnemu pochybeniu obstarávateľa a to tým, že dôsledne nepreveril
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MESTO NOVÁ BAŇA
skutočnosť, či subjekt verejného obstarávania má oprávnenie na takýto druh činnosti. 
Po upozornení HK na túto skutočnosť bolo predmetné verejné obstarávanie zrušené. 
Následné verejné obstarávame na kosenie bolo realizované v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a internými normami.

Otázka č. 5
Múr cintorína
Múr cintorín - zle od začiatku do konca !?!?!?!?!?
Vrátiť peniaze do pokladne MsÚ NB !!!!!!!

Odpoveď na otázku č. 5
- podľa uzatvorenej zmluvy o dielo zo dna 3.3.2021 realizovala firma Šaliga s.r.o. 

rekonštrukciu múru cintorína. Na základe výsledku kontroly HK realizovanej na žiadosť 
primátora, ktorá vyplývala z podnetov občanov mesta bol zistený rozdiel v reálnej 
ploche múru oproti ploche uvedenej v ZoD. Toto pochybenie nastalo v dôsledku, že 
mesto zadalo vypracovanie výkazu výmer externe a poskytlo ho Technickým službám, 
ktoré tento výkaz výmer použili ako podklad k verejnému obstarávaniu. Vo výkaze výmer 
bola chyba vo výpočte veľkosti plochy, ktorú si vedúci oddelenia výstavby na MsÚ Ing. 
Spurný, ako sám priznal, neuvedomil. Vprocese realizácie diela sa ukázala potreba 
vykonania prác naviac, ktoré boli odsúhlasené objednávateľom a nemali vplyv na 
zvýšenie ceny vzhľadom na množstvo použitého materiálu pri rekonštrukcii múru. Na 
základe následných vzájomných rokovaní po vykonanej kontrole HK došlo medzi 
zmluvnými stranami k vyčísleniu reálnych nákladov diela a k uzavretiu Dohody 
o urovnaní sporných práv a povinností. Objednávateľ si uplatnil svoj nárok vo výške 
8602, 92 EUR v dôsledku rozdielu vo veľkosti plochy rekonštrukcie múra a zhotoviteľ si 
uplatnil svoj nárok vo výške 4212,82 EUR za vykonané práce naviac. Prehľad skutočne 
zrealizovaných práca a dodávok tvorí prílohu č. 1 k Dohode o urovnaní sporných práv 
a povinností zo dna 11.10.2021, ktorá je zverejnená na web stránke mesta 
https://web.novabana.sk/files/fdelist/369/nbdoku_2021 _51900-1.pdf Na základe vyššie 
uvedeného hol vystavený zhotoviteľom objednávateľovi dobropis vo výške 4 390,04 
EUR, čím boli vzájomné nároky strán usporiadané.

Otázka č. 6
Obstarávanie osobného motorového vozidla
NISSAN!

Odpoveď na otázku č. 6
aj toto verejné obstarávanie je predmetom práve prebiehajúcej kontroly HK, ktorá 
kontroluje všetky’ verejné obstarávania v organizácii TS za roky 2019-2021. Po ukončení 
tejto kontroly budeme vychádzať v odpovedi na tento bod zo záverov HK.

Otázka č. 7
Personálne
Personálne obsadenie - vedúci!

Odpoveď na otázku č. 7
budeme žiadať stanovisko riaditeľa TS.
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Otázka č. 8
Oprava po Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s.
Oprava po Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. + výtlky - zle! 
Kto kontroluje vykonané práce?! - zle

Odpoveď na otázku č. 8
budeme žiadať stanovisko riaditeľa TS.

S pozdravom

Záverom:
1. Bolo vydané doposiaľ spolu 6 pokynov primátora, ktoré sa týkajú aj TS za účelom kontroly 

nad dodržiavaním právnych predpisov a interných noriem.
Pokyn primátora 1/2020, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 1 
Pokyn primátora 5/2020, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 2 
Pokyn primátora 17/2021, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 3
Pokyn primátora 19/2021, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 4
Pokyn primátora 20/2021, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 5
Pokyn primátora 21/2021, zverejnený v rámci interpelácie ako Príloha č. 6

2. HK boli zadané nasledovné kontroly primátorom
30.6.2021 Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m2 v cintoríne
13.8.2021 Kontrola verejného obstarávania rekonštrukcie múru v cintoríne
30.9.2021 Kontrola verejného obstarávania TS za obdobie rokov 2019 a 2020

3. Bol vykonaný pohovor s riaditeľom TS, kde bol upozornený na dodržiavanie právnych 
predpisov a interných noriem pri verejnom obstarávaní ako a aj pri uzatváraní ZoD.

4. Príslušné dokumenty k vyššie uvedeným otázkam, vrátane písomných stanovísk kontrolou 
dotknutých subjektov sú k dispozícii k nahliadnutiu.

MESTO
NOVÁ BAŇA

Mgr.

