


Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 
 

K bodu: Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta 

Nová Baňa ku dňu 24. 11. 2021 
 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 
Dôvodovú správu  
Výsledok  kontroly 

 
V Novej Bani, dňa 24.11.2021 

 
 

 
 

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 24.11. 2021. 
 

Dôvodová správa: 
 
Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. 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 24. 11. 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 89/2021 – 133/2021 v období 23. 06. 2021 – 22. 09. 2021 
 

V novokontrolovanom období prijalo Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa spolu 45 uznesení . 
(6. zastupiteľstvo zo dňa 22. 09. 2021) 
 

 
K 24. 11. 2021 bolo splnených  36   uznesení 
K 24. 11. 2021 nebolo splnených  9   uznesení 
 
 
Mestské zastupiteľstvo hlasovaním prijalo nasledovné uznesenia s následným plnením: 
 

Uznesenie  89/2021  

Splnené – berie na vedomie správu o plnení uznesení 
 

Uznesenie  90/2021 

Splnené – berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov 
prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácií Technické služby. 
 
Uznesenie  91/2021 

Splnené – berie na vedomie správu o výsledku kontroly verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 
v organizáciách MsL a MsBP 
 

Uznesenie  92/2021 
Splnené – berie na vedomie správu o výsledku kontroly plochy rekonštrukcie v m2 v cintoríne od 
Cintorínskej ulici 
 

Uznesenie  93/2021 
Splnené – berie na vedomie správu o výsledku kontroly VO a procesu rekonštrukcie múru v cintoríne. 
 

Uznesenie  94/2021 
Splnené – schválené založenie Sociálneho podniku mesta Nová Baňa 

 

Uznesenie  95/2021 
Splnené – berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 06. 2021 a Správy o plnení rozpočtu od 
zriadených organizácií. 



Uznesenie  96/2021 
Splnené – berie na vedomie správu nezávislého audítora 
 

Uznesenie  97/2021 
Splnené – zrušené uznesenie č. 86/2021 zo dňa 14. 07. 2021 
 

Uznesenie  98/2021 
Splnené – schválená 6.zmena rozpočtu  
 

Uznesenie  99/2021 
Splnené – schválený dodatok č.1 k VZN Mesta Nová Baňa č. 3/2021 
 

Uznesenie  100/2021 
Splnené – schválené odpustenie  nájomného p. Martinovi Čaklošovi – Le Bistro Fou . Vyrozumenie 
zaslané 28. 09. 2021 
  

Uznesenie  101/2021 
Splnené – schválené odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v sume 4 561,24 Eur. 
 

Uznesenie  102/2021 
Splnené – nadobudnutie vozidla MAN TGM FAUN formou finančného lízingu. Zmluva podpísaná 
dňa 27. 09. 2021 

 

Uznesenie  103/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Ing. Peter Mikuláš. Kúpna zmluva uzatvorená  
dňa 06. 10. 2021 
 

Uznesenie  104/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Ľubomír Bakoš a Alena Bakošová . Kúpna 
zmluva  uzatvorená dňa 06. 10. 2021 
 

Uznesenie  105/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Marian Trnka a Adriána Trnková . Kúpna 
zmluva  uzatvorená dňa 18. 10. 2021 
 
Uznesenie  106/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Emília Hrnčiarová a Ivan Hrnčiar . Kúpna 
zmluva  uzatvorená dňa 11. 10. 2021 
 

Uznesenie  107/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Jozef Budinský a Martina Budinská . Kúpna 
zmluva  uzatvorená dňa 26. 10. 2021 
 

Uznesenie  108/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Jaroslav Struhár a Mária Struhárová . Kúpna 
zmluva  uzatvorená dňa 13. 10. 2021 
 
 



Uznesenie  109/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Mgr. Branislav Bratko a Mgr. Zuzana 
Bratková.  Kúpna zmluva  uzatvorená dňa 20. 10. 2021. 
 

Uznesenie  110/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Patrik Kováčik . Kúpna zmluva  uzatvorená 
dňa 20. 10. 2021 
 
Uznesenie  111/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Adam Konečný a Ondrej Konečný . Kúpna 
zmluva  uzatvorená dňa 20. 10. 2021 
 

Uznesenie  112/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech manželov Hatalových . Kúpna zmluva  
uzatvorená dňa 25. 10. 2021 
 

Uznesenie  113/2021 
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech manželov Letkových . Kúpna zmluva  
uzatvorená dňa 07. 10. 2021 
 
Uznesenie  114/2021 
Splnené – schválená kúpa budovy KORD. Kúpna zmluva podpísaná 9.8.2021 
 
Uznesenie  115/2021 
Nesplnené – schválený prevod zámenou nehnuteľností medzi mestom Nová Baňa a Lukášom 
Tužinským, Milošom Benckom a Ivanou Hermanovou.  
 
Uznesenie  116/2021 
Splnené – schválená OVS. Zverejnená 05. 10. 2021 

 
Uznesenie  117/2021 
Splnené –  schválená zmluva o zriadení vecného bremena  v prospech Ing. Juraja Tužinského. Zmluva 
uzatvorená dňa 20. 10. 2021 
 
Uznesenie  118/2021 
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v prospech TAVERE s. r. o.  
 
Uznesenie  119/2021 
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v prospech Pavol Varsányi.  
 
Uznesenie  120/2021 
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v prospech MUDr. Marian Boča a MUDr. Eva Bočová.  
 
Uznesenie  121/2021 
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 



v prospech Martin Volf a Albina Volfová.  
 

Uznesenie  122/2021 
Splnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 
Iveta Zúbeková. Zámer zverejnený dňa  04. 10. 2021. 
 
Uznesenie  123/2021 
Nesplnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v prospech Jozef Gulai a Aneška Gulaiová.  
 
Uznesenie  124/2021 
Splnené – schválenie uzatvorenia dohody medzi mestom Nová Baňa a Technickými službami 
o zrušení správy k časti zvereného majetku. Dohoda podpísaná dňa 30. 09. 2021 
 
Uznesenie  125/2021 
Splnené - schválený spôsob nájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 
Pavel Talár -  SKICO. Pozemok za účelom terasy k prevádzke NA Pasci. Zámer zverejnený 6.8.2021. 
 
Uznesenie  126/2021 
Splnené – schválený nájom. Nájomná zmluva uzatvorená dňa 20. 10. 2021 
 
Uznesenie  127/2021 
Splnené –  schválený spôsob nájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 
Martin Čakloš – Le Bistro Fou. Pozemok za účelom rozšírenia prevádzke. Zámer zverejnený 6. 9.2021 
 
Uznesenie  128/2021 
Nesplnené – schválený nájom.  
 
Uznesenie  129/2021 
Nesplnené – schválený spôsob nájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 
Klub športovej kynológie Nová Baňa.  
 
Uznesenie  130/2021 
Nesplnené – schválený nájom.  
 
Uznesenie  131/2021 
Splnené – schválený spôsob nájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech 
Farma Boroš s. r. o Nová Baňa. Zámer zverejnený 6.8.2021 
 
Uznesenie  132/2021 
Splnené – schválený nájom. Nájomná zmluva uzatvorená dňa 10.11.2021 
 
Uznesenie  133/2021 
Splnené – uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Okresný úrad Žarnovica. 
Zmluva uzatvorená 11. 10. 2021 
 
 
 



Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 16. 09. 2020, ktoré neboli k 22. 09. 2021 splnené 

 
K 24. 11. 2021 je nesplnené 1 uznesenie  
 
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 
 

 
Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 28. 04. 202, ktoré neboli k 22. 09. 2021 splnené 

 
 
K 24. 11. 2021 je splnené  1  uznesenie 
K 24. 11. 2021 je nesplnené  1  uznesenie 
 
 

Uznesenie 39/2021 

Nesplnené –prevod majetku v prospech Vladimír Raffaj 
 

Uznesenie 40/2021 

Splnené –prevod majetku v prospech Jozef Budinský a Štefánia Budinská. Zmluva uzatvorená dňa 
26.10.2021 
 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 
  
 

K bodu: Správa  o výsledku  kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 31.8.2021 

 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Výsledok  kontroly 

V Novej Bani, dňa 24.11.2021 

 
  
 

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 výsledku kontroly 

 

Dôvodová správa: 

Podľa § 17 ods. 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, hlavný 

kontrolór mesta sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta. Dosiahnutie hranice 

celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (t.j. ak celková suma dlhu dosiahne 50 % skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka) je hlavný kontrolór mesta povinný 

bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na 2. polrok 2021. Cieľom kontroly bolo overiť, či sú 

dodržiavané pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa §17 zákona č. 583/2004 Z. z. 



Správa o výsledku kontroly 

 

Výsledok kontroly: 

Mesto Nová Baňa malo k 31.8.2021 prijaté celkom 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a jeden tzv. „COVID“ úver z Ministerstva financií. Z toho nastalo čerpanie pri všetkých úveroch. Úver 
z ministerstva financií bol podpísaný 7.10.2020 s odloženou splátkou istiny do roku 2024, so 
splatnosťou do roku 2027 bez úrokov.  

1. Prehľad úverov poskytnutých ŠFRB, ktoré sa nepočítajú do celkového dlhu mesta 

p.č. 
názov úveru/rok 

prijatia/rok splatenia 
výška úveru 

zostatok 
istiny k 

31.12.2020 

ročná splátka 2021 zostatok 
istiny k 

31.8.2021 
istina úroky spolu 

1. KBV Hrádza A4 /2001/2031 487 153,95 274 680,59 11 474,12 8041,8 19 515,92 263 206,47 

2. KBV Hrádza A3/2006/2036 1 672 541,98 948 014,21 36 720,33 6316,23 43036,56 911 293,88 

3. KBV Hrádza A2/2020/2050 1 312 670,00 1 300 434,05 25 037,06 8739,5 33776,56 1 275 396,99 

SPOLU ZOSTATOK ISTINY ÚVEROV ŠFRB K 31.8.2021: 2 449 897,34  € 

2) Vývoj podielu celkového  dlhu  Mesta   Nová Baňa   z prijatých  úverov  na bežných  príjmoch   

predchádzajúceho  roka (v  zmysle §  17,  odst.6  zákona  č.583/2004  Z.z. o  rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy, tj.bez úverov zo ŠFRB) 

Ukazovateľ v € 2018 2019 2020 2021 

bežné príjmy 5 030 006 5 387 851 5 417 038   

granty a transfery 879 041 955 660 1 212 961   

bežné príjmy - granty 4 150 965 4 432 191 4 204 077   

celkový dlh mesta 37 640 0 167 000 167 000 

60% - legislatívne maximum 2 754 064,20 3 018 003,60 3 232 710,60 2 522 446,20 

 podiel celkového dlhu mesta 0,82% 0,00% 3,10% 3,97% 

 

B)  Podiel  ročných  splátok  Mesta  Nová Baňa  z  prijatých  úverov  na  bežných  príjmoch 

predchádzajúceho roka v € 

Ukazovateľ v € 2019 2020 2021 predpoklad 

ročné splátky istiny a úrokov 37639,62 110717 144493,56 

25% z (BP-granty) – legislatívne maximum 1 037 741,25 1 108 047,75 1 051 019,25 

podiel ročných splátok v % 0,91% 2,50% 3,44% 

 

Podľa §17 ods. 6) zákona č. 583/2004 Z.z. môže mesto Nová Baňa na plnenie svojich úloh prijať 

návratné zdroje financovania, len ak :  



a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a  

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z 

investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v 

príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

Na základe uvedeného môžem konštatovať, že mesto Nová Baňa neprekračuje zákonné limity 

a môže prijať návratné zdroje financovania a neprekračuje výšku dlhu, pri ktorej som povinná túto 

skutočnosť oznámiť ministerstvu financií. 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

  
 

K bodu: Správa  o výsledku kontroly uznesenia č. 98/2021 

 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Výsledok  kontroly 

V Novej Bani, dňa 24.11.2021 
 
  
 

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 výsledku kontroly 

 

Dôvodová správa: 
 
Predkladám správu o výsledku  kontroly : Kontrola  uznesenia č. 98/2021. 
Kontrola bola vykonaná  nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky v zmysle §18f ods. 1  písm.h          
zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Správa o výsledku kontroly 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 

Povinná osoba: MsÚ Nová Baňa, Námestie Slobody 1,Nová Baňa  968 01   
 

Predmet kontroly: Kontrola uznesenia č. 98/2021 
 

Cieľ kontroly: Overiť správnosť uznesenia v prepise a porovnať s videozáznamom 
 

Kontrolované obdobie: 22. 09. 2021 – 5.10. 2021   
 

Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 05. 10. 2021  
 

Kontrola bola vykonaná mimo plánu kontrol hlavnej kontrolórky , v zmysle Zákona 369/1990 Zb. 
§18d  
 

Kontrola bola zameraná na overenie zákonného stavu kontrolovaných skutočností. 
 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy 

- Zákon 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení 
 

2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 

- Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej Bani 
 

 

Kontrolné zistenia  

Pri čítaní návrhu na uznesenie, ktoré pán poslanec JUDr. Vladislav Lalka čítal na MsZ konaného dňa 
22. 09. 2021 čas na zázname 4h 44 min., odznel len text že sa schvaľujú finančné prostriedky v sume 
6 579 eur na výtlky, no nekonkretizovala sa cesta na ktorej sa výtlky budú opravovať, tak ako to bolo 
uvedené neskôr vo zverejnenom uznesení č. 98/2021. Aj keď v diskusii odznela ul. Sadovnícka, 
v čítaní návrhu nebola spomenutá. 
Ulica Sadovnícka je ale zaradená v zmene rozpočtu, poslanci s jej úpravou súhlasia o čom svedčí 
diskusia z MsZ a túto informáciu majú aj Technické služby, ktoré budú jej opravu realizovať. 
  
