
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 23.2.2022 o 13.00 hod. v Centre voľného času v Novej Bani 

 

 

Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 

Prítomní: 

Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Milan Rafaj, Mgr. Adrian Zima, Maroš Marko, Mgr. Peter Hudec, Igor 

Moško, Gregor Káder, Anton Žňava, Mgr. Ján Škvarka 

 

 

Ospravedlnení:  

                        

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová (online) 

Hlavná kontrolórka:  PhDr. Katarína Segetová 

Právnička mesta:   Mgr. Eva Rupcová (online) 

MsÚ:   Ing. Jozef Spurný, vedúci OVŽPaSM (online) 

   Mária Bakošová, finančné oddelenie (online) 

   PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie  

   Ján Ševčík, náčelník MsP (online)    

 

Zástupcovia mestských podnikov: Anna Tužinská, konateľka MsBP Nová Baňa (online) 

     Ing. Jozef Šmondrk, konateľ MsL Nová Baňa (online) 

     Ľuboš Palaj, riaditeľ TS Nová Baňa (online) 

 

Prizvaní:     Dáša Zigová, OVŽPaSM  

     Mgr. Ivana Vnučková, OVŽPaSM 

     Ing. arch. Beáta Mikušová 

 

      

 

Zástupcovia škôl a školských  

zariadení:    Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ (online) 

     PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ (online) 

Mgr. Marta Urdová, DiS. Art., riaditeľka ZUŠ (online) 

     Mgr. Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ (online) 

 

  

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, 

MBA, primátor mesta Nová Baňa. Zasadnutie  bolo  zvolané  v  zmysle zákona o obecnom 

zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1 v znení neskorších predpisov.  Rokovanie MsZ bolo 

vysielané aj online.                                                                                              
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Pretože boli prítomní poslanci mestského zastupiteľstva, z celkového počtu 13 poslancov 

bolo na začiatku MsZ prítomných 12 poslancov, primátor mesta Nová Baňa vyhlásil zasadnutie 

za uznášaniaschopné.  

 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský 

Návrhová komisia:  Milan Rafaj, Mgr. Adrian Zima, Anton Medveď 

Pracovné predsedníctvo:    JUDr. Vladislav Lalka   

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Veronika Búryová 

 

Hlasovanie č. 1 o návrhovej komisii, pracovnom predsedníctve, overovateľoch zápisnice 

a zapisovateľke. 

 

prítomní - 12 

za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 1 Igor Moško  uznesenie bolo prijaté 

 

Primátor mesta prečítal program rokovania MsZ so zmenami v nasledovnom znení:  

 

•   Informačný blok vedenia mesta  

1. VZN č. .../2022 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa, ktorým sa mení 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014 

2. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

23.02.2022 

3. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021 

4. Projekt NFP „Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa“ 

5. ŽoNFP: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa“ 

6.„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 - 

aktualizácia“ 

7. 1. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

8. VZN č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na 

rok 2022 

9. Úhrada pohľadávok na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému: Trading 

universal services, s.r.o. 

10. Náklad Mesta Nová Baňa na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom sp. zn. 9Cb/32/2013.  

(mesto c/a  Trading universal services, s.r.o.) 

11. Úhrada v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o. (veriteľ spoločnosti 

Trading universal services, s.r.o.) 

12. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022 v oblasti kultúry a športu 

13. Plán súvislého asfaltovania v rokoch 2023-2024 

14. Úplné znenie stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. 

15. Odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara 



3 

 

16. Nákup terénneho automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. 

17. Majetkové veci 

18. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

19. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka 

mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria 

 

Z á v e r 

 

JUDr. Vladislav Lalka – informoval, že viceprimátor Ing. Tužinský chce byť prítomný bodu 

o územnom pláne. Jeho požiadavke bolo vyhovené.  

 

Hlasovanie č. 2 o programe MsZ: 

 

prítomní - 12 

za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

Informačný blok vedenia mesta  

 

PhDr. Lenka Šubová – oboznámila prítomných s aktuálnym stavom projektov z eurofondov a 

Banskobystrického samosprávneho kraja. Aktívnych podaných projektov je 13, ktorých  žiadaná 

suma externých zdrojov predstavuje 2 827 000 eur. V štádiu príprav sú rozbehnuté 2 ŽoNFP a 1 

dotačná. V roku 2022 bola neschválená 1 žiadosť o dotáciu. Informácie doplnila o  účel projektu, 

uhradené financie, náklad pre mesto (spolufinancovania/refundácia) a bilanciu mesta.     

 

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

23.2.2022 

 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta 

Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. 

 

Dôvodová správa 

 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na I. polrok 2022 predkladá 

hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole stavu plnení uznesení 

mestského zastupiteľstva. 

 

U z n e s e n i e   č. 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie 
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správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

23.02. 2022. 

Hlasovanie č. 3: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 

Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 1 (Mgr. Ján Škvarka) uznesenie bolo prijaté 

 

2. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021 

 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta 

Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. 

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písmena e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne 

správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.  

Predložením Súhrnej správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 je 

naplnená jedna z hlavných zákonných povinností hlavného kontrolóra. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

berie na vedomie 

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2021. 

 

Hlasovanie č. 4: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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3. VZN č. .../2022 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa, ktorým sa 

mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ivana Vnučková. K danému bodu boli materiály zaslané 

vopred.  

 

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa má spracovaný Územný plán mesta, ktorý bol schválený dňa 22.10.2014 

uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 50/2014. Záväzná časť územného plánu mesta bola 

vyhlásená všeobecne záväzným nariadením č. 3/2014.  

Vypracovanie ZaD č. 1 bolo z dôvodu nárastu požiadaviek na uspokojenie nárokov obyvateľov 

(investorov) pri riešení bývania, rekreácie a čiastočne aj umiestnenie výroby a služieb nad 

rámec schválenej dokumentácie. Ďalším dôvodom sú aj zmenené podmienky v oblasti bytovej 

výstavby, zmenená situácia o oblasti ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia a 

prebiehajúce zmeny vlastníckych pomerov. Zamýšľané investície je nutné zosúladiť so 

schválenou koncepciou priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, vrátane 

preverenia väzieb na urbárnu štruktúru mesta, pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo 

udržateľného rozvoja a reálne možnosti napojenia rozvojových lokalít na technickú 

infraštruktúru sídla, predovšetkým na elektriku a pitnú vodu v súlade s platnými technickými a 

hygienickými požiadavkami. 

 

Primátor mesta – konštatoval, že oneskorenie schválenia ÚP bolo spôsobené viacerými 

faktormi a aj Okresným úradom BB, ktorý dal požiadavku o opätovné verejné prerokovanie 

a taktiež pandémiou Covid–19.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – vyjadrila sa, že ÚP patrí medzi dôležité dokumenty 

mesta. Čo sa týka výsledku, musela konštatovať, že je rada akú podobu dali orgány, ktoré o ÚP 

rozhodovali. Výsledok pôvodnej stratégie mesta by nebol akceptovateľný pre dlhodobý rozvoj. 

Súčasná podoba je akceptovateľná. Návrh ÚP si prechádzali aj na komisii dopravy a je s ich 

pohľadu schváliteľný. Zaujímala sa však, aká rozloha lesných pozemkov a poľnohospodárskej 

pôdy bola týmto ÚP zabratá.  

 

Ing. Karol Tužinský – v roku 2019 komisia, ktorá sa ÚP zaoberala si stanovila kritériá, na 

základe ktorých vytriedila žiadosti, ktoré kritériá nespĺňali.  

 

Primátor mesta – doplnil informáciu, že na začiatku bolo 127,1 ha pozemkov, ktoré sa už 

v úvode tvorby ÚP nedali zaradiť a vyhovieť im. 10,3 ha bolo zaradených na zváženie, 41,9 ha 

bolo vhodných, 1,8 ha bolo v súlade s ÚP a ďalších 29,8 ha bolo akceptovaných.  

 

Ing. arch. Beáta Mikušová – územné plánovanie je koordinácia všetkých činností v území 

tak, aby bol dosiahnuteľný maximálny efekt z hľadiska hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

s rešpektovaním podmienok trvalej udržateľnosti. ÚP je kompromisným dokumentom, ktorý 

vznikne na základe vyjadrení a stanovísk všetkých dotknutých orgánov štátnej a verejnej 
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správy. ÚP neskúma pri svojom návrhu majetkové pomery na danom území. Snaží sa 

maximálne sfunkčniť plochy a funkčne ich rozložiť. ÚP je rozčlenený na 5 rôznych skupín. 

Zdôraznila, že zapracovanie pozemku do ÚP nie je nárokovateľné.  

 

Primátor mesta – uviedol, že jednotlivé pripomienky občanov bolo potrebné opakovane 

prerokovávať.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – je rád, že sú na konci zdĺhavého procesu. Je toho názoru, že 

špecifiká mohli byť dané ale väčšina poslancov tvorila, navrhovala ÚP prvý krát.  

 

Primátor mesta – vyjadril sa, že bude konzultovať s odborníkmi – ÚP zóny. Tie by mohli byť 

v lokalite Záhrb, Tajch a iné. Následne by mal byť proces flexibilnejší, časovo kratší a mohli 

by sme občanom ponúknuť dynamickejší rozvoj.  

 

N a r i a d e n i e   č. 1/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

A/ schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2022 o záväzných častiach územného 

plánu mesta Nová Baňa, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 

3/2014. 

 

B/    berie na vedomie   

 

1.  Správu o spracovaní  Územného plánu mesta Nová Baňa,  zmeny a doplnky č.1 

   

2.  Stanovisko Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru výstavby a bytovej politiky  

č: OU-BB-OVBP1-2022/007672-002 zo dňa 17.2.2022, o preskúmaní súladu návrhu Územného 

plánu sídelného útvaru  Nová Baňa, Zmeny a doplnky č. 1 so zákonnými postupmi, v zmysle § 

25 ods. 4 zákona č. 50/76 Zb. v platnom znení  (stavebný zákon) 

 

C/   súhlasí  

So spôsobom vybavenie pripomienok v procese prerokovania návrhu podľa tabuľkového 

prehľadu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia. 

 

D/   schvaľuje 

podľa § 4 ods. 3 písm. j/  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom   znení a § 

26 odst. 3 stavebného zákona  

   

1. Územný plán mesta  Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 v rozsahu riešeného vymedzeného 

územia   

 

E/   vyhlasuje 
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Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2022  o záväzných častiach územného plánu mesta Nová 

Baňa v znení Zmeny a doplnky č.1 

 

F/   upovedomuje, že  

 Územný plán mesta  Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 je uložený: 

-     na meste Nová Baňa – ako orgáne územného plánovania  – na Mestskom úrade  

- na stavebnom úrade   

- na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, odbor výstavby a bytovej politiky 

 

Hlasovanie č. 5: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 nariadenie bolo prijaté 

 

 

4. Projekt NFP „Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa“ 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka Kancelárie primátora. 

K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Mestu Nová Baňa bolo doručené dňa 18.2.2022 Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku pre projekt „Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová 

Baňa“ s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 385 868,91 EUR, pričom 

celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 406 177,80 eur. 

 

Uznesením č. 56/2021 zo dňa 26.5.2021 bolo schválené preloženie žiadosti o NFP v rámci 

výzvy č. IROP-PO4-SC431-2021-65, vrátane schválenia zabezpečenia realizácie projektu, 

zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške min. 5%, vrátane 

prípadných neoprávnených výdavkov na uvedený projekt.  

        

Predkladáme Vám návrh uznesenia na oprávnenie primátora mesta ako štatutárneho zástupcu 

mesta Nová Baňa uzatvoriť zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane 

prípadných dodatkov k tejto zmluve v súvislosti s realizáciou uvedeného projektu, z dôvodu 

zmeny podmienok v zákone č. 292/2014 Z.z. – Zákon o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudli 

účinnosť od 15.7.2021.  
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JUDr. Vladislav Lalka – informoval sa o čase realizácie projektu a finančnom krytí 

spolufinancovania  vo výške 5  .  