Mestský úrad Tel.: 045/67 82 827 Bankové spojenie: Stránkové dni:
Námestie slobody 1 Fax: 045/67 82 881 VÚB Žiar nad Hronom pondelok, utorok, piatok:
968 01 Nová Baňa E-mail: pravnik@novabana.sk č. ú.: 14429422/0200 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
IČO: 320 897 www.novabana.sk streda : 8.00-12.00 12.30 -16.00
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MESTO NOVA BAŇA
Námestie slobody 1, 96 8 0 1 Nová Baňa

Číslo: Pm-2020/00449/02425 V Novej Bani, dňa 31.3.2020

POKYN primátora mesta Nová Baňa 
č. 1/2020

Primátor mesta Nová Baňa vydáva s platnosťou od 1. 4. 2020 až do odvolania pokyn: 
Vystavenie objednávky na tovar alebo službu nad 500 eur je potrebné najskôr e-mailom

odsúhlasiť s Mestským úradom Nová Baňa.
Požiadavku na objednávku je potrebné zaslať na: msu@novabana.sk

S pozdravom
MESTO

Í/SJ NOVÁ BAŇA

Mgr. MVDr. Branislav/íaďuď, MBA 
primátor mesta

Doručí sa:
Mestský úrad Nová Baňa
ZŠ J. Zemana, Nová Baňa
MŠ Nábrežná, Nová Baňa
ZUŠ Nová Baňa
CVČ Nová Baňa
TS mesta Nová Baňa
Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa 
Mestský bytový podnik s.r.o. Nová Baňa

Mestský úrad Tel.: 045/6782 800 VÚB Žiar nad Hronom Stránkové dni:
Námestie slobody 1 E-mail: msu@novabana.sk č. ú.: 14429422/0200 pondelok, utorok, piatok:
968 01 Nová Baňa www.novabana.sk SK1902000000000014429422 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
IČO: 00 320 897 SUBASKBX streda : 7.30-12.00 12.30 -16.30
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MESTO NOVA BAŇA
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa

Číslo: Pm-2020/00449/10974 V Novej Bani, dňa 24.07.2020

POKYN primátora mesta Nová Baňa 
č. 5/2020

Primátor mesta Nová Baňa vydáva s účinnosťou od 24.7.2020 pokyn pre zamestnancov mesta 
a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta v zmysle Smernice 
o verejnom obstarávaní č. 2/2019, čl. II, bod 6 nasledovne:
Komisia na otváranie ponúk predložených na základe vyhlásenej výzvy verejného obstarávania má 
min. 3 členov pričom jedným členom je zamestnanec MsÚ a jedným členom poslanec MsZ.
Všetky výzvy verejného obstarávania budú zverejnené po uzatvorení zmluvy s úspešným 
uchádzačom v sekcii Archív VO na web stránke mesta v sekcii príslušnej organizácie.

S pozdravom
MESTO
NOVÁ BAŇA

vxy .v

z

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
primátor mesta

Doručí sa:
Mestský úrad Nová Baňa
ZŠ J. Zemana, Nová Baňa
MŠ Nábrežná, Nová Baňa
ZUŠ Nová Baňa
CVČ Nová Baňa
TS mesta Nová Baňa
Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa 
Mestský bytový podnik s.r.o. Nová Baňa

Mestský úrad Tel.: 045/6782 800 VÚB Žiar nad Hronom Stránkové dni:
Námestie slobody 1 E-mail: msu@novabana.sk č. ú.: 14429422/0200 pondelok, utorok, piatok:
968 01 Nová Baňa www.novabana.sk SK1902000000000014429422 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
IČO: 00 320 897 SUBASKBX streda : 7.30- 12.00 12.30-16.30
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MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie Slobody 1,968 01 Nová Baňa

Číslo: Pm-2021/00013/11105 V Novej Bani, dňa 2.8.2021

POKYN primátora mesta Nová Baňa 
č. 17/2021

Primátor mesta Nová Baňa vydáva s platnosťou od 2. augusta 2021 pokyn pre TS, MsL,
MsBP, ZS, MS, ZUŠ a CVČ, tykajúci sa kontroly podkladov k verejnému obstarávaniu:

- Podklady ku plánovanému verejnému obstarávaniu je potrebné skontrolovať s právičkou
mesta pred vyhlásením samotného verejného obstarávania.

Zodpovední: štatutári jednotlivých organizácií a právnička mesta
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/ Lzn; nová baňa
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

primátor mesta

Doručí sa:
TS
MsL
MsBP
ZŠ
MŠ
CVČ
ZUŠ

Mestský úrad Tel.. 0456782 800 Bankové spojenie: Stránkové dni:
Námestie slobody 1 E-mail: msutenovabana.sk VÚB Žiar nad Hronom pondelok, utorok, piatok:
968 01 Nová Baňa www.novabana.sk C ú 14429422/0200 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
IČO 320 897 1 BAN: S K1902000000000014429422  

SUBASKBX
streda: 7.30 12 00 12 30 -16.30

msutenovabana.sk
http://www.novabana.sk


MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie Slobody 1,968 01 Nová Baňa

Číslo: Pm-2021/00449/11669 V Novej Bani, dňa 16.08.2021

POKYN primátora mesta Nová Baňa 
č. 19/2021

Primátor mesta Nová Baňa vydáva s platnosťou od 16. augusta 2021 pokyn pre štatutárov 
Technických služieb mesta Nová Baňa, Mestského bytového podniku Nová Baňa s. r.o. 
a Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa na zabezpečenie kontroly tovarov, služieb, alebo 
stavebných prác uvedených na faktúre, ktorej suma je nad 2 000 eur.