Záver:  

Na základe kontroly uznesenia číslo 98/2021 žiadam zrealizovať nápravu zverejneného uznesenia č. 
98/2021 z dňa 24. 09. 2021 a zverejniť uznesenie v správnej textovej forme , nakoľko text nie je 
identický so zvukovým záznamom.  Prepis uznesenia musí korešpondovať s uznesením, ktoré bolo na 
MsZ predložené a  následne schválené. 

 



 

 

 

    

 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
 

  
 

K bodu: Správa  o výsledku  kontroly všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má 

mesto Nová Baňa uzatvorené 
 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

Výsledok  kontroly 

V Novej Bani, dňa 24.11.2021 
 

  
 

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 výsledku kontroly 

 

Dôvodová správa: 
 

Predkladám správu  o výsledku  kontroly všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová 
Baňa uzatvorené. Kontrola bola vykonaná  zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
mesta Nová Baňa na II. Polrok 2021 uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 2021 v súlade s §18d ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
    

Správa o výsledku kontroly 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 

Povinná osoba: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
 

Predmet kontroly Kontrola všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová Baňa 
uzatvorené 
 

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné 
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť 
 

Kontrolované obdobie: všetky nájomné zmluvy uzatvorené k 25.08.2021 
 

Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 25. 08. 2021 – 25. 10. 2021 
 

Kontrola bola vykonaná  v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová 
Baňa na II. polrok 2021, uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 2021 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 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
- Zákon č. 326/2005 Z.z  o lesoch 
- Zákon č. 151/2021 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z.z o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej 
národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v 
znení neskorších predpisov 

 
2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

- Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budovami) mesta Nová Baňa na roky 2019 

– 2022 

 



 
 

 
    

Kontrolné zistenia 

Nájomné zmluvy nebytových priestorov 

 
Prekontrolovaných bolo fyzicky 64 nájomných zmlúv o užívaní nebytových priestorov. 
Najdlhšie trvajúce zmluvy sú Zmluva s Múzeum uzatvorená vo februári v roku 1999 a 3 zmluvy 
uzatvorené v mesiaci marec 1999. 
 

- Zmluva č. 30 s nájomcom Filoména Polcová , ulica Osvety č. 14 kde sa nachádza predajňa 
Farby – laky – drogéria. Dňa 16. 11. 2009 bola na MsÚ doručená žiadosť o prehodnotenie 
nájomného z dôvodu poškodených priestorov v sklade, ktorý je poškodený zatekajúcou 
vodou, kde sa tvorí pleseň a priestory sa znehodnocujú zlým technickým stavom. Mesto 
žiadosti vyhovelo a nájom za sklad znížilo o 50%.  

 
- Zmluva č. 38 s nájomcom NOELE, s. r. o. zastúpená Ing. Erikou Nogovou. Porovnateľné 

dva priestory na rovnakej adrese v bezprostrednej blízkosti -  výška nájmu za m2 je v oboch 
prípadoch neporovnateľne vyššia.  

 
- Zmluva č. 1/2/2012 s nájomcom Ivanom Ľachkým  na priestor radničnej vinárne v budove 

historickej radnice. Zmluva podpísaná 30. 03. 2012, v ktorej bola dohodnutá suma 200 
Eur/mesiac do konca roka 2012  a od 1. 1. 2013 sa suma zvýši na 400 Eur/mesiac. 
V novembri 2012 nájomca požiadal o nezvýšenie výšky nájmu. Túto žiadosť mestské 
zastupiteľstvo uznesením 125/2012 dňa 13. 12. 2012 schválilo a výška nájmu za priestory 
ostala nezmenená do konca roka 2013 vo výške 200 Eur/rok. Dňa 5. 11.2013 opäť nájomca 
žiadal ponechať výšku nájomného už bez časového obmedzenia. Mestské zastupiteľstvo 
výšku nájmu uznesením č. 75/2013 schválilo na 200 Eur/mesiac po dobu platnosti nájomnej 
zmluvy. 
 

-  19 zmlúv má viac ako 10 rokov neprehodnocovanú a nemenenú sumu za nájom.  

 
Nájomné zmluvy pozemkov k podnikateľskému účelu 

 
Prekontrolovaných bolo fyzicky 21 nájomných zmlúv o užívaní pozemkov slúžiacich 
k podnikateľskému účelu. Ide o pozemky, na ktorých sú postavené reklamné pútače, terasy 
k zariadeniam, novinové stánky, pozemok na ktorom je technologické zariadenia pre potreby 
zriadenia telekomunikačných sietí alebo pozemky slúžiace ako sklad materiálu ako aj pozemok 
využívaný na ťažbu andezitu. 
 

- Bez pochybení 



 
 

 
    

Nájomné zmluvy pozemkov uzatvorené s fyzickými osobami 

Prekontrolovaných bolo spolu 32 nájomných zmlúv, ktoré sú platné. 
 

- Bez pochybení 
 

Nájomné zmluvy poľnohospodárskych pozemkov  

K dnešnému dňu sú uzatvorené a platné 4 nájomné zmluvy. 
 

- Bez pochybení 

 

Nájomná  zmluva s nájomcom Mestské lesy spol. s.r.o 

Skontrolovaná bola nájomná zmluva, ktorá bola uzatvorená so spoločnosťou Mestské lesy spol. s 
r.o. dňa 31. 12. 2018 na dobu určitú od 1.1.2019 – 31. 12. 2027 a dopĺňaná k dnešnému dňu 6 
dodatkami. 

 
- Bez pochybení 

 

Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Nová Baňa na roky 2019-2022 

 

V koncepcii, ktorá bola vypracovaná v mesiaci apríl v roku 2019 v analytickej časti, v časti Objekty 
zabezpečujúce plnenie úloh samosprávy, bod 7 – Viacúčelové denne centrum Kalvárska je uvedené, 
že výška nájmu pre Materské centrum Gašparko predstavuje sumu 840 Eur/rok.  
Dňa 28. 04. 2017 bol tento nájom dodatkom zmenený a sumu 1Eur/rok.  
 
 
Záver a odporúčania HK  k : nájomným zmluvám nebytových priestorov 

  

- Nájomná zmluva č. 30  
Z ekonomického a hospodárneho hľadiska mesto nepostupovalo efektívne, nakoľko mesto 
je povinné svoj majetok zveľaďovať, sklad sa mal opraviť, závady odstrániť a nájomné 
ponechať pôvodné. Odporúčam tento postup zrealizovať, priestory opraviť a nájomné 
prehodnotiť. 
  

- Zmluva č. 38 s nájomcom NOELE, s. r. o. zastúpená Ing. Erikou Nogovou 
Odporúčam prehodnotiť výšku nájmu. 
 

- Zmluva č. 1/2/2012 s nájomcom Ivanom Ľachkým   
Odporúčam prehodnotiť výšku nájmu. 
 

- Odporúčam pri uzatvorení nájomnej zmluvy, ale aj spätne do platných nájomných zmlúv 
formou dodatku zahrnúť článok v nasledovnom znení: „Vlastník si vyhradzuje právo 



 
 

 
    

upravovať výšku nájomného na začiatku každého kalendárneho roka indexom inflácie za 
predchádzajúce obdobie“ 

 
- V prípadoch 19 nájomných zmlúv, ktoré už viac ako 10 rokov nemali prehodnocovanú 

sumu za nájom odporúčam túto sumu nanovo prepočítať a zohľadniť v nej infláciu za celé 
obdobie platnosti zmluvy. V prípade nesúhlasu zo strany nájomcu vypovedať zmluvu 
a vyhlásiť novú verejnú súťaž. 

 

Záver a odporúčania HK  k : Koncepcii nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Nová 

Baňa na roky 2019-2022 

 
- Aktualizovať koncepciu s aktuálne platnými údajmi a nevytvárať ju len formálne 

 

Stanovisko ku kontrole od kontrolovaného subjektu: 

 
• Zmluva č.30 s nájomcom Filoména Polcová, prenajímané priestory sú v nevyhovujúcom stave 

z dôvodu dlhodobého zatekania priestoru skladu (Mesto Nová Baňa má fotodokumentáciu 

a pravidelne tieto priestory kontroluje). Dôvod zatekania nie je možné ihneď odstrániť, nakoľko 

priestor je priamo zakopaný pod radničným parkom čím je spôsobené aj nekontrolovateľné 

zatekanie. Na základe uvedeného tam stále pretrváva zníženie ceny za nájom priestoru o 50 %. 

Čiastočné odstránenie zatekania (zvrchu)  sa zrealizovalo odizolovaním  v parku v roku 2020, avšak 

podľa vyjadrení nájomníčky situácia sa zmapuje až v období napadnutia snehu, čo vlani nebolo. 

Ďalšia časť sa plánuje zrealizovať v roku 2022 – odstránenie zatekania spodnou vodou.  

• Zmluva č.1/2/2012 s nájomcom Ivanom Ľachkým, Mesto Nová Baňa neuvažuje s navýšením ceny 

nájmu za uvedený priestor, nakoľko gastro prevádzky sú významne postihnuté obmedzeniami 

vyplývajúcich z prijatých opatrení COVID-19. Ukončením nájmu by Mesto Nová Baňa muselo 

znášať náklady na energie a prenájom tohto priestoru by bol obtiažny.  

• 19 zmlúv má viac ako 10 rokov neprehodnocovanú a nemenenú sumu za nájom, Prehľad 

o výške nájmu všetkých prenajímaných priestorov predložíme na decembrové zasadnutie komisie 

územného plánu, životného prostredia a majetkovej na prehodnotenie. 

• Materské centrum Gašparko, chybne uvedený údaj o výške nájomného bude v najbližšej novele 

v koncepcii nakladania s majetkom mesta opravená, Aktualizácia dokumentu sa predpokladá 

v mesiaci december 2021.  

• Vo vzťahu ku všetkým zmluvám doplnenie článku „Vlastník si vyhradzuje právo upravovať výšku 

nájomného na začiatku kalendárneho roka indexom inflácie za predchádzajúce obdobie“ – toto riešiť 

len v prípade, že modul poplatky – nájomné bude mať funkciu, ktorou by sa navýšenie automaticky 



 
 

 
    

zadalo do systému za ročné platby a následne automaticky  za splátky štvrťročné, polročné alebo 

mesačné. Doriešiť aj vzťah k účtovníctvu, väčšina splátok za 1. štvrťrok je už zaplatená 

v predchádzajúcom roku do 20.12. bežného roka. Modul  nájomné splátky nahadzujeme 

mechanicky, systém nevie preklopiť údaje z predchádzajúceho roka, zadať požiadavku na 

dodávateľa programu – náročný administratívny proces. Do programu musíme zadať každú jednu 

splátku aj s dobou splatnosti.  

 

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 05. 11. 2021. 

Kontrolovaný subjekt v lehote do 05. 11. 2021 doručil stanovisko ku kontrole, ako aj písomný 

zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. 

Pripomienky boli zapracované do správy o výsledku kontroly, viaceré kontrolné zistenia boli odstránené 

bezprostredne po predložení návrhu 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 tomto návrhu najneskôr do 30. 11. 2021. 

 

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 20. 12. 2021. 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

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

K bodu: ŽoNFP: „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom 

adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“  

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

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,  primátor mesta 
 
Spracovateľ:   PhDr. Lenka Šubová, projektový manažér 
     
 
Materiál obsahuje:    Návrh na uznesenie   

            Dôvodovú správu 

       

V Novej Bani, dňa 24. november 2021 

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

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

schvaľuje  

 
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-

SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 
pandémiou COVID-19 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 
na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa 
za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len 
„projekt“) 

- realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 
platným programom rozvoja mesta 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 210.526,32 eur a 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
vo výške min. 5% spolufinancovania v sume 10.526,32 eur a zabezpečenie 
financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 

 
oprávňuje  

 
- primátora ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP 

vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia 
predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 
 
 



Dôvodová správa 
 

Predkladáme Vám návrh uznesenia na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou 

COVID-19 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) - č. IROP-PO7-

SC77-2021-75 na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste 

Nová Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej 

len „projekt“).   