 

Primátor mesta – VO na zhotoviteľa je pred vyhlásením a prebehne za 20 dní a do 6-tich 

mesiacov je ukončenie realizácie. Spolufinancovanie bolo komunikované na MsR. Každá 

schéma projektu je iná a budeme sa radiť s konzultačnými spoločnosťami.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zaujímala sa, či sa mesto ide zapojiť do momentálne 

vyhlásenej výzvy s iným sídliskom. PhDr. Šubová jej odpovedala, že výzvu preveria 

s možnosťou zapojenia sa.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – navrhol, aby sa preverilo a zapojilo sa do výzvy s ďalšími sídliskami.  

 

Milan Rafaj – informoval sa o plánoch s existujúcou zeleňou. A požiadal o stretnutie pred 

realizáciou ohľadne zachovania zelene. Primátor mesta mu odpovedal, že označená zeleň bola 

technickou pomôckou pre geodetov. Súhlasí s komunikáciou vopred s poslancami a občanmi 

sídliska.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – potvrdil spoločné stretnutia pred realizáciou projektovej 

dokumentácie. Všetky pripomienky boli komunikované a zaslané projektantskej spoločnosti.  

 

Ing. Karol Tužinský – je toho názoru, že zmeny by mali byť zapracované do projektovej 

dokumentácie. Pretože na základe nej sa bude projekt realizovať.  

 

Milan Rafaj – požiadal o vyvesenie a zverejnenie projektovej dokumentácie tak, aby to občania 

videli. JUDr. Lalka súhlasil so zverejnením.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 3/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

oprávňuje  

 

primátora mesta ako štatutárneho zástupcu mesta Nová Baňa uzatvoriť zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku vrátane prípadných dodatkov k tejto zmluve v súvislosti s 

realizáciou projektu „Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa“  v zmysle schválenej 

žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP302040BDQ3 

 

 

Hlasovanie č. 6: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 
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proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

5. ŽoNFP: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa“ 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka Kancelárie primátora. 

K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Predkladáme Vám návrh uznesenia na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy  z 

Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) - č. IROP-PO7-SC71-2021-77 na 

projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v meste Nová Baňa“ 

(ďalej len „projekt“).   

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo investícií, regionálního rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci  

orgán pre IROP 

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.10.2021 

Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania alokácie, 2.kolo: 17.2.2022 

Indikatívna alokácia: 8 600 000 € 

 

Existujúca infraštruktúra verejnej osobnej dopravy v meste Nová Baňa predstavuje celkovo 45 

ks autobusových zastávok. Z toho 13 ks je zmodernizovaných, 17 ks chceme týmto projektom 

rekonštruovať a zmodernizovať, zvyšných 15 ks plánujeme zmodernizovať v závislosti od 

dalších finančných možností.  

 

Predmetom oprávnených aktivít projektu sú tieto presne označené autobusové zastávky: 

BUKOVINA – JEDNOTA, BUKOVINA – HÁJENKA, STARÁ HUTA – ŠAJTISKÁ, 

STARÁ HUTA – JEDNOTA, DROZDOVO, STARÁ HUTA – HÁJENKA, SUCHÝ MLYN 

KVETA – I., KVETA – II., ÚNZ, PALAJOVCI, KÚTOVCI, ÚSTAV, MACOV VŔŠOK, 

HAVRAN, DLHÁ LÚKA, TECHNICKÉ SLUŽBY. Uvedené zastávky budú nahradené 

novými a súčasťou je aj realizácia nových spevnených plôch v mieste situovania zastávok v 

zmysle bezbariérovosti. 

 

Financovanie projektu: výška NFP (95%) v sume 136 946,01 eur, spolufinancovanie vo výške 

min. 5% v sume 7 207,69 eur, celkové oprávnené výdavky uvedeného projektu (95%+5%): 

144 153,70 eur a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci.  

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 PHRSR mesta. 

 

Ing. Karol Tužinský –informoval sa o kritériách použitých na výber zastávok. 
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PhDr. Lenka Šubová – kľúčom bolo kritérium výzvy, aby sa jednalo o zastávky slúžiace 

na regionálne dopravné spojenie – autobusové spoje financované BBSK.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – informovala sa, či sa to dodatočne prikladá k žiadosti 

vzhľadom na termín výzvy. 15 ks zastávok neboli oprávnené v rámci výzvy, alebo ich chceme 

opravovať v miestnom štýle?  

 

PhDr. Lenka Šubová – odpovedala, že sme sa zapojili do druhého kola výzvy. A zostávajúce 

zastávky budú opravené v rámci projektu „Adoptuj si zastávku“.  

 

U z n e s e n i e   č. 4/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC71-2021-

77 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie 

atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy z Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP) na projekt s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia 

autobusových zastávok v meste Nová Baňa“ (ďalej len „projekt“) 

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

programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, financovanie 

projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 144 153,70 eur a zabezpečenie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5% spolufinancovania 

v sume 7 207,69 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 

 

 

Hlasovanie č. 7: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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6.„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 - 

aktualizácia“ 

 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka Kancelárie primátora. 

K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej PHRSR) spolu s územným 

plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúci 

z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších 

subjektov, ako aj v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami 

a projektmi na jej zabezpečenie a má zásadný význam pre rozvoj mesta. Vyplýva 

z legislatívnych podmienok Slovenskej republiky – zákon č. 309/2014 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Táto legislatíva spadá pod 

Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a podľa nej sa napĺňa proces 

nárokovateľnosti externých zdrojov. 

  

Mesto Nová Baňa schválilo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani dňa 29.12.2020 

UZN č.131/2020 predmetný dokument.  

 

V roku 2022 pristúpilo k aktualizácii celého dokumentu PHRSR na základe potreby presnej 

špecifikácie projektových aktivít a zosúladenia sa s regionálnym dokumentom PHRSR 

Banskobystrického samosprávneho kraja v metodickom zmysle tvorby a implementácie 

programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí 

a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja.   

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa pozostáva z piatich 

častí: Analytická časť, Strategická časť, Programová časť, Realizačná časť, Finančná časť.  

Aktualizácia spočívala: 

- v doplnení sumárnej tabuľky o vykonaní aktualizácie, 

- v analytickej a strategickej časti došlo na základe predložených informácií 

v pripomienkovaní k ich zaktualizovaniu, iné informácie sa ponechali s náležitým 

odkazom uvedeného citovaného zdroja, ktoré boli spracované externou spoločnosťou 

- v programovej časti došlo k úprave v zjednodušenia názvov špecifikácie opatrení, 

úprave a prispôsobeniu merateľných indikátorov, ako aj východiskových a cieľových 

hodnôt, doplneniu informačného zdroja o konkrétne zastrešenie oddelenia MsÚ alebo 

organizácie mesta, 

- v realizačnej časti v tabuľke Akčný plán, ktorá nadväzuje na programovú časť sa 

premietli uvedené zmeny, aby informácie korešpondovali, 

- vo finančnej časti nastalo doplnenie finančnej tabuľky, vrátane všeobecného popisu, 

- doplnenie 2 príloh: EX-post hodnotenie plnenia predchádzajúceho Programu rozvoja 

mesta 2014-2020 a Sumarizácia PHRSR 2021-2027.   
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Spracovanie aktualizácie dokumentu bolo postavené na princípe partnerstva a spolupráce so 

všetkými relevantnými subjektmi a zúčastnenými stranami. Pripomienkoval ho tím 

k hospodárskej, sociálnej a environmentálnej prioritnej oblasti (vedenie mesta a zamestnanci 

MsÚ, poslanci MsZ, komisie pri MsZ, RO a PO organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

ostatné organizácie a podnikateľské subjekty v meste), tím pre koordináciu a riadenie 

participatívnej tvorby PHRSR. Do procesu bola zapojená aj verejnosť prostredníctvom 

informovania a pripomienkovania dokumentu (4.2.2022-11.2.2022) uverejneného na webovej 

stránke mesta a facebookovej stránke mesta. Vznesené pripomienky boli predložené na 

posúdenie tímu pre koordináciu a riadenie participatívnej tvorby a následne zapracované do 

uvedeného dokumentu.     

 

Na schválenie vám predkladáme finálnu verziu dokumentu Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa 2021-2027 – aktualizácia.   

   

 

U z n e s e n i e   č. 5/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027 

 - aktualizácia 

 

Hlasovanie č. 8: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

8. VZN č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia 

na rok 2022 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a 

spracovateľkou bodu je Ing. Jana Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli materiály 

zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Schválená novela zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorú schválila 

Národná rada SR zákonom č. 271/2021 Z. z. (okrem iných zmien) obsahuje aj zmenu výšky a 

spôsobu poskytovania finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre zriaďovateľov 
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súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. Uvedenému typu zriaďovateľov sa od 1. 

januára 2022 budú poskytovať finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa zákona a 

uzatvorenej zmluvy s mestom Nová Baňa, t.j. nie podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta, 

ako tomu bolo doteraz. Z uvedených dôvodov je predkladaný návrh nového Všeobecne 

záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia, 

zriadených mestom Nová Baňa, ktorý upravuje pravidlá a podmienky poskytovania finančných 

prostriedkov len pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – informovala sa, či sa zjednotili príspevky na žiaka na 

výšku 108,57 €. Ing. Brnáková jej odpovedala, že toto je suma, ktorú majú dostať podľa zákona 

o podielových daní a mesto im to musí dať. Je to zákonné minimum.  

 

 

N a r i a d e n i e   č. 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2022 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

alebo dieťa a žiaka školského zariadenia na rok 2022. 

 

Hlasovanie č. 9: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 nariadenie bolo prijaté 

 

 

9. Úhrada pohľadávok na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému: Trading 

universal services, s.r.o.     

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a 

spracovateľkou bodu je Mária Bakošová, vedúca finančného oddelenia. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

Mestu Nová Baňa ako dlžníkovi bol dňa 5.1.2022 doručený exekučný príkaz číslo 361EX/17-

138 od Mgr. Petr Krušina, súdny exekútor,  na úhradu inej peňažnej pohľadávky vo veciach 

vedených proti povinnému : Trading universal Services, spol. s. r.o. Predmetný nárok povinného 

je uplatňovaný žalobou na Okresnom súde Žiar nad Hronom, kde je konanie vedené pod 
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spisovou zn. 9Cb/32/2013, podľa ktorého je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi sumu 

56.078,55 € . 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa dňa 15.12.2021 schválilo prostriedky na úhradu časti 

uvedeného záväzku. 

Na základe uvedených skutočností a oznámenia aktuálnej výšky jednotlivých exekučných 

príkazov od Mgr. Petra Krušinu, súdneho exekútora, boli pohľadávky dňa 12.1.2022 uhradené  

vo výške 56.078,55 € nasledovne: 

- EX 662/2017 - VS: 6622017; suma k úhrade: 1.771,78 € 

- EX 679/2017 - VS: 6792017; suma k úhrade: 29.172,23 € 

- EX 44/2018 - VS: 442018; suma k úhrade: 15.001,16 € 

- EX 106/2018 - VS: 1062018; suma k úhrade: 2.879,98 € 

- EX 120/2018 - VS: 1202018; suma k úhrade: 2.619,57 € 

- EX 196/2018 - VS: 1962018; suma k úhrade: 436,39 € 

- EX 248/2018 - VS: 2482018; suma k úhrade: 1.014,83 € 

- EX 68/2019 - VS: 682019; suma k úhrade: 2.545,13 € 

- EX 145/2019 - VS: 1452019; suma k úhrade: 637,48 € 

Úhradou pohľadávky predídeme ďalším možným žalobám zo strany jednotlivých oprávnených 

v exekučných konaniach. 