• Zodpovedný zamestnanec úseku, na ktorom je konkrétna faktúra rozpočtovaná, odsúhlasí 
elektronicky na ekonomické oddelenie príslušnej organizácie, čí obsah skutočne dodaného 
tovaru, služieb alebo stavebných prác zodpovedá údajom uvedeným na faktúre.

• Sekretariát MsÚ bude evidovať na agende MsÚ súhlasy mestských organizácií 
k jednotlivým faktúram s uvedením mena schvaľujúceho zamestnanca.

Zodpovední: štatutári jednotlivých organizácií
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Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
primátor mesta

Doručí sa: 
TS 
MsL 
MsBP

Mestský úrad Tel.: 0456782 800 Bankové spojenie: Stránkové dni:
Námestie slobody 1 E-mail: msu(a novabana sk VÚB Žiar nad Hronom pondelok, utorok, piatok:
968 01 Nová Baňa www.novabana.sk Č. ú: 14429422/0200 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
IČO 320 897 1BAN:SK1902000000000014429422 streda: 7.30 12.00 12.30-16.30
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MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie Slobody 1,968 01 Nová Baňa

Číslo: Pm-2021/00449/12809 V Novej Bani, dňa 09.09.2021

POKYN primátora mesta Nová Baňa 
č. 20/2021

Primátor mesta Nová Baňa vydáva s platnosťou od 09. septembra 2021 pokyn pre
zamestnancov MsÚ, MsP, TS, MsL, MsBP:

Mesačný sumár (report) najazdených km za služobné vozidlá odosielať najneskôr do 10. dňa 
nasledujúceho mesiaca vedúcej kancelárie primátora mesta na e-mailovú adresu.

Zodpovední: zamestnanci MsÚ, MsP, TS, MsL, MsBP

M E 8 T °
NOVÁ BAŇA

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
priipáťor mesta

Doručí sa: 
Zamestnanci MsÚ 
MsP 
TS
MsL
MsBP

Stránkové dni:
pondelok, utorok, piatok:
8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
streda : 8.00 - 12.00 12.30-16.00

Mestský úrad
Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa
IČO 320 897

Bankové spojenie:
VÚB Žiar nad Hronom
í ú 14429422/0200
1BAN:SK1902000000000014429422
SUBASKBX

Tel: 0456782 800
E-mail: msu@novabana.sk
www. no vabana. S k
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MESTO NOVÁ BAŇA
Námestie Slobody 1,968 01 Nová Baňa

Číslo: Pm-2021/00449/13261 V Novej Bani, dňa 30.09.2021

POKYN primátora mesta Nová Baňa 
č. 21/2021

Primátor mesta Nová Baňa vydáva s platnosťou od 01. októbra 2021 pokyn pre štatutárov
TS, MsL, MsBP, ZŠ, ZUS, MS, CVČ a vedúcich zamestnancov MsÚ

• V prípade potreby použitia výkaz-výmer je možné ho vytvoriť buď interne 
zodpovedným pracovníkom v organizácii, alebo je potrebné výkaz-výmer objednať 
a zakúpiť u externého rozpočtára (nie je možné použiť výkaz-výmer, ktorý poskytla 
oslovená spoločnosť bezodplatne).

• V prípade stavebných zákaziek je odporúčaná v maximálnej možnej miere obhliadka 
plánovaných prác, z ktorej je potrebné doložiť zápis o uskutočnení obhliadky 
s uvedením dátumu a menoslovu osôb zúčastnených na obhliadke za objednávateľa 
a dodávateľa.

• V prípade zmeny ceny v priebehu realizácie zákazky na stavebné práce je potrebné tzv. 
práce naviac alebo práce menej uviesť v Dodatku v Zmluve o dielo.

• K úhrade faktúry za vykonané stavebné práce je potrebné doložiť Protokol o prebratí 
ukončených prác s uvedením skutočne vykonaných prác.

Zodpovední: štatutári TS, MsL, MsBP, ZŠ, ZUŠ, MŠ, CVČ, vedúci zamestnanci MsÚ
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Mgr. MVDr. Branisláv Jaďuď, MBA 
pptfíátor mesta

Doručí sa:
TS, MsL, MsBP, ZŠ, MŠ, CVČ, vedúci zamestnanci MsÚ

Bankové spojenie:
VÚB Žiar nad Hronom
č ú. 14429422/0200
1BAN:SK 1902000000000014429422
SUBASKBX

Mestský úrad
Námestie slobody I
968 01 Nová Baňa
IČO 320 897

Tel: 0456782 800
E-mail: msu(a novabana.sk
www.novabana.sk

Stránkové dni:
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