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP 

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.8.2021 

Dátum uzavretia výzvy: 25.11.2021 

Indikatívna alokácia na typ inštitúcie kultúrne zariadenia: 7 034 495 € 

Predmet oprávnených aktivít projektu: rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu v meste 

Nová Baňa, ktorá zahŕňa: klimatizáciu celého objektu, modernizáciu kinosály a javiskovej 

techniky (nové ozvučenie, nové osvetlenie, dataprojektor, sťahovacie plátno, reproduktory, 

germicídne žiariče), rekonštrukciu vestibulu a šatne, vrátane interiérového vybavenia 

(rekonštrukcia sociálnych zariadení – výmena sanity – bezdotykové batérie do WC, vrátane 1 

bezbariérového WC), bezbariérový vstup do kinosály a na javisko z vestibulu, projekt 

mobilného interiéru vestibulu (sedačky, stavané panely, šatňa na kabáty a pod., stavebné 

úpravy vestibulu, bezdotykový dávkovač dezinfekcie a germicídne žiariče vo vestibule a 

v šatni, počítadlo návštevnosti). 

Financovanie projektu: min. výška: 30 000 € a max. výška: 200 000 € (95%)/ podľa výzvy,  

spolufinancovanie vo výške min. 5% v sume 10 526,32 eur,   

celkové oprávnené výdavky uvedeného projektu (95%+5%): 210 526,32 eur 

a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci.  

(Pozn.: Suma v uznesení bude uvedená ako maximálne možná, a teda, ak by žiadosť bola 

napokon na nižšiu sumu, uznesenie je v poriadku a nebude potrebné ho meniť.)   

V prípade schválenia predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok: sa realizácia 

projektu uskutoční v  súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a cieľmi projektu, ktoré sú 

v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 
K bodu: Nájom podporných bodov a stĺpov verejného osvetlenia 

 

 
Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  

  

Spracovateľ:               Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta  

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

    

V Novej Bani, dňa  24. novembra  2021 

 

 

 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

schvaľuje 
 

spôsob prenechania do nájmu podporných bodov a stĺpov verejného osbvetlenia  mesta Nová 

Baňa za účelom rozšírenia elektronických komunikačných služieb podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 

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: 

 

v prospech: 
 

NBsiet Obecne siete s.r.o., Námestie Slobody14, 968 01 Nová Baňa 

 

z dôvodu zabezpečenia rozšírenia ponuky telekomunikačných služieb pre obyvateľov mesta 

Nová Baňa a vytvorenie konkurenčného prostredia 

 

D ô v o d o v á  s p r á v a 

 
Spoločnosť NBsiet Obecne siete s.r.o., ktorá prevádzkuje v meste Nová Baňa a v priľahlých 

obciach telekomunikačné služby v oblasti poskytovania internetu a televízie pre širokú 

verejnosť a komerčný sektor, sa obrátila na mesto Nová Baňa so žiadosťou o povolenie 

využitia mestských podporných bodov a stĺpov verejného osvetlenia pre uloženie závesného 

optického vedenia.  Uvedené optické trasy budú využívané aj pre komerčné účely na 

napojenie už existujúceho vedenia smerom k obci Brehy. Materiál sa predkladá MsZ za 

účelom rozšírenia poskytovania telekomunikačných služieb ako aj zlepšenie konkurenčného 

prostredia v tejto oblasti. 

Na základe prijatého uznesenia budú podporné body a stĺpy verejného  osvetlenia prenechané 

do nájmu na dobu neurčitú spoločnosti NBsiet Obecne siete s.r.o za odplatu vo výške 500,- € 

s DPH  mesačne. 

 
 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu:  Zámer prevzatia DD a DSS Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa 

   ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Predkladá:  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

   primátor mesta  

 

Spracovateľ:  Ing. Mgr. Eliška Vallová 

   agenda sociálnych vecí 

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Zámer prevzatia DD a DSS Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa 

   ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb 

   Dôvodová správa 

 

 

 

V Novej Bani, dňa 24. 11. 2021  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

 

 

schvaľuje 

 

 

zámer prevzatia DD a DSS, Moyzesova 951/10, Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa ako 

verejného poskytovateľa sociálnych služieb 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Mesto Nová Baňa sa zúčastnilo pracovného rokovania, na ktorom zástupcovia 

Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva,  

predstavili ponuku prevzatia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb so sídlom na 

ul. Moyzesova 951/10, Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa. Banskobystrický 

samosprávny kraj bol oslovený ponukou na kúpu tohto zariadenia od neverejného 

poskytovateľa sociálnych služieb. Na základe týchto skutočností nás ako Mesto Nová Baňa 

oslovili s ponukou prevzatia zariadenia do našej správy za zvýhodnených podmienok – 

prevzatie zariadenia za symbolické 1,- eur.  

 

Súčasťou pracovných materiálov je aj Výročná správa Strediska DD a DSS Nová Baňa za rok 

2020, kde je opísaná história zariadenia, jeho činnosť a finančné hodnotenie za rok 2020. 

Druhou prílohou k uvedenému bodu rokovania je Finančná analýza - materiál spracovaný DD 

a DSS Nová Baňa, kde sú okrem iných súčastí aj vysvetlené možnosti financovania obecných 

a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.   

 

 

Súčasťou dôvodovej správy máte Mestom spracovanú prehľad príjmov a výdavkov podľa 

roku 2020 a prvého polroku 2021, z ktorých orientačne prepočítavame príjmy a výdavky na  

nasledujúce obdobie pri zachovaní súčasného stavu klientov, zamestnancov a platieb. 

Rovnako je tam ukázaný aj orientačný navýšený prepočet platieb od klientov z hľadiska 

dopadu doplatku Mesta na chod zariadenia. Uvedené prepočty sú len ukážkové pre lepšie 

zobrazenie situácie. 

 

So zámerom prevzatia zariadenia pre seniorov sa Komisia rozvoja, bytová a sociálna pri MsZ 

v Novej Bani zaoberala dňa 28. 09. 2021, a aj dňa 10. 11. 2021. Na oboch zasadnutiach 

komisie sa členovia komisie vyjadrili k odporučeniu prevzatia zariadenia do správy Mesta. 

 

Prvým krokom k prevzatiu zariadenia do správy Mesta je vyjadrenie všeobecného súhlasu 

mestského zastupiteľstva. Následne bude potrebné urobiť ďalšie administratívne kroky 

v tomto procese v roku 2022, pri ktorých nám BBSK ponúkol súčinnosť. Reálne fungovanie 

zariadenia pod Mestom Nová Baňa by bolo v termíne od 1.1.2023.  



Prepočet príjmov a výdavkov - bez úpravy platby od klienta, s úpravou platby od klienta 

zaokrúhlene, predbežne 

   
Celkové ročné výdavky 301 752,20 

 Celkové ročné príjmy 68 572,81 

 Rozdiel 233 179,39 

 

   Priemerná mesačná platba 

  klienta 270,- eur/mesiac 

 

   Klienti 20 klientov x 270,- x 12 mes. 

 

 

64 800,- (zaokrúhlene 65 000,-

) 

 

   

   Priemerné ročné výdavky 300 000,00 

 Priemerné ročné príjmy  65 000,00 

 Priemerný doplatok BBSK 235 000,00 

 

   

Príjem z MPSVaR                   

na klienta pre obce 

Stupeň odkázanosti Výška príspevku na 1 mesiac 

IV. Stupeň 374,00 

V. stupeň 530,00 

VI. Stupeň  654,00 

   Pri prepočte priemerného     

príjmu na klienta z MPSVaR pri V. a VI. stupni  10 x 530,- x 12 = 63 600,- 

(orientačný)   10 x 654,- x 12 = 78 480,- 

Príjem spolu   142 080,- Eur 

   Zostatok výdavkov 235 000,- - 142 080,- Suma, ktorá by zostávala Mestu 

  92 920,- Eur doplácať na prevádzku zariadenia 

   Pri upravenej platbe od  klient 350,- Eur/mesiac klient 450,- Eur/mesiac 

klienta, aby bol rozpočet     

v DD a DSS vyrovnaný 20 x 350 x 12 = 84 000,- 20 x 450 x 12 = 108 000,- 

      

Výdavky  300 000,00 € 300 000,00 € 

Príjem od klienta 84 000,00 € 108 000,00 € 

Príjem z MPSVaR 142 080,00 € 142 080,00 € 

Rozdiel 73 920,00 € 49 920,00 € 

    

 

 

 

 

  



Pri upravenej platbe od  klient 500,- Eur/mesiac klient 550,- Eur/mesiac 

klienta, aby bol rozpočet     

v DD a DSS vyrovnaný 20 x 500 x 12 = 120 000,- 20 x 550 x 12 = 132 000,- 

      

Výdavky  300 000,00 € 300 000,00 € 

Príjem od klienta 120 000,00 € 132 000,00 € 

Príjem z MPSVaR 142 080,00 € 142 080,00 € 

Rozdiel 37 920,00 € 25 920,00 € 

   

   Pri upravenej platbe od  klient 600,- Eur/mesiac klient 650,- Eur/mesiac 

klienta, aby bol rozpočet     

v DD a DSS vyrovnaný 20 x 600 x 12 = 144 000,- 20 x 650 x 12 = 156 000,- 

      

Výdavky  300 000,00 € 300 000,00 € 

Príjem od klienta 144 000,00 € 156 000,00 € 

Príjem z MPSVaR 142 080,00 € 142 080,00 € 

Rozdiel 13 920,00 € 1 920,00 € 

 

 

 

 



 

                                                                              

BANSKOBYSTRICKÝ                  DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

SAMOSPRÁVNY KRAJ                                     H R A B I N Y   
                                                                                NOVÁ BAŇA    
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 VÝROČNÁ SPRÁVA  

STREDISKA DD A DSS 

NOVÁ BAŇA 

ZA ROK 2020 
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                                                                                                                             96801  Nová Baňa 
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1.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

Názov:   Domov sociálnych služieb Hrabiny – Stredisko DD a DSS Nová Baňa 

Adresa:   Moyzesova 951/10, 968 01 Nová Baňa 

IČO:   00647951 

DIČ:   2021111741 

Právna forma: rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj  

Druh sociálnej služby: sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu  

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo  z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku, ktorými sú: 

poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby,  ktoré sú odkázané na  pomoc 

inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek typu:  

   a) Zariadenie pre seniorov 

   b) Domov sociálnych služieb 

Forma sociálnej služby: celoročná pobytová sociálna služba 

Rozsah sociálnej služby: neurčitý čas 

Registrovaná kapacita zariadenia pre seniorov:  15 miest 

Registrovaná kapacita domova sociálnych služieb:   5 miest 

Cieľová skupina zariadenia pre seniorov: fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 

odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy 

č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych 

dôvodov.  

Cieľová skupina domova sociálnych služieb: zdravotne postihnutí občania s duševnými 

poruchami, telesným postihnutím s poruchami pohybového a podporného aparátu a s 

kombinovaným postihnutím.  

Kontakty:   vedúca strediska – 0917128907, 045/6857058 

   sociálno-zdravotný úsek – 045/6857039  



3 
 

   e-mail: socialnedd@gmail.com 

   www.dsshrabiny.sk  

 

2.  HISTÓRIA A SÚČASTNOSŤ ZARIADENIA 

 

Slávnostné otvorenie Domu opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa sa uskutočnilo 06. 05. 

1980. Presťahovanie do súčasných priestorov sa realizovalo 01. 03. 1992, kedy sa zmenil aj 

názov zariadenia na Domov dôchodcov. Súčasná budova bola účelovo postavená v roku 1966 

ako detské jasle a preto bola potrebná v roku 1992 rekonštrukcia a prispôsobenie priestorov na 

Domov dôchodcov. Za uplynulé obdobie sa zabezpečila rekonštrukcia kotolne z pevného paliva 

na plynovú kotolňu, rekonštrukcia práčovne, kúpeľní a obytných izieb, vybudovanie 

bezbariérového vchodu, dobudovanie nádvoria, zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia 

terás a vybudovanie výťahu v zariadení.  

V máji 2011 sa dovtedy samostatné zariadenie pričlenilo k Domovu sociálnych služieb 

Hrabiny, ktoré funguje od roku 1974.  
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Zariadenie sa nachádza v centre mesta Nová Baňa. V blízkosti pošty, obchodnej siete a škôl.  

 

Budova zariadenia sociálnych služieb je jednoposchodová s výťahom. 

 V suteréne zariadenia je umiestnená kuchyňa, sklad, šatňa pre zamestnancov, toaleta 

pre zamestnancov, práčovňa, sušiareň/žehliareň a kotolňa.  

 Na prízemí zariadenia sa nachádza 6 izieb pre prijímateľov sociálnej služby (2 

jednolôžkové a 4 dvojlôžkové izby), jedáleň, kuchynka, spoločenská miestnosť, 

inšpekčná miestnosť, kancelária, toaleta pre zamestnancov, 2 toalety a 2 kúpeľne pre 

prijímateľov sociálnej služby. 

 Na poschodí zariadenia sa nachádza 7 izieb pre prijímateľov sociálnej služby (4 

jednolôžkové a 3 dvojlôžkové izby), 2 balkóny, 2 toalety a 1 kúpeľňa pre prijímateľov 

sociálnej služby.  

Areál zariadenia je oplotený a nachádza sa v ňom altánok, pivnica, archív a záhrada. 
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3.  PREDMET ČINNOSTI ZARIADENIA 

 

Stredisko DD a DSS poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov.  