 

U z n e s e n i e   č. 6/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

Berie na vedomie 

 

Úhradu pohľadávok na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom č.9Cb/32/2013 a exekučného  

príkazu vo veci proti povinnému: Trading universal services, s.r.o., Panenská 8, 811 03 

Bratislava 1, IČO:35730170 vo výške 56.078,55 Eur. 

 

Hlasovanie č. 10: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, 

Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 

Adrian Zima, Anton Žňava) 
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proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

10. Úhrada pohľadávok na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému: Trading 

universal services, s.r.o. 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a 

spracovateľkou bodu je Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta. K danému bodu boli materiály 

zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Na základe vyjadrenia advokátskej kancelárie Soukeník- Štrpka, s.r.o., ktorá nás v predmetnom 

spore zastupuje uvádzame nasledovné:  

Dňa 20.4.2021 súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec zverejnil v obchodnom vestníku 

upovedomenie o zastavení exekúcie jedného z veriteľov spoločnosti Trading universal service, 

s.r.o., dôsledkom čoho by uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia 

o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku mala byť spoločnosť TUS zrušená bez toho , aby sa 

vyžadovala likvidácia.  Šesť mesačná lehota uplynula 20.10.2021. Spoločnosť TUS pristúpila 

k uzatvoreniu zmluvy o postúpení pohľadávky voči Mestu Nová Baňa na tretiu osobu – 

spoločnosť RESTAX s.r.o., čím predišla riziku zániku nároku voči Mestu Nová Baňa. 

Dňa 18.10. bola spoločnosťou OSMONT elektromontáže, s.r.o. / veriteľ Trading universal 

service, s.r.o./ súdu doručená poddlžnícka žaloba, na základe ktorej sa domáha voči Mestu Nová 

Baňa zaplatenia sumy 28.859,54 Eur a náhrady trov konania o čom nás spoločnosť OSMONT 

neinformovala. Voči vydanému Platobnému rozkazu neexistovali oprávnené námietky, ktoré by 

bolo možné úspešne uplatniť na súde, nakoľko existencia nároku nebola sporná (tento bol daný 

Rozsudkom TUS) a oprávnenie na podanie poddlžníckej žaloby bolo rovnako dané  § 109 

Exekučného poriadku.  

Prostredníctvom AKSŠ bol všetkým veriteľom spoločnosti TUS zaslaný list, v ktorom mesto 

nespochybnilo povinnosť úhrady sumy  v časti právoplatného rozhodnutia súdu. Zároveň mesto 

požiadalo veriteľov o trpezlivosť , vzhľadom na výšku sumy a potrebu zachovania 

administratívneho postupu (schválenie finančných prostriedkov  MsZ). 

Ostatní veritelia, okrem spoločnosti OSMONT elektromontáže s.r.o., akceptovali bez námietok 

informáciu o plnení mesta v 1/2022. Podaním Platobného rozkazu zo strany spoločnosti 

OSMONT elektromontáže s. r. o. došlo k navýšeniu nákladov Mesta Nová Baňa o trovy konania 

(t.j. trovy právneho zastúpenia vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a súdny poplatok). 

Mesto Nová Baňa sa následne pokúsilo o mimosúdne rokovanie so spoločnosťou OSMONT 

elektromontáže, s. r. o. Napriek uvedenému postupu a žiadosti Mesta Nová Baňa, spoločnosť 

OSMONT elektromontáže, s. r. o., niekoľko dní po nadobudnutí právoplatnosti Platobného 

rozkazu podala návrh na začatie exekúcie vo veci. 

K dobrovoľnej úhrade dlžnej sumy došlo 12.1.2021, čím  vznikla Mestu Nová Baňa povinnosť 

úhrady trov exekučného konania 3 933,60 Eur a 36 Eur. AKSŠ na podnet mesta podala podnet 

na príslušné orgány exekútorskej komory vo vzťahu k trovám exekúcie, ktoré si uplatnila 

exekútorka  (z dôvodu nesúhlasu s výškou uplatnených exekučných nákladov). Po doručení 



16 

 

odpovede zo strany exekútorskej komory, Mesto Nová Baňa zváži ďalší postup: výzva na 

vrátenie exekučných nákladov, prípadne žaloba o vrátenie bezdôvodného obohatenia.  

Uvedená suma pozostáva: 

- Trovy súdneho konania oprávneného: 3 331,94 Eur 

- Trovy právneho zastúpenia v exekúcii: 569,86 Eur 

- Súdny poplatok za vydanie poverenia: 16,50 Eur 

- Odmena súdneho exekútora vrátane DPH: 3 933,60 Eur 

- Hotové výdavky vrátane DPH: 36,00 Eur 

 

U z n e s e n i e   č. 7/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

Berie na vedomie 

 

Úhradu nákladov v exekučnej veci v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o 

(veriteľ Trading universal services s. r.o.), vo výške 7 887,90 Eur.   

 

Hlasovanie č. 11: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

11. Úhrada v prospech oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o. (veriteľ spoločnosti 

Trading universal services, s.r.o.) 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a 

spracovateľkou bodu je Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta. K danému bodu boli materiály 

zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa od začiatku rozporovalo  nárok spoločnosti Trading universal services, s.r.o., 

(ďalej len „TUS“) na akúkoľvek zodpovednosť za vzniknutú škodu v súvislosti s vybudovaním 

kanalizačného zberača na ul. Kamenárska v Novej Bani.  V roku 2013 došlo k vzniku sporu 

medzi Mestom Nová Baňa ako žalovaným a spoločnosťou TUS ako žalobcom (konanie vedené 

na Okresnom súde Žiar nad Hronom, pod sp. zn. 9Cb/32/2013).  

 

Napriek argumentom Mesta Okresný súd Žiar nad Hronom vydal medzitymný rozsudok, ktorým 

právoplatne určil, že Mesto Nová Baňa je zodpovedné za vzniknutú škodu. 
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V zmysle uvedeného Mesto Nová Baňa zvolilo stratégiu a argumentáciu smerujúcu 

k minimalizácii výšky škody, na ktorú si TUS uplatňuje svoj nárok.  

Uznesenie MsZ č. 154/2021 (schválenie rozpočtu mesta na r. 2022) schválilo prostriedky na 

úhradu časti uvedeného záväzku. 

 

Dňa 12.1.2022 bola uhradená čiastka 56.078,55 €, čím bol rozsudok OS Žiar nad Hronom 

v právoplatnej časti splnený a toto konanie sa považuje sa za ukončené.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 8/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

Schvaľuje 

 

Vzniknutý náklad Mestu Nová Baňa na základe rozsudku OS Žiar nad Hronom sp. zn. 

9Cb/32/2013 vo výške 56.078,55 €  (mesto c/a  Trading universal services, s.r.o.) a týmto 

považuje konanie v tejto časti za uzavreté. 

 

Hlasovanie č. 12: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

12. Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022 v oblasti kultúry a športu 

 

Predkladateľom daného bodu je poslanec MsZ, predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže 

a športu Mgr. Juraj Kološta a spracovateľkou bodu je Dagmar Lachká, zapisovateľka Komisie 

kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

OZ TAJCH požiadalo v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 5 500 EUR. Komisia kultúry, 

vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila 

a odporučila schváliť dotáciu vo výške 2 700 EUR na úhradu časti výdavkov spojených s 

organizáciou podujatí, konkrétne na ozvučenie, hudobné kapely, detské programy a stage. 

Dotácia bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 30.11.2022. 
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Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ. 

Uznesenie č. 1/2022: 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa odporúča 

prideliť dotácie pre oblasť kultúry ako celku spolu vo výške 10 000 EUR 

podľa navrhnutých súm uvedených v tabuľke č. 1: 

 

Tabuľka č. 1: Návrh komisie na pridelenie dotácií v oblasti kultúry 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 

Odporučená  

suma 
Účel 

1. 

SRRZ-RZ pri 

Gymnáziu 

Františka 

Štantnera  

 

1 300 EUR 

 

 

200 EUR 

 

Na čiastočnú úhradu výdavkov akcie 

„Prezentujeme sa na verejnosti“, konkrétne na 

spracovanie reprezentačných materiálov o 

škole, ktoré budú použité na kampaňovú 

reklamu cez sociálne médiá. 

2. 

Združenie na 

rozvoj a 

podporu 

novobanskej 

združenej 

strednej školy 

1 000 EUR 200 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s prezentáciou 

školy a mesta, konkrétne na propagačné 

materiály. 

3. 
Cantus Monte 

Regis 
1 500 EUR 500 EUR 

Na úhradu autobusovej prepravy členov 

Cantus Monte Regis súvisiacu s činnosťou 

zboru. 

4.  majú s.r.o. 500 EUR 300 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s 

organizovaním kurzov a prednášok určených 

pre  deti ZŠ, pre rodičov s deťmi, širokú 

verejnosť, v prípade záujmu aj pre kluby 

dôchodcov /napr. výroba voskových 

obrúskov, mydiel, šitie vrecúšok a pod., 

prednášky na témy udržateľnosti životného 

prostredia.../ a organizovanie SWAPOV 

/oblečenie, hračky, školské pomôcky a pod./. 

Konkrétne na materiálno-technické 

zabezpečenie a nájom priestorov. 

5.  

VETERÁN 

CLUB NOVÁ 

BAŇA 

1 500 EUR  800 EUR 

Na úhradu časti výdavkov spojených 

s organizáciou podujatia „6. Novobanský zraz 

veteránov“, konkrétne na občerstvenie a 

stravu, trofeje pre víťazov súťaží pre deti a 

dospelých, na propagačný materiál a úhradu 

výdavkov spojených so zabezpečením 

kultúrneho programu. 

6. 

Spoločenstvo 

rodičov pri 

Základnej škole 

sv. Alžbety 

300 EUR 

 

100 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených s nákupom 

ovocných stromov, humusu a ochrany kmeňov 

v rámci revitalizácie a výsadby ovocného 

školského sadu zničeného na jeseň 2021 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 

Odporučená  

suma 
Účel 

diviačou zverou. 

 

 

P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 

Odporučená  

suma 
Účel 

7. 

Občianske 

združenie pri 

CVČ - 

CENTRÁČIK 

1 400 EUR 

 

900 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených so 

zabezpečením stravy a občerstvenia, vrátane 

výdavkov na nealkoholické nápoje, 

spotrebného materiálu, medailí, cien, 

diplomov a tričiek pre deti a organizačný tím 

na podujatí „Malý záchranár“ a úhradu 

autobusovej prepravy na „Výlety za 

históriou“. 

8. 
Novobanský 

banícky spolok 
2 200 EUR 

 

500 EUR 

 

Na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou, 

tlačou a zakúpením propagačných 

materiálov, vyhotovených pri príležitosti 

slávnosti pripomenutia si 200-stého výročia 

postavenia Baníckej kaplnky  na počesť sv. 

Anny na "Starom Handli", konkrétne výroba 

a tlač skladačky, tematických magnetiek/.  

9. 

OZ – Slniečko 

pre pomoc 

ľuďom 

s viacnásobným 

postihnutím 

830 EUR 

 

600 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím 

"Náš deň pre Vás", konkrétne  na nákup 

materiálu a pomôcok na remeselné a ručné 

práce, na zabezpečenie občerstvenia pre 

účastníkov. Ďalej na úhradu výdavkov 

spojených s organizáciou Metodického dňa 

ľudovej tvorivosti a remesiel v Drotárskom 

múzeu Jozefa Holánika Bakeľa - Dlhé Pole a 

Budatínsky hrad, konkrétne na autobusovú 

prepravu a na úhradu výdavkov spojených s 

vyhotovením propagačných materiálov k 

obom podujatiam.  

10. Háj 1 500 EUR 1 000 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s 

vyhotovením nového hudobno-tanečno-

speváckeho diela.  

11. OZ TAJCH 5 500 EUR 2 700 EUR 

Na úhradu časti výdavkov spojených s 

organizáciou podujatí, konkrétne na 

ozvučenie, hudobné kapely, detské programy 

a stage. 
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P.č. Žiadateľ 
Žiadaná 

suma 

Odporučená  

suma 
Účel 

12. 
SRRZ – RZ pri 

Materskej škole 

 

1 000 EUR 

 

 

700 EUR 

 

Na úhradu výdavkov spojených s podujatím 

„Deň materských škôl“, konkrétne na 

vystúpenie pre deti hudobno-edukačného 

charakteru a s celoslovenskou výtvarnou 

súťažou pre deti predškolského veku 

„Obrázok pre Darinku“, konkrétne na ceny 

pre víťazov. 

13. 

Občianske 

združenie      

„Nová Baňa“ 

5 000 EUR 1 500 EUR 

Na úhradu výdavkov spojených s 

digitalizáciou publikácie „Bedeker Nová 

Baňa o okolie“. 

SPOLU ZA 

KULTÚRU: 
23 530 EUR 10 000 EUR 

 

 

U z n e s e n i e   č. 9/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje     

poskytnutie dotácie pre OZ TAJCH vo výške 2 700 EUR na úhradu časti výdavkov spojených s 

organizáciou podujatí, konkrétne na ozvučenie, hudobné kapely, detské programy a stage. 

 

Hlasovanie č. 13: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2022 v oblasti športu 

 

Predkladateľom daného bodu je poslanec MsZ, predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže 

a športu Mgr. Juraj Kološta a spracovateľkou bodu je Dagmar Lachká, zapisovateľka Komisie 

kultúry, vzdelávania, mládeže a športu. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA požiadal v súlade so znením VZN 

č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 

2022  vo výške 5 000 EUR. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí    

dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 4 000 EUR na 

úhradu licenčných poplatkov SZTŠ, odmien licencovaným trénerom mládeže, výdavkov na 
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propagačný materiál /kalendáre a pod./, výdavky spojené so  sústredením, nákupom látok, 

materiálu na zdobenie, reproduktorov, trofejí, na zákazkové šitie a tanečné topánky. 

 

Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 a do 

30.11.2022. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ. 

 

U z n e s e n i e   č. 10/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

poskytnutie  dotácie pre TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA vo výške   

4 000 EUR na úhradu licenčných poplatkov SZTŠ, odmien licencovaným trénerom mládeže, 

výdavkov na propagačný materiál /kalendáre a pod./, výdavky spojené so  sústredením, 

nákupom látok, materiálu na zdobenie, reproduktorov, trofejí, na zákazkové šitie a tanečné 

topánky. 

 

Hlasovanie č. 14: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

Dôvodová správa 

 

Tenisový klub Tajch požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 o výške 5 600 EUR. Komisia 

kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila 

a odporučila schváliť dotáciu vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov súvisiacich 

s organizáciou tenisových turnajov a účasťou na súťažiach, na materiálno-technické 

zabezpečenie, športové pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných odmien a medailí, 

štartovné na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), kolektívnu registráciu klubu, mládeže 

a juniorov,  odmeny licencovaným trénerom mládeže,  prenájom telocvične/tenisovej haly počas 

zimy. 

 

Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 a do 

30.11.2022. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ. 
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U z n e s e n i e   č. 11/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

poskytnutie  dotácie pre Tenisový klub Tajch vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov 

súvisiacich s organizáciou tenisových turnajov a účasťou na súťažiach, na materiálno-technické 

zabezpečenie, športové pomôcky, zabezpečenie občerstvenia, nákup vecných odmien a medailí, 

štartovné na oficiálne turnaje STZ (deti, mládež a juniori), kolektívnu registráciu klubu, mládeže 

a juniorov,  odmeny licencovaným trénerom mládeže,  prenájom telocvične/tenisovej haly počas 

zimy. 

 

Hlasovanie č. 15: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

Dôvodová správa 

 

ŠK Karate Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 10 500 EUR. Komisia 

kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila 

a odporučila schváliť dotáciu vo výške 5 500 EUR na úhradu štartovných, cestovných a 

ubytovacích výdavkov, výdavkov na  sústredenie, na odmeny licencovaným trénerom mládeže a 

materiálno-technické zabezpečenie. 

 

Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 a do 

30.11.2022. 

 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR,  pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ. 

 

U z n e s e n i e   č. 12/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

poskytnutie  dotácie pre ŠK Karate Nová Baňa vo výške 5 500 EUR na úhradu štartovných, 

cestovných a ubytovacích výdavkov, výdavkov na  sústredenie, na odmeny licencovaným 

trénerom mládeže a materiálno-technické zabezpečenie. 

Hlasovanie č. 16: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 
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za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

Dôvodová správa 

 

SKI TEAM Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 5 000 EUR. 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť 

prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške  4 000 EUR na úhradu výdavkov spojených 

s organizáciou pretekov, so zabezpečením tréningových jednotiek, lyžiarskych pretekov a s 

účasťou na pretekoch, konkrétne na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, ubytovanie, 

doplnenie športových pomôcok, prenájmy športovísk, vecné ceny a medaily, ďalej na úhradu 

výdavkov súvisiacich so sústredením. 

 

Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 a do 

30.11.2022. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ. 

 

U z n e s e n i e   č. 13/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

poskytnutie  dotácie pre SKI TEAM Nová Baňa vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov 

spojených s organizáciou pretekov, so zabezpečením tréningových jednotiek, lyžiarskych 

pretekov a s účasťou na pretekoch, konkrétne na autobusovú prepravu, skipasy, štartovné, 

ubytovanie, doplnenie športových pomôcok, prenájmy športovísk, vecné ceny a medaily, ďalej 

na úhradu výdavkov súvisiacich so sústredením. 

 

Hlasovanie č. 17: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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Dôvodová správa 

 

TajchŠport požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 4 400 EUR. Komisia kultúry, 

vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť prehodnotila 

a odporučila schváliť dotáciu vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s 

organizáciou triatlonových pretekov „TriTajchlon“, konkrétne na úhradu administratívnych 

poplatkov spojených so zvláštnym užívaním komunikácií, nákupom šiltoviek pre účastníkov, na 

čiastočnú úhradu časomiery, záchrannej a vodnej záchrannej služby a na úhradu výdavkov 

spojených so zabezpečením trofejí a prenájmom oplôtkov.   

 

Dotácia im bude poskytnutá  v jednej splátke s termínom zúčtovania do 31.10.2022. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ. 

 

U z n e s e n i e   č. 14/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

poskytnutie  dotácie pre TajchŠport vo výške 4 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s 

organizáciou triatlonových pretekov „TriTajchlon“, konkrétne na úhradu administratívnych 

poplatkov spojených so zvláštnym užívaním komunikácií, nákupom šiltoviek pre účastníkov, na 

čiastočnú úhradu časomiery, záchrannej a vodnej záchrannej služby a na úhradu výdavkov 

spojených so zabezpečením trofejí a prenájmom oplôtkov.   

 

Hlasovanie č. 18: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

Dôvodová správa 

 

Mestský futbalový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 8/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 50.000 EUR. 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 19.01.2022 žiadosť 

prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 35 000 EUR na úhradu výdavkov spojených 

s výchovou  mládeže, konkrétne na odmeny licencovaným trénerom mládeže, materiálno-

technické a športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre mládežnícke družstvá v rámci 

zápasov, prenájmy športovísk, zdravotnú službu počas zápasov, úhradu výdavkov súvisiacich s 

organizovanými sústredeniami. úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ faktúr 
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(konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaží. Členské 

poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôžu byť hradené z dotácie. 

 

Dotácia bude poskytnutá v dvoch splátkach s termínmi zúčtovania do 30.06.2022 

a do 30.11.2022. 

Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, je pre jej poskytnutie potrebný súhlas MsZ. 

Maroš Marko – pýtal sa, či sa zhoduje suma, ktorú idú schvaľovať s tabuľkou, ktorú zasielal 

pán Baranec. Mgr. Kološta mu odpovedal, že suma sa zhoduje. 

 

U z n e s e n i e   č. 15/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

poskytnutie  dotácie pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 35 000 EUR na úhradu 

výdavkov spojených s výchovou  mládeže, konkrétne na odmeny licencovaným trénerom 

mládeže, materiálno-technické a športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre 

mládežnícke družstvá v rámci zápasov, prenájmy športovísk, zdravotnú službu počas zápasov, 

úhradu výdavkov súvisiacich s organizovanými sústredeniami. úhradu za registráciu nových 

hráčov a úhrady SFZ faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových 

poplatkov do súťaží. Členské poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôžu byť 

hradené z dotácie. 

 

Hlasovanie č. 19: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

7. 1. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a 

spracovateľkou bodu je PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Mgr. Peter Hudec – opýtal sa, prečo sa v zmene rozpočtu nezapracovala projektová 

dokumentácia na športovú halu.  

Primátor mesta – projektová dokumentácia na športovú halu nebola plánovaná do prvej zmeny 

rozpočtu. V prípade financovania projektovej dokumentácie by sme chceli čerpať úverové zdroje 
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a to by bolo ako samostatný bod programu MsZ. Vychádzame zo zámeru schváleného na MsZ 

v júni a septembri 2021, kde projekt MŠH mal byť financovaný z externých úverových zdrojov. 

Návrh bol čerpať preklenovací úver na krátku dobu na projektovú dokumentáciu, pričom by sa 

následne čerpali externé úverové zdroje v odhadovanom období cca 15 rokov. Na finančnej 

komisii bol bod úverového krytia, no nedospeli sme k záveru a preto nebol tento bod prekladaný 

do MsZ.  

 

Ing. Karol Tužinský – poznamenal, že je potrebné dať verejnému obstarávateľovi stanovisko 

do konca týždňa ako ďalej pokračovať.  

 

Primátor mesta – VO sa pripravovalo od septembra 2021 a na základe čoho vznikla pracovná 

skupina, ktorá ho pripravovala. Vysvetlil finančné možnosti mesta aj v rámci plánovaných 

projektov mesta na rok 2022. Informoval, že cenová ponuka, tak ako je uvedená vo výzve je 

viazaná do septembra 2022. Bude konzultovať ďalšie kroky v rámci tohto VO.  

 

Ing. Karol Tužinský – požiadal o uvádzanie cien s DPH. V rámci kritérií VO bol stanovený 

časový rámec na vypracovanie projektovej dokumentácie, preto ak budeme dlho čakať, môže sa 

stať, že firma nebude môcť deklarovať termín jej vypracovania. Podľa jeho názoru porovnávanie 

financií na účel asfaltovania a teda udržiavania nejakého štandardu a na projektovú 

dokumentáciu, čo je budovanie niečoho nového je vytrhnuté z kontextu. Išiel do pracovnej 

skupiny aj z dôvodu, že jeho cieľom bolo zreálnenie odhadovaných nákladov. Menoval položky 

zo zverejnenej tabuľky na webe a jednotlivé sumy.  

 

Ing. Ján Letko – potvrdil informácie, že termín výzvy je 3Q 2022.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – doplnil technické údaje a sumy z finančnej komisie. Prebehlo 

stretnutie poslancov, kde sa definovali projekty na rok 2022. Následne na finančnej komisii bolo 

oznámené, že nie dostatok finančných prostriedkov a je potrebné 418 000 € vyčiarknuť. Na 

základe toho sa vygeneroval zásobník projektov na rok 2022.  