 

 V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti 

je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, 

ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 

potrebuje z iných vážnych dôvodov.   

V zariadení pre seniorov sa  

a) poskytujú odborné činnosti: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- sociálne poradenstvo 

- sociálna rehabilitácia 

b) zabezpečujú odborné činnosti: 

- ošetrovateľská starostlivosť 

c) poskytujú obslužné činnosti:  

- ubytovanie 

- stravovanie 

- upratovanie 

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

- osobné vybavenie 

d) zabezpečujú ďalšie činnosti: 

- záujmová činnosť 

e) utvárajú podmienky na ďalšie činnosti: 

- úschova cenných vecí 

 

 V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 

prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo 
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prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách.  

V domove sociálnych služieb sa 

a) poskytujú odborné činnosti: 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

- sociálne poradenstvo 

- sociálna rehabilitácia 

b) zabezpečujú odborné činnosti: 

- rozvoj pracovných zručností 

- ošetrovateľská starostlivosť 

c) poskytujú obslužné činnosti:  

- ubytovanie 

- stravovanie 

- upratovanie 

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

- osobné vybavenie 

d) zabezpečujú ďalšie činnosti: 

- záujmová činnosť 

e) utvárajú podmienky na ďalšie činnosti: 

- úschova cenných vecí 

 

Odborné činnosti 

 

1. Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej 

sociálnej situácii. Zameriava sa na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny, 

komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa 

potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Sociálne poradenstvo 

v Stredisku DD a DSS poskytuje vedúca strediska – sociálna pracovníčka.  

 

2. Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je odborná činnosť 

poskytovaná na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na 
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sociálnu službu sa vydáva na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku. Posudok 

o odkázanosti na sociálnu službu obsahuje: 

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 

b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť 

a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah, 

c) návrh druhu sociálnej služby, 

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

 

V Stredisku DD a DSS vykonávame činnosti sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 zákona 

o sociálnych službách:  

1.  stravovanie a pitný režim, 

2.  vyprázdňovanie močového mechúra, 

3.  vyprázdňovanie hrubého čreva, 

4.  osobná hygiena, 

5.  celkový kúpeľ, 

6.  obliekanie, vyzliekanie, 

7.  zmena polohy, sedenie a státie, 

8.  pohyb po schodoch, 

9.  pohyb po rovine, 

10. orientácia v prostredí, 

11. dodržiavanie liečebného režimu, 

12. potreba dohľadu. 

Túto činnosť v Stredisku DD a DSS zabezpečujú zdravotnícky zamestnanci.  

 

3. Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť, ktorá je zameraná na podporu samostatnosti, 

nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním 

schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť 
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a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine 

a komunite. Ide najmä o nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik 

priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sociálnu komunikáciu. Základnou metódou pri 

sociálnej rehabilitácii je nácvik s cieľom doviesť klienta k tomu, aby kompenzoval svoj 

nedostatok na najvyššiu možnú mieru. Cieľom sociálnej rehabilitácie je optimálne a čo 

najrýchlejšie zaradenie klienta do plnohodnotného spoločenského života, jeho reintegrácia 

a resocializácia.   

Túto činnosť v Stredisku DD a DSS zabezpečuje inštruktorka sociálnej rehabilitácie. 

 

4. Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení je v súlade s článkom 40 Ústavy SR, ktorá 

garantuje každému občanovi právo na ochranu zdravia. V Stredisku DD a DSS zabezpečujeme 

ošetrovateľskú starostlivosť v zmysle zákona o sociálnych službách.  

Všeobecný lekár pre dospelých dochádza do zariadenia 1x do týždňa, iní odborní lekári podľa 

potreby. V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu, ohrozenia života alebo zdravia klienta je 

privolaná záchranná zdravotná služba.  

Zabezpečujeme predpisovanie a dávkovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a zdravotnú 

kozmetiku. Za túto činnosť je v Stredisku DD a DSS zodpovedná sestra.  

 

5. Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov 

a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel 

obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných 

schopností a jej začlenenia do spoločnosti.  

Rozvoj pracovných zručností je zameraný najmä na: práce v exteriéri, úpravu areálu zariadenia, 

starostlivosť o kvety, upratovacie práce formou nácviku, rozvoj sebaobslužných 

a hygienických návykov, rozvoj psychických funkcií a manipulačných zručností, rozvoj jemnej 

motoriky, estetická úprava a výzdoba spoločných priestorov, pomoc v kuchynke 

a zhotovovanie drobných výrobkov.  

Rozvoj pracovných zručností je zapracovaný aj v individuálnych plánoch klientov.  
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Obslužné činnosti 

1. Ubytovanie  

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, 

užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. 

Ubytovanie je v Stredisku DD a DSS poskytované v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách. 

Na prízemí sa nachádza 6 izieb ( 2 jednolôžkové izby a 4 dvojlôžkové izby) a na poschodí sa 

nachádza 7 izieb ( 4 jednolôžkové izby a 3 dvojlôžkové). 

 

Základné vybavenie izieb: 

 stále lôžko pre ubytovaného, 

 nočný stolík pre každého ubytovaného, 

 nočná lampa, 

 zrkadlo, 

 spoločný stôl v každej izbe, 

 stolička pre každého ubytovaného, 

 nástenný vešiak, 

 skriňa pre každého ubytovaného, 

 odkladací priestor na lôžkoviny, 

 nádoba na odpadky, 

 matrac, 

 vankúš, paplón, plachta, obliečky. 
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2.  Stravovanie 

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na 

vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby. Stravovanie je zabezpečené v Stredisku DD 

a DSS prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke.  

Štruktúru celodennej stravnej jednotky pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení 

s celoročnou pobytovou sociálnou službou tvoria:  

 hlavné jedlá: raňajky, obed, večera, 

 vedľajšie jedlá: desiata, olovrant a pri diétnom prípadne diabetickom stravovaní druhá 

večera. 

 

  

 

3. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva je zabezpečená vo vlastnej réžii 

Strediska DD a DSS.  

 

Ďalšie činnosti 

1. Záujmová činnosť 

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná 

činnosť, ktoré sú zamerané na podporu, rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej 

služby, na podporu jeho socializácie a sociálnej integrácie. 
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Klient si môže vybrať alebo sám navrhnúť aktivitu alebo terapiu ktorej by sa chcel zúčastniť. 

Zariadenie rešpektuje jeho zdravotný stav, psychické a fyzické možnosti a schopnosti. 

Záujmová činnosť sa realizuje podľa plánu aktivít a aj podľa vlastného výberu. 

Najčastejšie využívané aktivity: pamäťové tréningy, reminiscenčná terapia (vyvolávanie 

spomienok), pohybové aktivity, arteterapia, muzikoterapia a biblioterapia.  

 

 

2. Kultúrna činnosť a sociointegračné aktivity 

V rámci sociálnej integrácie a nácviku sociálneho správania Stredisko DD a DSS realizuje 
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rôzne výlety, exkurzie, návštevy úradných inštitúcií a tvorivé dielne. Spolupracujeme s 

miestnymi i regionálnymi inštitúciami. Organizujeme rozličné kultúrne podujatia na domácej 

pôde zariadenia ale i návštevy rozličných kultúrnych, spoločenských akcií a podujatí mimo 

zariadenia.  
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3. Iné činnosti  

Stredisko DD a DSS poskytuje klientom zariadenia okrem činností daných prioritne pre 

poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, aj 

činnosti, ktoré nie sú pre tieto služby explicitne určené, čím sa umožňuje poskytovanie 

a zabezpečovanie sociálnych služieb pre klientov nášho zariadenia v čo najplnohodnotnejšej 

miere, čo najprofesionálnejšie, najkomplexnejšie a hlavne v súlade s dosiahnutím čo najväčšej 

možnej  miery socializácie, samostatnosti a s prihliadnutím na ich individualitu a stupeň 

zdravotného znevýhodnenia. 

Poskytovanie prepravy osobným motorovým vozidlom sa využíva najmä v prípade prevozu 

klienta na lekárske vyšetrenie. Jedná sa o činnosť, ktorá sa uhrádza samostatne a je upravená 

inou zmluvou – teda nie zmluvou o poskytovaní sociálnej služby.  

Zariadenie v prípade požiadavky klienta zabezpečí – manikúru, pedikúru a kadernícke služby.   

 

 

4 ŠTRUKTÚRA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ( k 31.12.2020) 

  

Zariadenie pre seniorov 

Registrovaná kapacita 15 

Skutočný počet prijímateľov sociálnej služby 13 

Počet prijímateľov podľa pohlavia 9 žien 

4 muži 

Priemerný vek prijímateľov 84 rokov 

Stupeň odkázanosti  IV.  - 7 prijímateľov 

V.  - 1 prijímateľ 

VI.  - 5 prijímateľov 

Trvalý pobyt prijímateľov Nová Baňa – 8 

 Brehy – 1 
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Rudno nad Hronom – 1 

Veľká Lehota – 1 

Hliník nad Hronom – 1 

Banská Bystrica - 1 

Počet čakateľov v poradovníku  27 

 

 

Domov sociálnych služieb 

Registrovaná kapacita 5 

Skutočný počet prijímateľov sociálnej služby 6 

Počet prijímateľov podľa pohlavia 6 žien 

0 mužov 

Priemerný vek prijímateľov 90 rokov 

Stupeň odkázanosti  V.  - 2 prijímatelia 

VI.  - 4 prijímatelia 

Trvalý pobyt prijímateľov Nová Baňa – 5 

 Orovnica – 1 

Počet čakateľov v poradovníku  4 
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5 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZARIADENIA 

 

Vedúca strediska – sociálna pracovníčka 1 

Inštruktor sociálnej rehabilitácie 1 (0,6 úväzok) 

Sestra 1 

Zdravotnícky asistent 1 

Opatrovateľka 5 

Kuchár 2 

Práčka 1 (0,6 úväzok) 

Kurič, údržbár, vodič – chrán. pracov. miesto 1 (0,6 úväzok) 

Upratovačka 1 (0,6 úväzok) 

SPOLU: 12,4 úväzkov (14 zamestnancov) 

 

Pracovné činnosti účtovníka, referenta PaM, fyzioterapeuta a koordinátora stravovacej 

prevádzky nám zabezpečujú zamestnanci zaradení do organizačnej štruktúry DSS Hrabiny.  

 

Pracovný čas 

 Vedúca strediska – sociálna pracovníčka vykonáva pracovné činnosti v jednozmennej 

prevádzke – 37,5 hodín týždenne, 7,5 hodín denne.  

 Inštruktorka sociálnej rehabilitácie, práčka, kurič/údržbár/vodič, upratovačka 

vykonávajú pracovné činnosti v jednozmennej prevádzke – 22,5 hodín týždenne, 4,5 

hodín denne.  

 Sestra vykonáva pracovné činnosti v jednozmennej prevádzke – 37,5 hodín týždenne, 

7,5 hodín denne.  

 Opatrovateľka a zdravotnícky asistent vykonávajú pracovné činnosti v nepretržitej 

prevádzke – 35 hodín týždenne v 12 hodinových zmenách (11,5 hod. pracovný čas).  

 Kuchárka vykonáva pracovné činnosti 37,5 hodín týždenne ( 7,5 alebo 11,5 hod. 

pracovný čas).  
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6 HOSPODÁRENIE ZARIADENIA 

 

Hospodárenie zariadenia  sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V roku 2020 bol Zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja  pre DD a DSS 

Nová Baňa schválený rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 283 098 eur z toho zdroje 

BBSK vo výške 281 198 eur,  v priebehu roka 2020 bol úpravami rozpočet bežných výdavkov 

zmenený na výšku 301 752,20 z toho zdroje BBSK vo výške 288 025,65 eur. Upravený 

rozpočet kapitálových výdavkov v priebehu roka 2020 bol vo výške 2 920 eur.  

6.1. Prehľad o príjmoch a výdavkoch zariadenia  

 

Príjmy rozpočtu  

Názov kategórie ekon. 

klasifikácie 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočné plnenie 

Platby od klientov 57 800 59 800 64 898,33 

Bežné granty a transfery 0 0 0 

Úvery, pôžičky 0 0 0 

Iné nedaňové príjmy 3 200 3 200 3 674,48 

Spolu 61 000 63 000 68 572,81 
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Bežné a kapitálové výdavky  

Názov kategórie 

ekon. klasifikácie 

Schválený rozpočet Upravený 

rozpočet 

Skutočné čerpanie 

Mzdy 162 944 174 628 174 614,68 

z toho zdroje BBSK 161 504 165 087 165 086,53 

z toho ŠR 1 440 9 541 9 528,15 

Poistné a príspevky 

do poisťovní 

57 906 58 311 58 298,40 

z toho zdroje BBSK 57 446 55 080 55 080 

z toho ŠR 460 3 231 3 218,40 

Tovary a služby 61 548 68 432,59 68 431,71 

z toho zdroje BBSK 61 548 67 452,59 67 451,71 

z toho ŠR 0 680 680 

z toho DaG 0 300 300 

Bežné transfery 700 407,41 407,41 

Spolu bežné 

výdavky 

283 098 301 779 301 752,20 

z toho zdroje BBSK 281 198 288 027 288 025,65 

z toho ŠR 1 900 13 452 13 426,55 

z toho DaG 0 300 300 

Kapitálové výdavky 0 2 920 2 920 

Spolu kapitálové 

a bežné výdavky 

283 098 304 699 304 672,20 

 

6.2. Pohľadávky a záväzky 

DD a DSS Nová Baňa za rok 2020 nemá žiadne pohľadávky a záväzky.  



 

 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb Nová Baňa 

 

 

 

 

1. Základné informácie o objekte zariadenia sociálnych služieb 

Budova DD a DSS je vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, toho času 

v správe DSS HRABINY, Nová Baňa. Objekt je zapísaný na liste vlastníctva  č. 3888 (parcela 

č. 445, č. 446). Budova bola kolaudovaná v roku 1966. Ťarcha na budove nie je. 

 

1.1.Technický stav budovy DD a DSS Nová Baňa 

Nevyhnutné rekonštrukcie a opravy boli realizované priebežne z rozpočtu Banskobystrického 

samosprávneho kraja. Uvádzame najdôležitejšie investičné akcie, ktorými bola budova 

zhodnotená a ktoré prispeli k jej funkčnosti ako objektu, v ktorom sa poskytujú sociálne služby 

občanom v seniorskom veku a občanom so zdravotným postihnutím. 

- v roku 1999 sa realizovala rekonštrukcia kotolne z pevného paliva na plynovú kotolňu, 

- v roku 2009 boli v celom objekte vymenené pôvodné okná  za plastové, 

- v roku 2010 bol zateplený obvodový plášť budovy, 

- v roku 2016 bol v zariadení dobudovaný výťah 

Zariadenie má vlastnú kuchyňu, s kapacitou 45 stravníkov. Kapacita kuchyne je využitá na 100 

%.  Stravovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnych služieb, zamestnancom zariadenia 

a seniorom mesta Nová Baňa. 

 

1.2.Účel využitia budovy a kapacita zariadenia 

V zariadení sa poskytujú pobytové služby v súlade so zákonom 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. Poskytované sú 2 druhy  služieb: zariadenia 

pre seniorov a domov sociálnych služieb. V zariadení je 13 obytných miestností, z toho 6 

jednoposteľových izieb a 7 dvojposteľových izieb. 

 

 



 

 

DD a DSS Nová Baňa 

Druh služby Kapacita Obsadené 

miesta 

Počet žiadostí 

o umiestnenie 

v poradovníku 

Zariadenie pre seniorov 15 15 22 

Domov sociálnych služieb 5 5 2 

 

V zariadení pracuje 14 zamestnancov. Počet odborných zamestnancov je v súlade s prílohou 

č. 1. zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ekonomické ukazovatele DD a DSS Nová Baňa 
 

2.1.Rozpočet DD a DSS Nová Baňa – výdavky. 

Bežné výdavky - len zdroje BBSK  

  

Skutočnosť 

čerpania 

k 31.12.2019 

Skutočnosť 

čerpania 

k 31.12.2020 UR k 01.07.2021 

610 (Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné ) 
145 663,52 165 086,53 163 637 

620 (Poistné a príspevok do 

poisťovní) 
50 218,57 55 080 59 247 

630 ( Tovary a služby) 51 663,32 67 451,71 58 204 

632 (Energie, voda a 

komunikácie) 
15 163,59 14 576,46 15 140 

633 ( Materiál) 28 830,80 32 273,01 33 321,70 

635 (Rutinná a štandardná 

údržba) 
2 386,75 14 033,44 3 500 

640 (Bežné transfery) 0 407,41 2 424 

Spolu 600 247 545,41 288 025,65 283 512 

 

Zamestnanci DD a DSS Nová Baňa

Odborní zamestnanci Prevádzkoví zamestnanci



Navýšenie výdavkov v rokoch 2020 a 2021  oproti roku 2019 je spôsobené nie len rastom cien 

energií, tovarov a služieb ale aj zvýšenými nákladmi súvisiacimi s pandémiou COVID-19 

(zvýšené náklady na OOPP, dezinfekciu zamestnancov, odmeny zamestnancov). 

2.2.Rozpočet DD a DSS Nová Baňa – príjmy. 

Bežné príjmy  

DD a DSS Nová Baňa 
Skutočné plnenie  

k 31.12.2019 

Skutočné plnenie 

k 31.12.2020 

Upravený rozpočet 

k 01.07.2021  

  62 828,88 68 572,81 62 000 

 

 

Výška úrady v DD a DSS Nová Baňa, ktorú prijímatelia sociálnych služieb platia za služby 

je stanovená v súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. 

 

3. Financovanie obecných a neverejných poskytovateľov sociálnych 

služieb 

V prípade záujmu mesta Nová Baňa prevziať DD a DSS do svojej správy existujú 2 možnosti 

jeho prevádzkovania: 

- Poskytovateľom sociálnej služby bude samotné mesto, v tomto prípade bude zariadenie pre 

seniorov verejným – obecným poskytovateľom, 

- Poskytovateľom sociálnej služby bude neverejný poskytovateľ zriadený mestom, tzn. že 

mesto môže zriadiť neverejnú organizáciu, ktorej zverí do správy zariadenie a jeho činnosť 

bude koordinovať cez správne orgány neverejného poskytovateľa v súlade so schválenými 

stanovami tejto organizácie. 

 

3.1.Systémové financovanie prevádzky Zariadenia pre seniorov 

V obidvoch prípadoch je možné v súlade so zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. 

požiadať o finančný príspevok. Legislatíva stanovuje spôsob finančnej podpory pre zariadenia 

zriadené obcami a neverejnými poskytovateľmi, poskytujúcich sociálne služby vo verejnom 

záujme. Zákon vymedzuje dva druhy príspevkov, o ktoré si poskytovateľ sociálnych služieb 

môže požiadať: 

- Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 

úkonoch sebaobsluhy  

Tento príspevok poskytuje MPSVaR SR na základe žiadosti poskytovateľa sociálnej 

služby. Príspevok sa poskytuje na 1 mesiac / 1 osobu a jeho výška je  finančne odstupňovaná 

podľa stupňa odkázanosti prijímateľa sociálnej služby. 

Stupeň odkázanosti znamená, že každý klient zariadenia má vydaný posudok o stupni 

odkázanosti, ktorým sa vyjadruje miera toho aký rozsah sociálnych služieb potrebuje. Do 

Zariadenia pre seniorov sa umiestňujú seniori, ktorí sú posúdení na stupeň odkázanosti IV. 

až VI. Zákon o sociálnych službách stanovuje výšku finančného príspevku  (výška tohto 



príspevku sa ustanovuje vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Momentálne na 

rok 2022 platia tieto sumy: 

 

 

Stupeň odkázanosti Výška príspevku 

1 mesiac / 1 miesto 

IV. stupeň   374 eur. 

V. stupeň   530 eur. 

VI. stupeň   654 eur. 

  

- Finančný príspevok na prevádzku Zariadenia pre seniorov 

Zákon stanovuje obciam povinnosť poskytnúť finančný príspevok na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby obecnému a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, 

ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom služby dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto 

sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiada obec a poskytuje 

sociálnu službu v zariadení, ktorým je zariadenie pre seniorov.  Ak budú klientmi zariadenia 

občania z 10 obcí tak by sa táto povinnosť mala prerozdeliť medzi obce, ktoré 

o poskytovanie služby pre seniora zo svojej obce požiadajú.  Výška tohto príspevku sa 

stanovuje vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami a priemerným 

príjmom za predchádzajúci kalendárny rok.  

Výška tohto príspevku je od obce k obci rôzna a je potrebné myslieť aj na to, že niektoré 

obce nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby prispievali poskytovateľom 

sociálnych služieb. V prípade ak zariadenie prijme klienta z inej obce, odporúča sa vopred 

s obcami komunikovať o ich možnostiach participovať finančne na poskytovaní sociálnych 

služieb pre občanov z ich obcí.  

 

- Príjmy od prijímateľov sociálnych služieb – zriaďovateľ Zariadenia sociálnych služieb 

(obec, nezisková organizácia ...) si sama stanovuje a schvaľuje pravidlá pre stanovenie 

výšky úhrady za služby pre klientov (VZN, cenník).  Na web stránke poskytovateľov 

služieb sa dá inšpirovať cenníkmi, ktoré musia mať všetci poskytovatelia sociálnych služieb 

zverejnené.  

 

3.2.Dotačný systém BBSK – jednorázová pomoc zo strany Banskobystrického 

samosprávneho kraja 

Banskobystrický samosprávny kraj má vytvorený dotačný systém na podporu rozvoja 

sociálnych služieb pre seniorov v kraji, ktorý je schválený Všeobecne záväzným 

nariadením  č. 45/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na 

rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. V zmysle 

tohto VZN je možné požiadať o dotáciu na: 

a) výdavky súvisiace s krátením finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v 

zariadeniach podmienených odkázanosťou zo strany MPSVR, ktorý je vyplácaný v súlade s § 

78a zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z., a ktorý je počas 1 roka poskytovania 

sociálnych služieb poskytovaný v nižšej výške. Výška príspevku je v prvom roku fungovania 

zariadenia sociálnych služieb vyplácaná v súlade s §78a ods. 5 písm. b) bod 1 zákona o 

sociálnych službách vo výške najnižšieho stupňa odkázanosti, ktorý je ustanovený ako 

podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby, t. j. paušálne vo výške 



príspevku na IV. stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 6 zákona o sociálnych službách a nie na 

základe reálneho posúdenia odkázanosti prijímateľov sociálnej služby, 

b) výdavky súvisiace so zabezpečením materiálno-technického vybavenia novovybudovaného 

zariadenia pre seniorov. 

Oprávneným žiadateľom o dotáciu je mesto a obec na území BBSK, rozpočtová alebo 

príspevková organizácia zriadená obcou, prípadne aj nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby. Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najneskôr do 15. 

apríla v danom kalendárnom roku. Žiadosť sa podáva elektronicky.   



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

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

K bodu :                                 7. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa   

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

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

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                         7. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa  

                                         Komentár k 7. zmene rozpočtu mesta  

 

V Novej Bani, dňa 24.11.2021        

 

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

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

7. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa  
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NÁVRH 

 zmeny rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 7/2021 

Rozpočtové opatrenie č. 7 /2021 

Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2  písmenom a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky    
 

Výdavková časť rozpočtu : 
Bežný rozpočet  
Program  FK Položka v rozpočte schválený zmena rozpočtu  rozpočet po zmene  
      
5.2.1. 04.5.1. Cestná doprava 0 15 000 15 000 

 41 
635005 – chodník pri ŽŠ J. 
Zemana   15 000 15 000 

      
  Bežné výdavky celkom  15 000 15 000 
 
Zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu  o 15 000  €.  
 
 
 
Kapitálový rozpočet  

Program  zdroj FK Položka v rozpočte schválený zmena rozpočtu  
rozpočet 
po zmene  

5.2.1. 41 04.5.1. Cestná doprava 25 000 -15 000 10 000 
   721001- Chodník, mosty ZŠ  25 000 - 15 000 10 000 
      Kapitálové výdavky celkom  - 15 000 10 000 

 
Zníženie výdavkov kapitálového rozpočtu o 15 000 €. 
 
 

Komentár k 7. zmene rozpočtu mesta    

 
1. Cestná doprava – TS   
Navrhujeme presun rozpočtovaných finančných prostriedkov z  kapitálového rozpočtu v sume 15 000 
€  z investičnej akcie chodník, mosty pri ZŠ na bežné výdavky mesta ,  nakoľko ide len  o opravu 
chodníka.  
Oprava bude spočívať v čistiacich prácach, penetračnom nástreku, asfaltovaní, oprave pletiva 
a náteroch kovových častí stĺpikov.  
Práce budú vykonané vo vlastnej réžií v rámci našej podnikateľskej činnosti.  
 
 
 
 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

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

K bodu:    Nákup terénneho osobného automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. 

s r.o.  Nová Baňa a odpredaj starého motorového vozidla 

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

 
Predkladá: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa  
 
Spracovateľ: Ing. Jozef Šmondrk, konateľ  spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. 
   
Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie   

   Dôvodovú správu 

 

V Novej Bani, dňa 24.novembra 2021 

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

Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

S ch v a ľ u j e 

nákup terénneho osobného automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa 
a odpredaj starého motorového vozidla 
 

 

Dôvodová správa 

 
Súčasné terénne osobné motorové vozidlo spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Lada 

Niva bolo zakúpené v roku 2014 a bolo využívané prevažne do terénu. Má vek 7 rokov 
a najazdených 68.138,- km. Jeho stav a opotrebenie si vyžadujú množstvo opráv, ktoré sú už 
vzhľadom k veku vozidla nerentabilné.  Údržba, opravy a spotreba náhradných dielov za 
minulý a súčasný rok nás v úhrne stáli 4.495,55 EUR. Je  viac ako isté, že bude dochádzať 
k ďalším poruchám, nakoľko sa pohybuje prevažne po lesných cestách, čo pre vozidlo 
predstavuje väčšiu záťaž a opotrebenie.  