 

Primátor mesta – objasnil komplexnosť tvorby rozpočtu. Prebehli stretnutia s poslancami  

a organizáciami v meste, pričom každý mal nároky na rozpočet. Každá z organizácií má 

navýšený rozpočet oproti roku 2021. V apríli bude vedieť deklarovať, kde sa finančné zdroje 

alokujú a aké sú vyhliadky do budúcna. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – na finančnej komisii primátor mesta informoval o zvýšených 

nákladoch na energie. Odhad rezervného fondu je 6000 € Informoval sa o bode 5. prvej zmeny 

rozpočtu, či táto suma už bola uhradená. PhDr. Brnáková potvrdila, že to už bolo uhradené. 

Primátor mesta – informoval, že štát sa snaží kompenzovať zvyšovanie energií nemocniciam a 

zariadeniam pre seniorov, no zatiaľ nie je deklarované kompenzovanie škôl.  
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Mgr. Peter Hudec – podľa jeho názoru je udržiavanie mestského majetku samozrejmé, to by 

občan nemal ani pozorovať. Mali by sme skvalitňovať život pre tých ktorí v meste žijú. 

 

Primátor mesta – 2.5 mil. € za 10 rokov bolo investovaných do budov.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – jej názor platí ten, čo povedala v júni 2021 na Mestskú 

športovú halu. Pochybuje o sume 200 000€, pretože ak uchádzači vopred vedia o sume, snažia sa 

priblížiť ku nej. Pýtala sa na možnosť aukcie v tomto prípade.  

 

Ing. Karol Tužinský – sumu na vypracovanie projektovej dokumentácie konzultoval s tromi 

projekčnými kanceláriami. Podľa neho, pokiaľ by bola suma taká výhodná tak by sa mali 

prihlásiť mnohopočetne viac uchádzačov. Na sociálnej sieti prebehla diskusia o sume za 

projektovú dokumentáciu a Ing. Ján Letko tam správne reagoval, že sa môže ktokoľvek 

prihlásiť.  

 

Ing. Ján Letko – podľa skúseností vie, že cena za projektovú dokumentáciu sa pohybuje 8-10 % 

z ceny realizácie. Zdôraznil, že sa jedná o projektovú dokumentáciu na 3 objekty – hala, 

kúpalisko a prístupový most. 

 

Ing. Karol Tužinský – všetky podmienky sú definované v zadaní vo výzve VO.  

 

Primátor mesta – Fond na podporu športu má definované podmienky vo výzve, že bude 

financovať projekty nad 125 000 €. Oni nemajú za cieľ podporovať jednoduché stavby. 

Výsledkom bude pasportizácia športovísk pre výkon športu v rámci Slovenska. V 3Q 2022 bude 

výzva, podľa ktorej musí byť vypracovaný projekt a stavebné povolenie.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – súhlasí s primátorom, že pokiaľ budeme tlačiť na čas tak 

je obhájiteľná cena projektovej dokumentácie. Pokiaľ nebudeme určovať hraničné termíny vtedy 

je to cesta na zníženie ceny. Poprosila do budúcna zaslať výzvu poslancom a zverejniť ju do 

aktualít, aby sa mohli zapojiť aj lokálny ľudia.  

 

Primátor mesta – zákon o verejnom obstarávaní a smernice hovoria o tom ako sa má VO 

realizovať. Toto bola podlimitná zákazka a bola zverejnená vo Vestníku VO. Súhlasil so 

zaslaním informácie o vyhlásenej výzve poslancom. Podmienky vo výzve neboli neštandardné, 

boli nastavené tak, aby dielo bolo spravené kvalitne.  

 

Ing. Karol Tužinský – bolo to zverejnené vo Vestníku VO, a tí čo sú v danom odbore odborníci 

mali o tom informáciu.  

Ing. Ján Letko – zdôraznil potrebu kvality vypracovania projektovej dokumentácie. Myslí si, že 

cena za projektovú dokumentáciu je dobrá.  

 

Mgr. Peter Hudec – vyjadril názor, že je potrebné sa zjednotiť pre zlepšenie kvality života na 

Novej Bani.  
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Ing. Karol Tužinský – predstavil podmienky výzvy VO, ktoré boli zobrazené na plátne 

poslancom.  

 

Primátor mesta – v rámci súvislého asfaltovania sa v roku 2020 dohodlo, že nechceme klesnúť 

pod 150 000 €. Uviedol sumy súvislého asfaltovania v meste Nová Baňa za uplynulé obdobie 

a to od roku 2013 do roku 2021.  

 

Igor Moško – pýtal sa na príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je v prvej zmene rozpočtu.  

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – návrh predložili na základe plánovaných príspevkov pre rodičov 

novo narodených detí v Novej Bani, ktorí sú občanmi mesta. Príspevok je vo výške 100 € pre 

jedno dieťa. Počas pozastavenia tejto slávnosti z dôvodu pandémie Covid-19 sme sa rozhodli 

pozvať deti s rodičmi za obdobie uplynulých dvoch rokov na slávnosť pri príležitosti dňa detí do 

Radničného parku.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – plánujeme v druhom pol roku doschvalovať finančné prostriedky?  

 

Primátor mesta – určite plánujeme doschvalovať financie za týmto účelom. Informoval 

o navýšení podielových daní oproti prognózam.  

 

Mgr. Peter Hudec – opýtal sa, či je príspevok určený pre obyvateľov mesta Nová Baňa. Mgr. 

Ľudmila Rajnohová mu odpovedala, že je to len pre občanov z trvalým pobytom.  

 

Primátor mesta – pre mesto je strata finančných prostriedkov, pokiaľ sa ľudia neprihlásia na 

trvalý pobyt. Má v pláne aj v rámci bytovej politiky túto situáciu riešiť.  

 

Maroš Marko – dodržiavanie zmlúv nie je v kompetencii Komisii rozvoja, bytová a sociálna. 

Administratívne záležitosti by mali vyriešiť zamestnanci MsÚ.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – určite existuje viacero motivačných nástrojov na to, aby sa človek 

prihlásil na trvalý pobyt. Je potrebné si zobrať príklad z iných miest.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 16/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

1. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa 

 

 

Hlasovanie č. 20: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 
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za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

13. Plán súvislého asfaltovania v rokoch 2023-2024 

Predkladateľkou a predkladateľkou daného bodu je Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

poslankyňa MsZ, predsedníčka Komisie dopravy a spracovateľkou bodu je Ing. Veronika 

Búryová, Zapisovateľka Komisie dopravy. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

Komisia dopravy na svojich zasadnutiach v rokoch 2019 – 2022 na základe podkladov od 

riaditeľa Technických služieb Nová Baňa a návrhov poslancov prerokovávala zoznam ciest na 

súvislé asfaltovanie. 

S prihliadnutím na tieto kritériá: 

- premávka SAD; 

- intenzita dopravy; 

- hustota zastavania; 

- plán ďalšej výstavby; 

- návrh správcu miestnych komunikácii; 

- súčasný stav komunikácie; 

komisia dopravy na svojom zasadnutí dňa 10.01.2022 pripravila zoznam ciest na súvislé 

asfaltovanie najkritickejších úsekov podľa uvedeného návrhu. Tento zoznam slúži ako podklad 

pre lepšiu orientáciu členov komisie dopravy, poslancov mestského zastupiteľstva, správcu 

miestnych komunikácií a zamestnancov mestského úradu. 

Realizácia súvislého asfaltovania podľa tohto plánu závisí od vyčlenenia finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta Nová Baňa pre daný rok. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – informoval sa, či plán súvislé asfaltovania bol konzultovaný 

s riaditeľom TS. Poslankyňa mu odpovedala, že to bolo konzultované a došlo k drobným 

úpravám. Konštatoval, že môže dôjsť k zmene poradia opráv z dôvodu zhoršenia technického 

stavu.  

 

Maroš Marko – víta, že má mesto takúto koncepciu. No prišla neskoro, mala byť vypracovaná 

už pred tromi rokmi. Asfaltovanie sa bude musieť prispôsobiť aj prebiehajúcej výstavbe vo 

vybraných lokalitách.  
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Mgr. Peter Hudec – plán má odporúčací charakter. Pýtal sa komisie, či bol braný do úvahy aj 

cestovný ruch. A či sú brané do úvahy, či sa plánuje robiť kanalizáciu. 

 

Ing. Karol Tužinský – z pohľadu obvodu č. 1 bude bojovať v budúcom volebnom období za iné 

poradie ciest. Chýbala mu širšia diskusia s poslancami v tomto návrhu.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - diskusia s poslancami prebiehala. Bol robený aj prieskum 

bývalou zapisovateľku Ing. Naďovou. Myslí si, že na plán nie je neskoro a môžu sa od neho 

nový poslanci odraziť. Poslancovi Hudecovi odpovedala, že zatiaľ Potterov stroj 

nezohľadňovali, ale v budúcnosti sa určite bude. 

 

Mgr. Adrian Zima – zdôraznil potrebu prehodnotenia použitých metód opravy ciest.  

 

Anton Medveď – taktiež mu chýbajú nejaké úseky v pláne súvislého asfaltovania. Navrhol do 

budúcna hlasovať za každú cestu osobitne.  

 

U z n e s e n i e   č. 17/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

zoznam ciest na súvislé asfaltovanie najkritickejších úsekov v rokoch: 

a) 2023- Brezová, Bukovina, Poliačikova (rozšírenie), Sedlová cesta, Viničná cesta (od odbočky 

z Bôriny cca 600 m smerom doľava)  

b) 2024- Cintorínska, Laznícka, Prírodná, Vršky, Bôrina. 

 

 

Hlasovanie č. 21: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Karol Tužinský) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

14. Úplné znenie stanov spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a 

spracovateľom bodu je Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.. K 

danému bodu boli materiály zaslané vopred. 
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Dôvodová správa 

 

Účelom je zosúladenie Stanov spoločnosti s aktuálnym znením zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov 
a zakladateľskej listiny. 
 

JUDr. Vladislav Lalka – sa bližšie informoval o zmenách. 

 

Mgr. Rupcová – vznikla duplicita a preto boli niektoré body vypustené.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – nepodporí znenie stanov, pretože si nestihla preštudovať 

zmeny. Vyšpecifikovala nájdené nedostatky v predloženom materiály. Konateľa MsL sa opýtala 

na zmenu predmetu podnikania – spracovanie dreva. Prečo toto nie je uvedené v zmene stanov.  

 

Ing. Jozef Šmondrk – v rámci lesníckych činností si určil ako prioritu predaj drevnej hmoty. Na 

toto sa snaží zameriavať. Spracovanie drevnej hmoty by nechal na budúce obdobie.  

 

Primátor mesta – stanovy pre spoločnosť s.r.o. nie je povinnosť mať. Povinnosť mať stanovy 

sú pre a.s.. Obchodný zákonník sa novelizoval a vychádza nám povinnosť tomuto prispôsobiť aj 

stanovy MsL.  

 

U z n e s e n i e   č. 18/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

úplné znenie stanov spoločnosti  Mestské lesy spol. s r.o.  

 

 

Hlasovanie č. 22: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. 

Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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15. Odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a 

spracovateľom bodu je Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.. K 

danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Súčasné osobné motorové vozidlo spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Suzuki Vitara bolo 

využívané prevažne na cestné komunikácie, no do terénu pre spoločnosť je nepoužiteľné. 

Vozidlo nie je vybavené redukčnou prevodovkou a tým je obmedzené jeho použitie na 

vykonávané práce v lese a preto sa spoločnosť rozhodla predať dané vozidlo obchodnou verejnou 

súťažou, aby utŕžilo z predaja čo najvyšší zisk, kým je vozidlo v dobrom technickom stave.  

 

Predaj motorového vozidla musí byť v súlade so zásadami hospodárenia čl.13 bod 2) písm. a). 

Zámer odpredaja vozidla bol predložený a schválený Valným zhromaždením dňa 14.09.2021. 

Zápisnica VZ je zverejnená na stránke spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. v sekcii Zápisnice, 

rozhodnutia  a protokoly. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 19/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara 

 

 

Hlasovanie č. 23: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

16. Nákup terénneho automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a 

spracovateľom bodu je Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.. K 

danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

Dôvodová správa 

 

Predpokladaná súčasná hodnota osobného automobilu je podľa prieskumu trhu do 35.000,- EUR 

bez DPH. Výsledná cena bude vysúťažená v riadnom verejnom obstarávaní, ktoré spoločnosť 
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Mestské lesy spol. s r.o. vykoná následne po schválení nákupu vozidla  mestským 

zastupiteľstvom. Financované bude zo zdrojov spoločnosti, kde zisk z predaja vozidla Suzuki 

Vitara bude použitý ako akontácia za nové auto a zvyšok nákupnej ceny bude spoločnosť splácať 

formou úveru  alebo leasingu podľa výhodnosti pre našu spoločnosť. Dĺžka úveru bude štyri roky 

po dobu odpisovania tohto vozidla. 

 

Základom práce je pohyb v náročných podmienkach v lese, preto spoločnosť potrebuje terénne 

motorové vozidlo, ktoré napr. aj pri konaniach s lesným úradom bude schopné sa pohybovať  

v náročnejších podmienkach a jeho nasadenie bude adekvátne stavu lesných ciest v lesnom celku 

Nová Baňa.  

 

Nákup hnuteľného majetku nad 3.500,- spoločnosti musí podľa čl.5 bod 3 písm. b) schvaľovať 

mestské zastupiteľstvo. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 10.02.2022 súhlasilo 

s nákupom vozidla. 

 

Igor Moško – zaujímal sa, prečo sa hneď nekúpilo vhodné vozidlo do terénu.  

 

Ing. Jozef Šmondrk – auto kúpil predchádzajúci konateľ, pre ktorého toto bolo postačujúce.  

 

Primátor mesta - predchádzajúci konateľ nebol lesníkom na lesnom úseku, z tohto dôvodu boli  

jeho potreby na osobné auto boli iné.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 20/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

nákup terénneho automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. 

 

Hlasovanie č. 24: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

17. Majetkové veci 

 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a spracovateľkou materiálu je Dáša 

Zigová, referentka oddelenia VŽPaSM. 

 

1. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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Schvaľuje 

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. 1810/18 – zastavaná plocha o výmere 20 m2 vytvorený z pozemku E 

KN parc. č. 1689/11 – ostatná plocha o celkovej výmere 6.548 m2, vedeného Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 

Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-50/21, vypracovaným dňa 19.11.2021, geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 26.11.2021, pod 

číslom G1 - 539/2021;        

v prospech: Jozef Gulai, rod. Gulai a Aneška Gulaiová, rod. Vicianová, trvalé bydlisko 

Moyzesova 992/7, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku zastavaného rekreačnou 

chatou, súp. č. 6466 potrebného ku kolaudácii rekonštrukcie rekreačnej chaty, ktorú žiadatelia 

kúpili v roku 2017 spolu s projektom na rekonštrukciu a stavbou bola už v tej dobe zabratá aj 

časť mestského pozemku; 

v kúpnej cene dohodou po 100,00 eur/m2 čo za výmeru 20 m2 predstavuje čiastku                        

2.000,00 eur (slovom: dvetisíc eur) nakoľko žiadatelia konali v rozpore so Stavebným 

povolením prot. č.: VŽPSM 2016/01320/11002, SP – 30/2016. 

 

Dôvodová správa  

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 123/2021 

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. 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. 100,00 eur/m2 v prospech žiadateľov nakoľko títo konali v 

rozpore so Stavebným povolením prot. č.: VŽPSM 2016/01320/11002, SP – 30/2016. 

 

Mgr. Peter Hudec – vie, že cena bola stanovená komisiou. Pýtal sa, či sa budeme držať tejto 

ceny aj pri iných stavbách v uvedenej lokalite.  

 

Ing. Karol Tužinský – v tomto prípade sa jednalo o stavby, ktorá bola postavená v nesúlade so 

stavebným povolením.  

 

Igor Moško – vníma cenu pozemku 100 €/m2 ako pokutu. Prečo sa nestanovila cena + pokuta. 

Cena pozemku má byť podľa jeho názoru daná na základe posudku a k tomu pripočítať pokutu 

za nepovolené zabratie pozemku.  

 

Ing. Karol Tužinský – pokutu stanovuje Stavebný úrad. Komisia určuje, odporúča cenu za 

pozemok.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – informovala sa, či nie je potrebný pre Kataster znalecký 

posudok.  



35 

 

 

Dáša Zigová –pri osobitnom zreteli nie je znalecký posudok podmienkou. Pri takejto vyššej 

cene nie je potrebný znalecký posudok.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 21/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

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. 1810/18 – zastavaná plocha o výmere 20 m2 vytvorený z pozemku E 

KN parc. č. 1689/11 – ostatná plocha o celkovej výmere 6.548 m2, vedeného Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 

Baňa, geometrickým plánom č. 10935479-50/21, vypracovaným dňa 19.11.2021, geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 26.11.2021, pod 

číslom G1 - 539/2021;        

v prospech: Jozef Gulai, rod. Gulai a Aneška Gulaiová, rod. Vicianová, trvalé bydlisko 

Moyzesova 992/7, 968 01 Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku zastavaného rekreačnou 

chatou, súp. č. 6466 potrebného ku kolaudácii rekonštrukcie rekreačnej chaty, ktorú žiadatelia 

kúpili v roku 2017 spolu s projektom na rekonštrukciu a stavbou bola už v tej dobe zabratá aj 

časť mestského pozemku; 

v kúpnej cene dohodou po 100,00 eur/m2 čo za výmeru 20 m2 predstavuje čiastku                        

2.000,00 eur (slovom: dvetisíc eur) nakoľko žiadatelia konali v rozpore so Stavebným 

povolením prot. č.: VŽPSM 2016/01320/11002, SP – 30/2016. 

 

Hlasovanie č. 25: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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2. Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

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. 240/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, 

 pozemok C KN parc. č. 240/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2, 

 pozemok C KN parc. č. 157/11 – zastavaná plocha o výmere 37 m2 vytvorený z 

pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.412 m2, 

vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. 

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 53518560-

5/2022, vypracovaným dňa 26.01.2022, geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 

968 01  Nová Baňa, overeným dňa 31.01.2022, pod číslom G1 - 49/2022;        

 

v prospech: Bc. Anton Tabernaus, rod. Tabernaus, trvalé bydlisko Štúrova 1891/34, 968 01  

Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, scelenia mestských 

pozemkov s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2750 a využitím 

pozemkov ako okrasnej záhrady pri viacúčelovom objekte, súp. č. 1891. Žiadateľ sa o uvedené 

mestské pozemky stará a udržiava ich už mnoho rokov; 

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 17/2022 vypracovaným dňa 7.2.2022 

znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre bola stanovená 

všeobecná hodnota majetku po 9,53 eur/m2. Za výmeru 208 m2 predstavuje kúpna cena čiastku 

celkovo 2.576,91 eur (slovom: dvetisícpäťstosedemdesiatšesť eur a deväťdesiatjeden centov) s 

ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu 

za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 150,00 eur. 

 

Dôvodová správa  

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2021 uznesením č. 167/2021 

spôsob prevodu uvedených častí mestských pozemkov, 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. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny všeobecnej 

hodnoty majetku v prospech žiadateľa. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pýtala sa, či z administratívneho hľadiska nie je potrebné 

schváliť spôsob prevodu. Bolo jej odpovedané, že nie.  
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Mgr. Juraj Kološta – vyjadril sa, aby pánovi Tabernousovi nebolo prikázané zbúrať múriky – 

oplotenie pred domom.  

Maroš Marko – prikláňa sa k odpredajú všetkých parciel.  

 

U z n e s e n i e   č. 22/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

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. 240/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, 

 pozemok C KN parc. č. 240/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2, 

 pozemok C KN parc. č. 157/11 – zastavaná plocha o výmere 37 m2 vytvorený z 

pozemku E KN parc. č. 5152/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.412 m2, 

vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. 

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 53518560-

5/2022, vypracovaným dňa 26.01.2022, geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 

968 01  Nová Baňa, overeným dňa 31.01.2022, pod číslom G1 - 49/2022;        

 

v prospech: Bc. Anton Tabernaus, rod. Tabernaus, trvalé bydlisko Štúrova 1891/34, 968 01  

Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, scelenia mestských 

pozemkov s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2750 a využitím 

pozemkov ako okrasnej záhrady pri viacúčelovom objekte, súp. č. 1891. Žiadateľ sa o uvedené 

mestské pozemky stará a udržiava ich už mnoho rokov; 

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 17/2022 vypracovaným dňa 7.2.2022 

znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre bola stanovená 

všeobecná hodnota majetku po 9,53 eur/m2. Za výmeru 208 m2 predstavuje kúpna cena čiastku 

celkovo 2.576,91 eur (slovom: dvetisícpäťstosedemdesiatšesť eur a deväťdesiatjeden centov) s 

ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu 

za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 150,00 eur. 

 

Hlasovanie č. 26: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 
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nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

3. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

spôsob a podmienky prenechania do nájmu nebytové priestory – uzatvorenie nájomnej zmluvy 

podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t.j. 

obchodnou verejnou súťažou: 

 

Predmetom súťaže bude  uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových  priestorov                   

na ulici Nábrežnej 21,  súp. č. 1443 a terasy pred budovou o výmere 36,00 m2. Budova  je vo 

vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na 

LV č. 3853. Terasa – časť pozemku C KN parc.č. 4461/1.  Predmet nájmu konkrétne: 

 

Nebytové priestory o výmere 114,40 m2   

(obchodné priestory, sklady, chodby,  predsieň, soc. zariadenie) 

Terasa o výmere 36,00 m2 

(časť pozemku C KN parc.č. 4461/1, LV 3853) 

 

za nasledovných podmienok: 

1.minimálna výška nájomného za nebytové priestory je stanovená na 40,00 eur/m2/rok; 

minimálna výška nájomného za prenájom terasy je stanovená na 3,00 eur/m2/rok; 

2. kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYHODNEJŠÍ NÁVRH NA UZATVORENIE 

NÁJOMNEJ ZMLUVY za prenájom nebytových priestorov a terasy spolu; 

3. cena nájomného je uvedená bez energií  spojených s nájmom nehnuteľnosti; 

4. doba prenechania do nájmu na dobu: neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou; 

5. prenechania do nájmu na kancelárske účely, reštauračné, obchodné  účely alebo poskytovanie 

služieb; 

6. lehota na podávanie návrhov: do 08.04.2022 - piatok, do 11.00 hod. 