Nákupom nového vozidla dosiahne spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. väčšiu 
bezpečnosť a spoľahlivosť. Nové vozidlo je pre prácu lesníkov nevyhnutnou súčasťou, 
nakoľko lesný celok Nová Baňa má vo svojej výmere 2 635,76ha a celková dĺžka lesných ciest 
je 65 km. Základom práce je pohyb v teréne.  

Predpokladaná súčasná hodnota osobného automobilu je podľa prieskumu trhu do 
13.000 EUR bez DPH. Výsledná cena bude vysúťažená v riadnom verejnom obstarávaní, 



ktoré spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. vykoná následne po schválení nákupu vozidla 
 mestským zastupiteľstvom.  

V súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Baňa 
predkladá spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. v zastúpení konateľom spoločnosti zámer 
nákupu vozidla, ktorý bol zároveň prerokovaný aj s Valným zhromaždením a Dozornou radou 
spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. dňa 14.09.2021. 
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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   
 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Novej Bani.  
                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

 
 

D ô v o d o v á      s p r á v a 
 
 
Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady Nová Baňa spočíva 
v zmene času začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva uvedeného v rokovacom 
poriadku mesta Nová Baňa.  
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Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva 
a Mestskej rady v Novej Bani 

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej Bani 

 
I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1) Tento rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Novej Bani (ďalej len „MsZ“) upravuje 
v zmysle ustanovenia § 12, ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov podrobné pravidlá rokovania mestského zastupiteľstva. 

2) MsZ plní funkcie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, všeobecne záväzných nariadení mesta, štatútu mesta a ďalších osobitných 
prepisov. 

3) MsZ rozhoduje podľa § 11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. MsZ si môže 
vyhradiť rozhodovanie o ďalších otázkach, pokiaľ nepatria do výhradnej právomoci primátora 
mesta. 

4) Rokovací poriadok je záväzný pre poslancov mestského zastupiteľstva (ďalej len „poslanec“), 
primátora mesta, predkladateľov materiálov na zasadnutie MsZ a ďalšie osoby, ktoré sú 
zapojené do prípravy MsZ alebo do diskusie počas rokovania MsZ. 

 
II. 

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva 
 

1) Na ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva1 sú pozvaní: 
a) novozvolený primátor, 
b) poslanci zvolení do mestského zastupiteľstva, 
c) predseda mestskej volebnej komisie. 

2) Ustanovujúce zasadnutie otvorí a do zloženia sľubu novozvoleného primátora mesta vedie 
primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období. V prípade jeho neprítomnosti vedie 
ustanovujúce zasadnutie predseda mestskej volebnej komisie (ďalej len „predsedajúci“). 

3) Počas rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva predsedajúci používa 
insígnie primátora. 

4) Program ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva je nasledovný: 
• slovenská hymna; 
• informácia o ďalšom programe zasadnutia; 
• informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do mestského 

zastupiteľstva a volieb primátora mesta; 
• odovzdanie osvedčení o zvolení, pokiaľ novozvolenému primátorovi a poslancom neboli 

osvedčenia odovzdané pred ustanovujúcim zasadnutím mestského zastupiteľstva; 
• zloženie sľubu primátora; novozvolený primátor skladá sľub v zmysle zákona,2 prečítaním 

textu sľubu a následne podpisom textu sľubu napísanom na osobitnom liste; 
• odovzdanie insígnií primátora a vedenia zasadnutia novozvolenému primátorovi; 
• zloženie sľubu poslancov; novozvolení poslanci skladajú sľub tak, že primátor mesta vyzve 

jedného z novozvolených poslancov na prečítanie sľubu poslanca v zmysle zákona3, 
vyzvaný prečíta znenie sľubu poslanca a všetci novozvolení prítomní poslanci vyslovia 
slovo „sľubujem“, podajú ruku primátorovi a podpisom k svojmu vytlačenému menu 

                                                 
1 §12 ods. 1 (ods. 3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
2 §13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
3 §26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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potvrdia zloženie sľubu poslanca. Text sľubu poslanca je napísaný na osobitnom liste tak, že 
najprv je uvedený text sľubu a pod ním zoznam novozvolených poslancov v abecednom 
poradí; 

• schválenie ďalšieho programu schôdze, ktorým je spravidla: 
a) zriadenie komisií a ďalších poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov MsZ, 
b) zvolenie predsedov a členov komisií, 
c) poverenie jedného z poslancov vedením MsZ, pokiaľ primátor nie je prítomný alebo 

odmietne viesť zasadnutie. 
 

III. 
Príprava zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 
1) Prípravu zasadnutia mestského zastupiteľstva organizuje primátor mesta, v súlade 

so schváleným harmonogramom zasadnutí mestského zastupiteľstva, v súčinnosti 
s poslaneckým grémiom4, mestským úradom, prípadne komisiami zriadenými MsZ. Mestský 
úrad (ďalej „MsÚ“) spolupracuje s poslancami pri spracovaní materiálov do MsZ. 

2) Návrh programu zasadnutia MsZ je zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta 
minimálne 7 dní, v prípade zasadnutia mimo schváleného harmonogramu 3 dni pred 
zasadnutím5. 

3) V prípade, že sa na rokovanie predkladá návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta alebo 
majetkové návrhy, lehotu zverejnenia určuje osobitný zákon6. 

4) Poslanci si môžu vybrať spôsob zasielania podkladových materiálov na rokovanie: doručovanie 
v tlačenej verzii na korešpondenčnú adresu alebo elektronicky na zadanú mailovú adresu. 

5) Všetky materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva musia byť vypracované prehľadne, 
zrozumiteľne, vecne správne, doručené na sekretariát MsÚ a obsahujú: 
a) názov materiálu, resp. bod programu, ku ktorému materiál prislúcha, 
b) meno a funkciu predkladateľa a spracovateľa materiálu, 
c) obsah materiálu, 
d) návrh na uznesenie/všeobecne záväzné nariadenie mesta, 
e) dôvodovú správu, ak to vyžaduje predkladaný materiál. 

6) Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah je v súlade s ústavou, zákonmi, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami a inými predpismi mesta a taktiež, že 
predkladaný návrh neodporuje dovtedy prijatým uzneseniam mestského zastupiteľstva. 

7) Materiály určené na zasadnutie mestského zastupiteľstva sa vypracúvajú časovo tak, aby boli 
doručené poslancom najmenej 7 kalendárnych dní pred termínom zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Mestský úrad zabezpečí zverejnenie materiálov na webovom sídle mesta Nová 
Baňa (www.novabana.sk) najneskôr 7 dní pred termínom zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
V prípade mestského zastupiteľstva konajúceho sa mimo schváleného harmonogramu MsZ sa 
doba skracuje na 3 dni pred konaním mestského zastupiteľstva. 

8) Materiály sa doručujú týmto účastníkom rokovania: 
a) primátor         1 
b) prednosta          1 
c) sekretariát         1 
d) poslanci       13 
e) hlavný kontrolór        1 
f) právnik         1 
g) vedúci oddelení, vrátane náčelníka MsP     4 
Nasledujúcim subjektom sa zasiela len pozvánka, prípadne materiály, ktoré sa ich týkajú. 
h) Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.     1 

                                                 
4 § 25 ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
5 §12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
6 §6 ods. 3 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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i) Mestské lesy spol. s r.o.       1 
j) Technické služby mesta Nová Baňa      1 
k) školy a školské zariadenia zriadené mestom Nová Baňa   4 
V prípade škôl a školských zariadení sa zasielajú len materiály, ktoré sa ich dotýkajú. 

9) Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva sú oprávnení predkladať primátor mesta, 
zástupca primátora, poslanci mestského zastupiteľstva, hlavný kontrolór, prednosta mestského 
úradu, vedúci oddelení mestského úradu, náčelník mestskej polície a štatutárne orgány 
právnických osôb založených alebo zriadených mestom, resp. štatutárne orgány právnických 
osôb, v ktorých má mesto majetkovú účasť a predkladatelia schválení mestským 
zastupiteľstvom alebo určení primátorom mesta 

10) O zaradení prerokovania materiálov, ktoré neprešli procesom podľa predchádzajúcich bodov, 
ale mestské zastupiteľstvo ich považuje za dôležité prerokovať, rozhoduje MsZ v úvode 
zasadnutia hlasovaním o zmene programu. 

 
IV. 

Zvolávanie a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva 
 

1) Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva upravuje osobitný predpis7. 
2)    Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva je povinne zverejňovaný v zmysle                   
osobitného predpisu8. 
3) Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zvolávajú písomnou pozvánkou zaslanou 7 

kalendárnych dní, v prípade mestského zastupiteľstva konaného mimo plánovaného 
harmonogramu 3 dni pred konaním zasadnutia. 

4) Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva sa doručí poslancom, hlavnému kontrolórovi 
mesta, prednostovi mestského úradu, právnikovi mestského úradu, vedúcim oddelení 
mestského úradu, náčelníkovi mestskej polície, štatutárnym orgánom právnických osôb 
založených alebo zriadených mestom (Technické služby mesta Nová Baňa, Mestský bytový 
podnik Nová Baňa, s.r.o., Mestské lesy spol. s r.o., školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Nová Baňa) a ostatným pozvaným podľa určenia zvolávateľom. 

5) V pozvánke je uvedené miesto, hodina a návrh programu zasadnutia. 
6) Pozvánka sa zverejňuje zároveň s návrhom programu. 
7) Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani zasadá spravidla v stredu so začiatkom zasadnutia 

mestského zastupiteľstva o 13:00 15:00 hod., okrem zasadnutí zvolaných pri slávnostných 
príležitostiach, významných výročiach mesta alebo štátu. Začiatok takýchto zasadnutí určí 
zvolávateľ. 

 
V. 

Zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 

1)  Zvolávanie a vedenie zasadnutí mestského zastupiteľstva je upravené zákonom9. 
2) Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné, pokiaľ predmetom rokovania nie sú 

veci chránené osobitným zákonom10. 
3) Zasadnutia MsZ vedie primátor, v čase jeho neprítomnosti alebo ak odmietne viesť zasadnutie, 

vedie ho zástupca primátora. Ak aj zástupca primátora odmietne viesť zasadnutie alebo nie je 
prítomný, vedie ho poslanec poverený MsZ (ďalej „predsedajúci“). 

4) Poslanci ospravedlňujú svoju neprítomnosť na zasadnutí mestského zastupiteľstva vopred 
primátorovi. Údaje o účasti poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa zverejnia 
do 3 dní po zasadnutí na webovom sídle mesta. 

                                                 
7 §12 ods. 1. 2. a 3. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
8 §12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
9 §13 ods. 4a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
10 §12 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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5) Z priebehu zasadnutí mestského zastupiteľstva je vyhotovovaný zvukový aj obrazový záznam. 
6) Predsedajúci otvorí rokovanie v čase podľa pozvánky. Na začiatku zasadnutia oznámi primátor 

počet prítomných poslancov, predloží návrh na člena pracovného predsedníctva, troch členov 
návrhovej komisie, zapisovateľa priebehu rokovania zastupiteľstva a dvoch overovateľov 
zápisnice. Následne predloží návrh na schválenie programu rokovania. 

7) V prípade, ak sa nezíde nadpolovičná väčšina všetkých poslancov do 30 minút po čase 
určenom na začiatok rokovania, predsedajúci konštatuje, že „zastupiteľstvo nie je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa“. 

8) Ak klesne počet hlasujúcich poslancov počas rokovania pod nadpolovičnú väčšinu všetkých 
poslancov, primátor vyhlási prestávku v trvaní 5 minút, po ktorej sa hlasovanie o tej istej veci 
zopakuje. Ak počet hlasujúcich poslancov nedosiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých 
poslancov ani po zopakovaní hlasovania, primátor vyhlási zasadnutie mestského zastupiteľstva 
za neuznášania schopné a za skončené. 

9) Za overovateľov zápisnice môžu byť navrhnutí len poslanci prítomní na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. Overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutí mestského 
zastupiteľstva. 

10) Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu, uvedie stručným výkladom 
predkladateľ materiálu, prípadne predsedajúci. 

11) Po predslove predkladateľa, prípadne predsedajúceho k prerokúvanému materiálu otvorí 
predsedajúci diskusiu, pričom slovo udeľuje v poradí, ako sa poslanci prihlásili. 

12) Do diskusie sa poslanci hlásia prostredníctvom hlasovacieho zariadenia; ak nie je kvôli 
technickému problému hlasovacie zariadenie k dispozícii, hlásia sa zdvihnutím ruky. Ďalší 
prítomní sa hlásia zdvihnutím ruky. Príspevky sú limitované časom 5 minút. 

13) Poslanec môže v diskusii podať k prerokúvanej veci pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. 
Návrhy musia byť riadne sformulované, vyhotovené písomne, odovzdané predsedajúcemu, 
zapisovateľovi priebehu rokovania a návrhovej komisii. 

14) Predsedajúci je oprávnený prerušiť vystúpenie poslanca alebo iného rečníka, ak presiahol 
časový limit alebo ak si predsedajúci myslí, že sa rečník svojím prejavom odchyľuje 
od prerokúvanej problematiky. Vyzve ho, aby hovoril k veci. 

15) Predsedajúci môže požiadať predkladateľa, spracovateľa alebo zamestnanca MsÚ, či 
organizácie zriadenej mestom o vysvetlenie a doplnenie údajov k prerokúvanej veci. 

16) Poslanci majú právo reagovať v diskusii na vystúpenie rečníka faktickou poznámkou v trvaní 
jednej minúty. Rečník, na ktorého poslanci reagovali, môže vystúpiť so svojím stanoviskom 
k príspevkom poslancov v trvaní jednej minúty. 

17) Poslanci majú právo podať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, 
časového a vecného postupu rokovania mestského zastupiteľstva s výnimkou hlasovania o veci 
samej. Majú tiež právo podať návrh na ukončenie diskusie. 

18) Poslanci majú právo podať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, 
časového a vecného postupu rokovania mestského zastupiteľstva s výnimkou hlasovania o veci 
samej. 

19)   Právo vystúpiť v rozprave alebo uplatniť faktickú poznámku má hlavný kontrolór v prípade, že       
zistí v priebehu rozpravy nezrovnalosti s ústavou, s platnými právnymi predpismi, nariadeniami 
Mesta, platným rokovacím poriadkom a uzneseniami mestského zastupiteľstva. Slovo sa mu 
udelí hneď po skončení predchádzajúceho príspevku prednostne. 

20) Prednostovi mestského úradu, ďalším zamestnancom Mesta a k veci prizvaným osobám udelí 
slovo predsedajúci, ak sú vyčerpané príspevky poslancov, alebo ak je potrebné podanie 
vysvetlenia k veci. 

21) Počas hlasovania je faktická poznámka neprípustná. 
22) Účastníci rokovania mestského zastupiteľstva nesmú rušiť pri prejave predsedajúceho, 

primátora, poslancov a iných rečníkov. 
23) Ak poslanec prihlásený do rozpravy nie je prítomný v rokovacej miestnosti, bude mu udelené 

slovo na konci rozpravy. 
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24) Diskusia končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení rečníci a predsedajúci diskusiu ukončil. 
25) Ak niekto ruší zasadnutie mestského zastupiteľstva, najmä nevhodným správaním 

a porušovaním rokovacieho poriadku, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti 
po tom, čo ho na takúto možnosť upozornil. 

26) Na návrh predsedajúceho alebo poslanca môže MsZ odhlasovať ukončenie svojho rokovania 
alebo prerušenie rokovania. Uznesenie o prerušení rokovania musí obsahovať ustanovenie 
o tom, kedy bude toto rokovanie pokračovať. 

27) Po vyčerpaní programu rokovania mestského zastupiteľstva vyhlási predsedajúci zasadnutie 
za skončené. 

VI. 
Interpelácie, informácie a vysvetlenia 

 
1) Interpeláciou sa pre účely tohto rokovacieho poriadku rozumie písomná alebo ústna požiadavka 

na vysvetlenie ku konkrétnej veci, spravidla je to kvalifikovaná otázka, ktorá sa týka riešenia 
závažných otázok a úloh rozvoja mesta, dodržiavania zákonov, plnenia všeobecne záväzných 
nariadení Mesta, plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a riešenia iných verejných 
záležitostí. 

2) Písomná interpelácia obsahuje meno poslanca, alebo občana,  dátum podania interpelácie 
a spôsob, akým požaduje interpelujúci odpoveď (písomne alebo elektronicky). Ústna 
interpelácia sa zaznamená do zápisnice z rokovania zastupiteľstva. 

3) Na každú podanú interpeláciu je Mestský úrad povinný vypracovať odpoveď do 30 dní 
od konania MsZ a zaslať ju všetkým poslancom a autorovi interpelácie. 

4) Práva poslanca na požadovanie informácií a vysvetlení určuje zákon11. 
5) Pravidelným bodom Programu mestského zastupiteľstva sú: 

- Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 
- Interpelácie občanov – v určenom čase od 15:00 17:00 do 15:30 17:30 hod. 

 
VII. 

Pripomienky a pozmeňovacie návrhy 
 

1) Počas diskusie k jednotlivým prerokovávaným bodom programu môžu poslanci a primátor 
predkladať pripomienky a pozmeňovacie návrhy. 
a) Pripomienkou sa pre účely tohto rokovacieho poriadku rozumie konkrétne vyjadrenie 

doplňujúceho charakteru k prerokovávanej veci. 
b) Pozmeňovacím návrhom sa pre účely tohto rokovacieho poriadku rozumie návrh 

k prerokovávanej veci, ktorý by mal obsahovať jasne sformulovanú požiadavku na zmenu 
oproti predloženému materiálu, na ktorej sa má mestské zastupiteľstvu uzniesť. 

2) O každom pozmeňovacom návrhu musí dať predsedajúci zasadnutia MsZ hlasovať. Ak je 
vznesených viac pozmeňovacích návrhov k jednému prerokovávanému bodu programu, hlasuje 
sa o nich v poradí, ako boli doručené návrhovej komisii. 

3) Ak z povahy prijatého pozmeňovacieho návrhu vyplýva, že je ďalšie hlasovanie o ostatných 
vo veci podaných návrhoch bezpredmetné, už sa o nich nehlasuje. 

4) V prípade, že autor pozmeňovacieho alebo doplňujúceho návrhu namieta poradie alebo obsah 
v interpretácii svojho návrhu, má právo kontroly záznamu. 

5) Poslanec môže vziať späť pozmeňovací alebo doplňujúci návrh alebo pripomienku, pokiaľ 
mestské zastupiteľstvo ešte nepristúpilo k hlasovaniu o ňom. 

6) V prípade, že vznesených pripomienok alebo pozmeňovacích/doplňovacích návrhov je viac 
a závažným spôsobom menia charakter predloženého materiálu, má predsedajúci právo dať 
hlasovať o odročení prerokovávanej veci z programu a vrátiť materiál na dopracovanie 
predkladateľovi. 

                                                 
11 § 25 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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7) Predkladateľ má právo počas diskusie požiadať o stiahnutie ním predloženého materiálu 
z rokovania. 

8) Hlavný kontrolór môže dať návrh na odročenie materiálu z rokovania v prípade, že zistí 
v predloženom materiály rozpory so zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom, 
všeobecne záväzným nariadením alebo iným predpisom mesta Nová Baňa, ktoré sa nedajú 
odstrániť priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva. 

 
VIII. 

Hlasovanie mestského zastupiteľstva 
 
1) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu hlasovaním12. Hlasovanie sa uskutočňuje 

bezprostredne po ukončení diskusie k danej veci. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné. 
O tajnom spôsobe hlasovania rozhoduje mestské zastupiteľstvo samostatným hlasovaním, 
alebo ak tak určuje zákon, alebo tento rokovací poriadok. 

2)  
a) Verejné hlasovanie: 

• hlasuje sa spravidla s použitím technického zariadenia, prípadne zdvihnutím ruky, 
• pred každým hlasovaním návrhová komisia prečíta návrh na uznesenie, o ktorom sa bude 

hlasovať, 
• výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci rokovania tak, že oznámi počet poslancov, ktorí 

hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí 
sa zdržali hlasovania a počet poslancov, ktorí nehlasovali. 

b) Tajné hlasovanie: 
• použijú sa hlasovacie lístky, ktoré poverení poslanci, spravidla členovia návrhovej 

komisie, vydajú poslancom pred uskutočnením hlasovania, 
• na priebeh tajného hlasovania dozerajú poverení poslanci, ktorí spočítajú hlasy 

a vyhotovia zápisnicu o výsledku tajného hlasovania, 
• výsledky tajného hlasovania oznámi po sčítaní hlasov predsedajúci tak, že oznámi počet 

vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, 
ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, počet 
poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných lístkov. 

3) Informácia z technického zariadenia o výsledkoch verejného hlasovania a zápisnica 
o výsledkoch tajného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

4) Výsledky verejného hlasovania poslancov sa zverejnia na úradnej tabuli a webovom sídle 
mesta. 

 
IX. 

Zápisnica a videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva 
 

1) Zápisnicu z rokovania mestského zastupiteľstva vyhotovuje zapisovateľ, spravidla zamestnanec 
MsÚ, ktorého určí predsedajúci. 

2) O každom zasadnutí sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä:  
-  dátum a miesto zasadnutia mestského zastupiteľstva,  
-  kto zasadnutie viedol,  
-  koľko poslancov bolo prítomných, neprítomných a ospravedlnených,  
-  informácia o overení zápisnice z minulého zasadnutia a mená novourčených overovateľov     
zápisnice,  
-  schválený program zasadnutia,  
-  aké interpelácie boli vznesené,  

                                                 
12 §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení 



7 

-  kto hovoril v rozprave k jednotlivým bodom programu, stručný obsah jeho vystúpenia,  
najmä ak predložil návrh na zmenu uznesenia,  
-  výsledky hlasovania. 

  
3) Zápisnicu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva podpisuje primátor mesta, prednosta MsÚ 

a overujú ju na to určení overovatelia. 
4) Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa zverejňuje na webovom sídle mesta 

v lehote do 30 dní od zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
5) Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva sa zverejňuje do 7-mich kalendárnych dní 

na webe mesta (www.novabana.sk). 
 

X. 
Zriaďovanie Mestskej rady, komisií MsZ a iných orgánov 

 
1) Mestské zastupiteľstvo určí hlasovaním počet členov mestskej rady a rozdelenie počtu miest v 

mestskej rade tak, aby sa v jej zložení prihliadalo na zastúpenie politických strán, hnutí a 
nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Počet členov mestskej rady tvorí najviac 
tretina počtu poslancov mestského zastupiteľstva. Zástupca primátora je vždy členom 
mestskej rady.  

2) Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne 
alebo kontrolné orgány:13 

a) Stále komisie sú kreované a ich členovia sú volení spravidla na ustanovujúcom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva na obdobie zhodné s volebným obdobím MsZ. 

b) Dočasné komisie sú zriaďované a ich členovia sú volení podľa potreby. 
 

XI. 
Uznesenia mestského zastupiteľstva a nariadenia mesta 

 
1) Hlasovanie o uzneseniach, spôsob a lehota ich podpísania je upravená zákonom14.  
2) Prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva je možné zrušiť hlasovaním o zrušení uznesenia. 

Na prijatie uznesenia o zrušení uznesenia je potrebné rovnaké kvórum ako na prijatie 
uznesenia. 

3) Uznesenia mestského zastupiteľstva sú číslované chronologicky od začiatku do konca 
kalendárneho roka. Tvar čísla je poradové číslo uznesenia / rok prijatia uznesenia. 

4) Spôsob, akým mestské zastupiteľstvo vydáva nariadenia, je upravený v zákone15. Na prijatie 
nariadenia je potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov16. 

5) Pred hlasovaním o vydaní nariadenia prečíta predkladateľ alebo spracovateľ materiálu všetky 
riadne doručené pripomienky k zverejnenému návrhu nariadenia. Po vypočutí pripomienok 
poslanci podajú, resp. nepodajú pripomienky na zmeny v predkladanom návrhu nariadenia. 

6) Všeobecne záväzné nariadenia mesta sú číslované chronologicky od začiatku do konca 
kalendárneho roka. Tvar čísla je poradové číslo nariadenia / rok prijatia nariadenia. 

7) Nariadenia podpisuje rovnako ako uznesenia primátor mesta do 10-tich dní od ich schválenia 
MsZ17. 

8) Kým výkon uznesenia môže primátor pozastaviť tým, že ho nepodpíše v zákonom stanovenej 
lehote18, všeobecne záväzné nariadenie mesta je účinné bez ohľadu na názor primátora. 

                                                 
13 § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
14 § 12 ods. 7 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
15 § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
16 § 12, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
17 § 12, ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
18 § 13, ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší 
začiatok účinnosti19. 

9) Vzory návrhu na uznesenie a návrhu na všeobecne záväzné nariadenie mesta sú uvedené 
v prílohách č. 1 a č. 2 k tomuto rokovaciemu poriadku. 

 
Rokovací poriadok Mestskej rady v Novej Bani 

 
XII. 

Úvodné ustanovenia 
 

1)  Rokovací poriadok Mestskej rady (ďalej len MsR) upravuje prípravu, obsah a spôsob    
rokovania, prípravu materiálov, spôsob hlasovania, uznášania sa a prijímania uznesení a spôsob 
kontroly plnenia uznesení.  

2)  V prípade, že tento poriadok neustanovuje inak, platia pre zasadnutie MsR primerane 
ustanovenia rokovacieho poriadku MsZ.  

3)    MsR najmä :  
a)   rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ a organizuje prípravu 

podkladov na zasadnutie MsZ,  
b)    zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, jeho fondov a rozpočtu, 

daní a poplatkov a podáva o nich návrhy MsZ alebo primátorovi mesta,  
c)    predkladá vlastné návrhy na zasadnutie MsZ,  
d)  zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanovisko podáva MsZ a 

primátorovi mesta.  
 