 

Dôvodová správa 

Spoločnosť Supermarket, s.r.o., Školská 46/26, Nová Baňa od  01. 03. 2015 prevádzkovala 

uvedené nebytové priestory  spolu s terasu za účelom prevádzkovania baru. Spoločnosť doručila 

29. 03. 2021 výpoveď z nájmu, kde v zmysle platnej nájomnej zmluvy  je výpovedná lehota 

jeden mesiac.  Uvedené priestory spolu s terasou sú k dispozícií na ďalší nájom v zmysle hore 

uvedených podmienok. Priestory boli ponúkané do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže 

opakovane. V prvej VOS sa do súťaže nezapojil žiadny záujemca. V opakovanej VOS sa do 

súťaže zapojila jedna záujemkyňa, ktorá nesplnila kritéria podmienok VOS v časti minimálnej 

výšky nájomného za nebytové priestory a terasu. Navrhujeme pre obsadenosť voľných 

priestorov a terasy znížiť minimálnu výšku nájomného za nebytové priestory (pôvodná výška 

50,00 eur/m
2
/rok) a terasy (pôvodná výška 4,00 eur/m

2
/rok), z dôvodu poklesu záujmu 

o prenájom nebytových priestorov, vzhľadom na zhoršené podnikateľské prostredie ovplyvnené 

pandemickými opatreniami a nárastom cien energií . 
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U z n e s e n i e   č. 23/2022 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

Schvaľuje 

spôsob a podmienky prenechania do nájmu nebytové priestory – uzatvorenie nájomnej zmluvy 

podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  t.j. 

obchodnou verejnou súťažou: 

 

Predmetom súťaže bude  uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nebytových  priestorov                   

na ulici Nábrežnej 21,  súp. č. 1443 a terasy pred budovou o výmere 36,00 m2. Budova  je vo 

vlastníctve mesta Nová Baňa, zapísaná Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na 

LV č. 3853. Terasa – časť pozemku C KN parc.č. 4461/1.  Predmet nájmu konkrétne: 

 

Nebytové priestory o výmere 114,40 m2   

(obchodné priestory, sklady, chodby,  predsieň, soc. zariadenie) 

Terasa o výmere 36,00 m2 

(časť pozemku C KN parc.č. 4461/1, LV 3853) 

 

za nasledovných podmienok: 

1.minimálna výška nájomného za nebytové priestory je stanovená na 40,00 eur/m2/rok; 

minimálna výška nájomného za prenájom terasy je stanovená na 3,00 eur/m2/rok; 

2. kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYHODNEJŠÍ NÁVRH NA UZATVORENIE 

NÁJOMNEJ ZMLUVY za prenájom nebytových priestorov a terasy spolu; 

3. cena nájomného je uvedená bez energií  spojených s nájmom nehnuteľnosti; 

4. doba prenechania do nájmu na dobu: neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou; 

5. prenechania do nájmu na kancelárske účely, reštauračné, obchodné  účely alebo poskytovanie 

služieb; 

6. lehota na podávanie návrhov: do 08.04.2022 - piatok, do 11.00 hod. 

 

 

Hlasovanie č. 27: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

4. Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 
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podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku 

obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 6107/16 – trvalý trávny porast o výmere 437 m
2
 vytvorený  dielom                    

1 o výmere 383 m
2 

z pozemku E KN parc. č. 4227/3 – zastavaná plocha o celkovej výmere 400 

m
2
, dielom 2 o výmere 51 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 4227/6 – zastavaná plocha o celkovej 

výmere 197 m
2
 a dielom 3 o výmere 3 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 5279 – ostatná plocha 

o celkovej výmere 539 m
2
, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom 

katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. 

Starohutská boli zamerané geometrickým plánom č. 53518560-94/2021, vypracovaným dňa 

16.11.2021 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

23.11.2021, pod číslom G1 - 532/2021;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaže 

podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

1) Minimálna kúpna cena po: 25,25 eur/m
2
 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA 

3) Lehota na podávanie návrhov: 30.03.2022 – streda, do 12:00 hod. 

4) Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 24/2022 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku 

obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 6107/16 – trvalý trávny porast o výmere 437 m
2
 vytvorený  dielom                    

1 o výmere 383 m
2 

z pozemku E KN parc. č. 4227/3 – zastavaná plocha o celkovej výmere 400 

m
2
, dielom 2 o výmere 51 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 4227/6 – zastavaná plocha o celkovej 

výmere 197 m
2
 a dielom 3 o výmere 3 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 5279 – ostatná plocha 

o celkovej výmere 539 m
2
, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom 

katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. 

Starohutská boli zamerané geometrickým plánom č. 53518560-94/2021, vypracovaným dňa 

16.11.2021 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

23.11.2021, pod číslom G1 - 532/2021;        
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na základe obchodnej verejnej súťaže 

podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

1) Minimálna kúpna cena po: 25,25 eur/m
2
 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA 

3) Lehota na podávanie návrhov: 30.03.2022 – streda, do 12:00 hod. 

4) Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov. 

 

Hlasovanie č. 28: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

5. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole  Jána Zemana, 

Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.03.2022: 

 

Výmena elektrického rozvádzača v kuchyni ZŠ J. Zemana v Novej Bani    

     v nadobúdacej hodnote: 1.896,00 eur 

      v zostatkovej hodnote:   1.872,00 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa. 

 

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa zveruje uvedený majetok do správy správcovi majetku Základnej škole 

Jána Zemana Nová Baňa za účelom jeho spravovania. 

 

U z n e s e n i e   č. 25/2022 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole  Jána Zemana, 

Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.03.2022: 

 

Výmena elektrického rozvádzača v kuchyni ZŠ J. Zemana v Novej Bani    

     v nadobúdacej hodnote: 1.896,00 eur 

      v zostatkovej hodnote:   1.872,00 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa. 

 

 

Hlasovanie č. 29: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

6. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým službám mesta 

Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 01.03.2022: 

 

Autobusový prístrešok WOOD   v nadobúdacej hodnote: 4.580,02 eur 

v zostatkovej hodnote:   4.484,02 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa - autobusového prístrešku WOOD. 

                             

Dôvodová správa  

 

Mesto Nová Baňa zveruje do správy správcovi majetku Technickým službám mesta                    

Nová Baňa autobusový prístrešok WOOD v lokalite ul. Rekreačná cesta – Rígeľ za účelom jeho 

spravovania. 

 

 



43 

 

U z n e s e n i e   č. 26/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým službám mesta 

Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 01.03.2022: 

 

Autobusový prístrešok WOOD   v nadobúdacej hodnote: 4.580,02 eur 

v zostatkovej hodnote:   4.484,02 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa - autobusového prístrešku WOOD. 

 

 

Hlasovanie č. 30: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

7. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým službám mesta 

Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 01.03.2022: 

 

Osvetlenie hracej plochy v areáli futbalového štadióna 

   v nadobúdacej hodnote: 13.357,66 eur 

      v zostatkovej hodnote:   13.189,66 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa. 

 

Dôvodová správa  

 

Mesto Nová Baňa zveruje uvedený majetok do správy správcovi majetku Technickým službám 

mesta Nová Baňa za účelom jeho spravovania. 
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U z n e s e n i e   č. 27/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým službám mesta 

Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 01.03.2022: 

 

Osvetlenie hracej plochy v areáli futbalového štadióna 

   v nadobúdacej hodnote: 13.357,66 eur 

      v zostatkovej hodnote:   13.189,66 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa. 

 

 

Hlasovanie č. 31: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté  

 

8. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej umeleckej škole 

Nová Baňa, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 836, dňom 01.03.2022: 

 

Rekonštrukcia strechy budovy ZUŠ Nová Baňa 

                                                  v nadobúdacej hodnote: 85.525,00 eur 

      v zostatkovej hodnote:   84.988,00 eur 

 

 

Rekonštrukcia fasády ZUŠ Nová Baňa 

                                                  v nadobúdacej hodnote: 90.543,99 eur 

      v zostatkovej hodnote:   89.976,99 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa.  
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Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa zveruje uvedený majetok do správy správcovi majetku Základnej umeleckej 

škole Nová Baňa za účelom jeho spravovania. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 28/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej umeleckej škole 

Nová Baňa, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 836, dňom 01.03.2022: 

 

Rekonštrukcia strechy budovy ZUŠ Nová Baňa 

                                                  v nadobúdacej hodnote: 85.525,00 eur 

      v zostatkovej hodnote:   84.988,00 eur 

 

 

Rekonštrukcia fasády ZUŠ Nová Baňa 

                                                  v nadobúdacej hodnote: 90.543,99 eur 

      v zostatkovej hodnote:   89.976,99 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa.  

 

 

Hlasovanie č. 32: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

9. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 
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zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Centru voľného času Nová 

Baňa, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 833 901, dňom 01.03.2022: 

 

Rekonštrukcia fasády CVČ Nová Baňa 

                                                  v nadobúdacej hodnote: 56.268,01 eur 

      v zostatkovej hodnote:   55.914,01 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa. 

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa zveruje uvedený majetok do správy správcovi majetku Centru voľného času 

Nová Baňa za účelom jeho spravovania. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 29/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Centru voľného času Nová 

Baňa, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 833 901, dňom 01.03.2022: 

 

Rekonštrukcia fasády CVČ Nová Baňa 

                                                  v nadobúdacej hodnote: 56.268,01 eur 

      v zostatkovej hodnote:   55.914,01 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa. 

 

 

Hlasovanie č. 33: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

10. Návrh na uznesenie 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako 

vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

E KN parc. č. 1689/12 – ostatná plocha o výmere 1.946 m2, vedenom Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 

Baňa; 

 

právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom - v rozsahu vecného bremena 112 m2 (diel 

1) vyznačeného GP č.  10935479-215/21 vypracovaného dňa 19.11.2021 geodetom Viliamom 

Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa overeného dňa 24.11.2021 pod číslom: G1 - 

538/2021 v prospech vlastníkov pozemkov: C KN parc. č. 6559/39, 6559/40 a 6559/62 

evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3187, C KN parc. č. 

6559/34, 6559/35, 6559/25 a 1838/17 evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym 

odborom na LV č. 8642 a  C KN parc. č. 6559/42 a 6559/31 evidovaných Okresným úradom 

Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8836.       

 

v prospech: vlastníkov pozemkov  

• C KN parc. č. 6559/39, 6559/40 a 6559/62 evidovaného Okresným úradom Žarnovica, 

katastrálnym odborom na LV č. 3187 – Miroslava Špireka, M. R. Štefánika 685/39, 968 01  

Nová Baňa ako oprávneného z vecného bremena, 

• C KN parc. č. 6559/34, 6559/35, 6559/25 a 1838/17 evidovaných Okresným úradom 

Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8642 – Ladislava Krištofa, Brehy 255, 968 01 ako 

oprávneného z vecného bremena, 

• C KN parc. č. 6559/42 a 6559/31 evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym 

odborom na LV č. 8836 – Mareka Rybára, Kamenárska 1445/78, 968 01  Nová Baňa ako 

oprávneného z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

 

znaleckým posudkom č. 14/2022 vypracovaným dňa 10.01.2022 znalcom                                   

Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04  Žiar nad Hronom bola stanovená jednorazová 

odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 82,17 eur (slovom: osemdesiatdva eur a 

sedemnásť centov);              

 

za účelom zriadenia vecného bremena – právo prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom GP č.  

10935479-215/21.            

 

 

 

 

Dôvodová správa 
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Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

žiadateľov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy                  

o  zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu  za zriadenie vecného 

bremena vo výške 82,17 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa na základe 

predloženého geometrického plánu č. 10935479-215/21 a znaleckého posudku č. 14/2022.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 30/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako 

vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

E KN parc. č. 1689/12 – ostatná plocha o výmere 1.946 m2, vedenom Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 

Baňa; 

 

právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom - v rozsahu vecného bremena 112 m2 (diel 

1) vyznačeného GP č.  10935479-215/21 vypracovaného dňa 19.11.2021 geodetom Viliamom 

Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa overeného dňa 24.11.2021 pod číslom: G1 - 

538/2021 v prospech vlastníkov pozemkov: C KN parc. č. 6559/39, 6559/40 a 6559/62 

evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3187, C KN parc. č. 

6559/34, 6559/35, 6559/25 a 1838/17 evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym 

odborom na LV č. 8642 a  C KN parc. č. 6559/42 a 6559/31 evidovaných Okresným úradom 

Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8836.       