XIII. 
Príprava rokovania Mestskej rady 

 
1)   Prípravu rokovania MsR organizuje prednosta mestského úradu (ďalej len MsÚ) v súčinnosti s  

primátorom a zástupcom primátora.  
2)  Členom MsR sa materiály odošlú najneskôr 7 pracovných dní pred termínom zasadnutia   

mestskej rady.  
3)   Mestská rada zasadá podľa vopred schváleného harmonogramu alebo podľa potreby, najmenej  
      raz za tri mesiace.  
4)   Zasadnutia MsR sa okrem členov MsR zúčastňujú primátor mesta, hlavný kontrolór a  
      prednosta MsÚ.  
5)   Právo zúčastniť sa na zasadnutiach MsR majú aj ostatní poslanci MsZ. 
 

XIV. 
Zasadnutie Mestskej rady 

 
1)   MsR je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.  
2)   Zasadnutie je neverejné.  
3)   Zasadnutie vedie primátor mesta, v prípade jeho neprítomnosti zástupca primátora mesta, resp.  

poverený člen MsR. Ak počas zasadnutia MsR klesne počet poslancov pod nadpolovičnú 
väčšinu všetkých členov MsR, predsedajúci zasadnutie preruší a najneskôr do 3 dní určí 
náhradný termín na prerokovanie zostávajúcich bodov programu.  

4)   V prípade, ak sa do 30 minút po čase určenom na začiatok zasadnutia MsR nezíde dostatočný  
počet jej členov, zvolá primátor mesta zasadnutie MsR najneskôr do 7 dní.  

5)   Program zasadnutia predkladá k schváleniu MsR predsedajúci zasadnutia. Program sa považuje  
    za schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých jej členov MsR.  

                                                 
19 § 6, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
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6)   Program zasadnutia možno na návrh poslanca resp. primátora mesta doplniť, pokiaľ tento bude  
prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých členov MsR.  

7)   Primátor určí z členov MsR 2 overovateľov zápisnice. 
8)  Zápisnicu zo zasadnutia MsR vyhotoví zapisovateľ - referent pre MsZ a MsR. Zápisnicu   

podpisujú primátor mesta, prednosta MsÚ a 2 overovatelia. Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí  
MsR sa zverejňujú na webovej stránke mesta do 10 dní od zasadnutia. 

 
XV. 

Postup prijímania uznesenia Mestskej rady 
 
1)   Návrhy na uznesenie MsR môžu predkladať členovia MsR, primátor mesta, prednosta MsÚ.  
2)   Na prijatie uznesenia MsR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.  
 

XVI. 
Spoločné ustanovenia 

 
1)   Na otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok sa môže mestské zastupiteľstvo uzniesť    
osobitne. Takto prijaté uznesenie nesmie byť v rozpore s platným rokovacím poriadkom, má 
jednorazovú platnosť a nestáva sa súčasťou rokovacieho poriadku. 
2)  Poslanci môžu vytvoriť svoje poslanecké kluby. K založeniu klubu sú potrební najmenej štyria 
poslanci. Poslanec môže byť členom len jedného klubu. Na čele klubu stojí predseda klubu, ktorého 
si spomedzi seba volia členovia poslaneckého klubu. Predseda koná v mene poslaneckého klubu, 
v jeho neprítomnosti túto úlohu vykonáva poverený člen poslaneckého klubu.  
3)  Založenie klubu, jeho názov a zloženie oznámi predseda do 7 dní od jeho založenia primátorovi 
mesta písomne. Písomné oznámenie obsahuje najmä názov klubu, meno a priezvisko predsedu 
klubu a mená a priezviská poslancov, ktorí sa stali jeho členmi. 
4)  Počas volebného obdobia predseda poslaneckého klubu v rovnakej lehote oznámi aj mená  
a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu, alebo ktorí sa stali jeho 
novými členmi. 
5) Rovnako platí postup pri kreovaní nových poslaneckých klubov počas volebného obdobia. 
 
 
 

XVII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Týmto rokovacím poriadkom sa ruší Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej 

Bani prijatý uznesením č. 85/2018 dňa 27. 06. 2018. 
2) Tento rokovací poriadok je prijatý uznesením č. 6/2019 dňa 23.01.2019  a nadobúda účinnosť 

dňom jeho schválenia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
                          Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
                                                   primátor mesta 

 
 



Prílohy: 
Príloha č.1: Vzor návrhu na uznesenie
Príloha č.2: Vzor návrhu všeobecne záväzn

Príloha č.1: Vzor návrhu na uznesenie
 

Pre Mestské zastupite
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. ..... : Uviesť názov bodu

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

 

Predkladateľ: Uviesť meno, priezvisko, funkciu predkladate

 

Spracovateľ: Uviesť meno, priezvisko, funkciu spracovate

 

 

Materiál obsahuje: 

1) Návrh na uznesenie

2) Dôvodová správa

3) Podkladový 

záverečný úč

 

 

V Novej Bani dňa .......... (uviesť dátum a

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

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Ba

 

schvaľuje/zakladá/zriaďuje/poveruje/

 

predmet – obsah návrhu (čo, koho, komu)

 

 

Dôvodová správa 
 
Vysvetlenie predloženého návrhu

10 

Vzor návrhu na uznesenie 
všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Vzor návrhu na uznesenie 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ť názov bodu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ť meno, priezvisko, funkciu predkladateľa 

ť meno, priezvisko, funkciu spracovateľa 

Návrh na uznesenie 

Dôvodová správa 

odkladový materiál, ak je potrebný, napr. rozpoč

čný účet mesta, správa o inventarizácii, o hospodárení a

(uviesť dátum a rok) 

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

e n i e 

stvo mesta Nová Baňa 

uje/poveruje/menuje/ukladá/odporúča/berie na vedomie/žiada/...

čo, koho, komu) 

Vysvetlenie predloženého návrhu. 

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

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

materiál, ak je potrebný, napr. rozpočet, zmena rozpočtu, 

hospodárení a pod. 

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

a/berie na vedomie/žiada/...... 



Príloha č.2: Vzor návrhu 
Nová Baňa

 

Pre Mestské zastupite
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K bodu č. ..... :       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Ba

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

 

Predkladateľ: Uviesť meno, priezvisko, funkciu predkladate

 

Spracovateľ: Uviesť meno, priezvisko, funkciu spracovate

 

 

Materiál obsahuje: 

1) Návrh VZN mesta Nová Ba

2) Dôvodová správa

 

 

V Novej Bani dňa .......... (uviesť dátum a

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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NA
zo dň

 
 

Hlasovanie č. ...... zo dňa ......
o .....................................................
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Ba
 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Ba

 

 

Dôvodová správa 
 

Vysvetlenie predloženého návrhu

11 

návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
ňa 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:       Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o... (Uviesť

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

ť meno, priezvisko, funkciu predkladateľa 

ť meno, priezvisko, funkciu spracovateľa 

Návrh VZN mesta Nová Baňa č. ....... / 20....... zo dňa ....... 

Dôvodová správa 

(uviesť dátum a rok) 

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

 

Návrh 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NA RIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č
zo dňa ...... o ................................................ 

ňa .......... o všeobecne záväznom nariadení mesta 
........... 

Nová Baňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ..... / 20... zo dňa ...... o ........

predloženého návrhu. 

šeobecne záväzného nariadenia mesta 

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

Uviesť názov VZN) 
------------------------------------------------------------------------------ 

ňa ....... o........................... 

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

č. ........ / 20....... 

mesta č. ....... / 20...... 

....................................... 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

___________________________________________________________________________ 

K bodu:                 Zmena člena mestskej rady  

 

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 24. novembra 2021 

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

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

a)  berie na vedomie  
 
vzdanie sa člena mestskej rady JUDr. Vladislava Lalku dňom 23.06.2021, 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
b) volí 
 
za člena mestskej rady Gregora Kádera.  
 
  
 
 

 

 

D ô v o d o v á      s p r á v a 

 

 
Dňa 24. júna 2021 sa pán poslanec JUDr. Vladislav Lalka vzdal členstva v mestskej rade 
zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve Nová Baňa s platnosťou od 23.06.2021. Žiadosť pod 
číslom 2021/09552 na vzdanie sa členstva v Mestskej rade.  Funkcia člena mu tak zanikla 
dňom doručenia 23. júna 2021.  
 
V súlade s článkom 10 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a Mestskej 
rady v Novej Bani sa navrhuje za člena poslanec, ktorého nominovala politická strana.    
 



 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

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

K bodu:                  Zmena predsedu a zapisovateľky komisie dopravy 

  

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

 

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

 

Spracovateľ:   Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu  

            

 

Materiál obsahuje:  1) Návrh na uznesenie 

    2) Dôvodová správa  

       

 V Novej Bani, dňa  24. novembra 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 predsedu komisie dopravy  Mgr. Petra Hudeca, 

z funkcie zapisovateľky komisie dopravy Ing. Slavomíru Bačovú, 

                                                                                                                                                                                                                         

b) v o l í 
 

za zapisovateľku komisie dopravy Ing. Veroniku Búryovú.  

 

 

 

 

D ô v o d o v á      s p r á v a 

 

 
Zmena predsedu nastala z dôvodu vzdania sa funkcie predsedu a člena poslanca MsZ Mgr. 

Petra Hudeca a zmena zapisovateľky komisie dopravy nastala z dôvodu zmeny pracovnej 

náplne zamestnancov mestského úradu.  
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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:    3 návrhy na uznesenie 

      3 dôvodové správy 

    

V Novej Bani, dňa 24. novembra 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. 6251/21 – trvalý trávny porast o výmere 39 m2 vytvorený dielom 
„3“ o výmere 39 m2 z pozemku  E KN parc. č. 4489 – zastavaná plocha o celkovej výmere                        
3.719 m2 geometrickým plánom č. 10935479-205/19 vypracovaným dňa 13.05.2021, 
geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným                          
dňa 20.05.2021,  pod číslom G1 - 207/2021, vedeným Okresným úradom v Žarnovici, 
odborom katastrálnym  na LV č. 3853, v  k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta                     
Nová Baňa; 

   
v prospech: 
Iveta Zúbeková, rod. Hrnčiarová, trvalé bydlisko Mlynská 2815/30,                                               
974 09  Banská Bystrica; 

 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku,                                    
ktorý je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 379 (rodinný dom,                            
súp. č. 1973 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľky. Uvedená časť mestského pozemku 
slúži ako odstavná plocha a manipulačný priestor pre rodinný dom, súp. č. 1973. 

 
v kúpnej cene  za výmeru 39 m2 predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo                 
117,00 eur (slovom: jedenstosedemnásť eur). Znaleckým posudkom č. 25/2021 
vypracovaným dňa 09.07.2021 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                     
966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 2,15 eur/m2.                   
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S kúpnou cenou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov 
vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 60,00 eur. 

 
                                     D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 122/2021 
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. 25/2021 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 min. 3,00 eur/m2 v prospech žiadateľky.  
 
 

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. 4637/12 – zastavaná plocha o výmere 211 m2 vytvorený  
z pozemku C KN parc. č. 4637/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1.605 m2  
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                    
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                             
č. 10935479-227/20, vypracovaným dňa 04.11.2020 geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27,  968 01  Nová Baňa, overeným dňa 12.11.2020, pod číslom                             
G1 - 482/2020;        

 

v prospech:  
Ľudmila Vallová, rod. Marušková, trvalé bydlisko Kamenárska 1239/54,  
968 01  Nová Baňa; 

 
z dôvodu zámeru žiadateľky – vlastníčky stavby mototechna Vallo, súp. č. 1361 /súčasnej 
predajne CYKLOSPORT3000 o jej rekonštrukciu. Stavba sa už 15 rokov využíva na ten 
istý účel a priestor sa už stal nevyhovujúcim. Žiadateľka by chcela plánovanou 
rekonštrukciou stavby zväčšiť kapacitu predajne, služby zákazníkom a pozemok oplotiť; 

 
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 
všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 34/2021 vypracovaným dňa 
19.02.2021 znalcom Ing. Imrichom Lasabom, Hlavná 314/118, 966 53                             
Hronský Beňadik bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 15,88 eur/m2.                       
Za výmeru 211 m2 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 4.355,88 eur                                          
(slovom: štyritisíctristopäťdesiatpäť eur a osemdesiatosem 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. 99/2020 
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. 34/2021   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 žiadateľky.  
 
 

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 
 
uzatvorenie dohody medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Technickými 
službami mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, Nová Baňa ako správcom majetku o zrušení 
správy k časti zvereného majetku v zmysle  čl. 3. odst. 3.2 Zmluvy o zverení správy 
majetku mesta Nová Baňa č. 5/2015 zo dňa 22.12.2015 dňom 01.01.2022 a to: 
 
 
Záchody a sprchy Tajch 
vstupná cena:                             124.223,31 eur 
zostatková cena k 31.12.2021:     86.427,31 eur 
                                              
z dôvodu, že uvedenú nehnuteľnosť si bude spravovať mesto Nová Baňa.  

 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
Mesto Nová Baňa uzatvorením dohody zruší správu uvedenej časti majetku z dôvodu,                             
že uvedenú nehnuteľnosť si bude spravovať mesto Nová Baňa.  
 
 
 
 