 

v prospech: vlastníkov pozemkov  

• C KN parc. č. 6559/39, 6559/40 a 6559/62 evidovaného Okresným úradom Žarnovica, 

katastrálnym odborom na LV č. 3187 – Miroslava Špireka, M. R. Štefánika 685/39, 968 01  

Nová Baňa ako oprávneného z vecného bremena, 

• C KN parc. č. 6559/34, 6559/35, 6559/25 a 1838/17 evidovaných Okresným úradom 

Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8642 – Ladislava Krištofa, Brehy 255, 968 01 ako 

oprávneného z vecného bremena, 

• C KN parc. č. 6559/42 a 6559/31 evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym 

odborom na LV č. 8836 – Mareka Rybára, Kamenárska 1445/78, 968 01  Nová Baňa ako 

oprávneného z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

 

znaleckým posudkom č. 14/2022 vypracovaným dňa 10.01.2022 znalcom                                   

Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04  Žiar nad Hronom bola stanovená jednorazová 

odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 82,17 eur (slovom: osemdesiatdva eur a 

sedemnásť centov);              
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za účelom zriadenia vecného bremena – právo prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom GP č.  

10935479-215/21.            

 

Hlasovanie č. 34: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

11. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako 

vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

 

E KN parc. č. 4207/1 – lesný pozemok o výmere 9.614 m2, vedenom Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 

Baňa; 

 

právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom v rozsahu vecného bremena 241 m2 (diel 

1) vyznačeného GP č.  53518560-2/2022 vypracovaného dňa 20.01.2022 geodetom Jurajom 

Peniažkom – Geodet, Hrádza 526/49,  968 01 Nová Baňa overeného dňa 26.01.2022 pod číslom: 

G1 - 37/2022 v prospech vlastníkov pozemku C KN parc. č. 3639/2 evidovaného Okresným 

úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3327; 

 

v prospech: vlastníkov pozemku C KN parc. č. 3639/2 evidovaného Okresným úradom 

Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3327 – Ľuboša Debnára, Viničná cesta 6056/51, 968 

01  Nová Baňa a Mgr. Jany Debnárovej, Viničná cesta 6056/51, 968 01  Nová Baňa ako 

oprávnených z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

 

znaleckým posudkom č. 18/2022 vypracovaným dňa 4.2.2022 znalcom Ing. Danou 

Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre bola stanovená jednorazová odplata  za 

zriadenie vecného bremena vo výške 511,21 eur (slovom: päťstojedenásť eur a dvadsaťjeden 

centov);              
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za účelom zriadenia vecného bremena – právo prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom GP č.  

53518560-2/2022.            

 

Dôvodová správa 

 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

žiadateľov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy                  

o  zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu  za zriadenie vecného 

bremena vo výške 511,21 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa                         

na základe predloženého geometrického plánu č.  53518560-2/2022 a znaleckého posudku                     

č. 18/2022. 

 

U z n e s e n i e   č. 31/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako 

vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

 

E KN parc. č. 4207/1 – lesný pozemok o výmere 9.614 m2, vedenom Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 

Baňa; 

 

právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom v rozsahu vecného bremena 241 m2 (diel 

1) vyznačeného GP č.  53518560-2/2022 vypracovaného dňa 20.01.2022 geodetom Jurajom 

Peniažkom – Geodet, Hrádza 526/49,  968 01 Nová Baňa overeného dňa 26.01.2022 pod číslom: 

G1 - 37/2022 v prospech vlastníkov pozemku C KN parc. č. 3639/2 evidovaného Okresným 

úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3327; 

 

v prospech: vlastníkov pozemku C KN parc. č. 3639/2 evidovaného Okresným úradom 

Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3327 – Ľuboša Debnára, Viničná cesta 6056/51, 968 

01  Nová Baňa a Mgr. Jany Debnárovej, Viničná cesta 6056/51, 968 01  Nová Baňa ako 

oprávnených z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

 

znaleckým posudkom č. 18/2022 vypracovaným dňa 4.2.2022 znalcom Ing. Danou 

Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre bola stanovená jednorazová odplata  za 

zriadenie vecného bremena vo výške 511,21 eur (slovom: päťstojedenásť eur a dvadsaťjeden 

centov);              

 

za účelom zriadenia vecného bremena – právo prechodu a prejazdu v rozsahu vyznačenom GP č.  

53518560-2/2022.            

 

Hlasovanie č. 35: 
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Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku určeného na výstavbu rodinného domu podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou: 

 

časť pozemkov E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej výmere 1.317 m2     (C KN 

parc. č. 3553/1) a E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok o celkovej výmere 2.439 m2 (C KN 

parc. č. 3551/2) v rozsahu cca 1.000 m2  vedených Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym 

odborom na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina. 

 

Dôvodová správa 

 

Na základe záujmu o kúpu stavebného pozemku komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu rodinného domu v lokalite                   

Bôrina podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou. Na základe prijatého uznesenia bude časť 

mestských pozemkov E KN parc. č. 4108/11 a E KN parc. č. 4108/12 geometricky zameraná 

a znaleckým posudkom bude stanovená výška všeobecnej hodnoty stavebného pozemku. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – informovala sa, či je v poriadku a v súlade so zákonom 

drobenie pozemku v prípade lesného pozemku, tak ako je to uvedené.  

 

Dáša Zigová – odpovedala, že v registri E je pozemok vedený ako lesný porast, no pri 

zameriavaní geodetom aj z listu vlastníctva sa vychádza z C registra. C registri to nie je vedené 

ako lesný pozemok.  

 

Maroš Marko  - oboznámil prítomných bližšie s podmienkami pozemku – vedenie 

inžinierskych sietí.  

 

U z n e s e n i e   č. 32/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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Schvaľuje 

 

spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku určeného na výstavbu rodinného domu podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou: 

 

časť pozemkov E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej výmere 1.317 m2     (C KN 

parc. č. 3553/1) a E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok o celkovej výmere 2.439 m2 (C KN 

parc. č. 3551/2) v rozsahu cca 1.000 m2  vedených Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym 

odborom na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina. 

 

 

Hlasovanie č. 36: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

13. návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Neschvaľuje 

 

predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o  celkovej výmere 

12.828 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 6123, v 

k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Legionárska, 

 

pre: Lívia Mikušová, Legionárska 482/3, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa takéto pozemky neodpredáva. 

 

Dôvodová správa 

 

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č. 

5149/111 v rozsahu 23 m
2
 za účelom oplotenia podstienky pri rodinnom dome, súp. č. 482      

cca jeden meter vysokým plotom, aby sa podstienka nedala využívať chodcami ani cyklistami. 

Nakoľko v poslednom období začali podstienku pri rodinnom dome, súp. č. 482 využívať 

cyklisti a kolobežkári ako rampu na bicyklovanie, kolobežkovanie a skákania po schodoch, ktoré 

sa nachádzajú na podstienke. Toto yytvára veľký hluk a betónová podstienka tento hluk, ktorý 

nám znepríjemňuje život v dome rozvádza do celého domu.  
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Komisia ÚPŽPaM žiadosť o  odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj  časti pozemku E KN parc. č. 5149/111 z dôvodu, 

že mesto Nová Baňa takéto pozemky neodpredáva. Komisia ÚPŽPaM odporúča žiadateľke do 

budúcna v takýchto prípadoch ako uviedla v žiadosti kontaktovať mestskú políciu. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 33/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Neschvaľuje 

 

predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o  celkovej výmere 

12.828 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 6123, v 

k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Legionárska, 

 

pre: Lívia Mikušová, Legionárska 482/3, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa takéto pozemky neodpredáva. 

 

Hlasovanie č. 37: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

14. Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Neschvaľuje 

 

predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 1411/10 – trvalý trávny porast o  celkovej 

výmere 117.135 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 

3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Matiašova cesta, 

pre: Rastislav Štrba, Matiašova cesta 6412/4, 968 01  Nová Baňa, 

z dôvodu, že sa jedná o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia 

obce, ktorého výmera presahuje 2.000 m2 a pri prevode tohto je stanovené postupovať v zmysle 

zákona NR SR č. 140/2014 Z.z.. 
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č. 

1411/10 v rozsahu 44 m
2
 za účelom rozšírenie dvora a scelenia časti mestského pozemku 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 5456. 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o  odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj  časti pozemku E KN parc. č. 1411/10 z dôvodu, 

že sa jedná o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, 

ktorého výmera presahuje 2.000 m
2 

a pri prevode tohto  je stanovené postupovať v zmysle 

zákona NR SR č. 140/2014 Z.z.. 

 

U z n e s e n i e   č. 34/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Neschvaľuje 

 

predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 1411/10 – trvalý trávny porast o  celkovej 

výmere 117.135 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 

3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Matiašova cesta, 

 

pre: Rastislav Štrba, Matiašova cesta 6412/4, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že sa jedná o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia 

obce, ktorého výmera presahuje 2.000 m2 a pri prevode tohto je stanovené postupovať v zmysle 

zákona NR SR č. 140/2014 Z.z.. 

 

Hlasovanie č. 38: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

15. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Neschvaľuje 

 

predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 1411/10 – trvalý trávny porast o  celkovej výmere 

117.135 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 3853, v 

k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Matiašova cesta, 
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pre: Mgr. Michal Kubaliak a Ing. Romana Kubaliaková, Pod sekvojou 1343/37, 968 01 Nová 

Baňa, 

 

z dôvodu, že žiadosť bola posúdená aj z hľadiska cieľov a zámerov územného plánu mesta Nová 

Baňa schváleným uznesením MsZ č. 50/2014 a VZN č. 3/2014 dňa 22.10.2014. Pozemok E KN 

parc. č. 1411/10 sa nachádza mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) a zasahuje do 

ochranného pásma lesov.  Z uvedeného dôvodu nie je na uvedenom pozemku možná žiadna 

výstavba objektu a tento si zachová svoj charakter trvalý trávny porast. 

 

Dôvodová správa 

 

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č. 

1411/10 v rozsahu 2.000 m
2
 za účelom stavby rodinného domu. 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o  odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj  časti pozemku E KN parc. č. 1411/10 z dôvodu, 

že žiadosť bola posúdená aj z hľadiska cieľov a zámerov územného plánu mesta Nová Baňa 

schváleným uznesením MsZ č. 50/2014 a VZN č. 3/2014 dňa 22.10.2014. Pozemok E KN parc. 

č. 1411/10 sa nachádza mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) a zasahuje do 

ochranného pásma lesov.  Z uvedeného dôvodu nie je na uvedenom pozemku možná žiadna 

výstavba objektu a tento si zachová svoj charakter trvalý trávny porast.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 35/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Neschvaľuje 

Predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 1411/10 – trvalý trávny porast o  celkovej 

výmere 117.135 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 

3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Matiašova cesta, 

 

pre: Mgr. Michal Kubaliak a Ing. Romana Kubaliaková, Pod sekvojou 1343/37, 968 01 Nová 

Baňa, 

 

z dôvodu, že žiadosť bola posúdená aj z hľadiska cieľov a zámerov územného plánu mesta Nová 

Baňa schváleným uznesením MsZ č. 50/2014 a VZN č. 3/2014 dňa 22.10.2014. Pozemok E KN 

parc. č. 1411/10 sa nachádza mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) a zasahuje do 

ochranného pásma lesov.  Z uvedeného dôvodu nie je na uvedenom pozemku možná žiadna 

výstavba objektu a tento si zachová svoj charakter trvalý trávny porast. 

 

Hlasovanie č. 39: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 
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proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 1 (Maroš Marko) uznesenie bolo prijaté 

 

 

16. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

spôsob prevodu 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: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 12.828 m2, v rozsahu 

cca 157 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v 

k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika 

 

v prospech: 

JUDr. Ing. Zahir Jaan Zaher, PhD., Robotnícka 3116/10, 831 03  Bratislava, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku ako dvorovej plochy pri 

rodinnom dome, súp. č. 701/7 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

 

Dôvodová správa 

 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5149/111 

v rozsahu cca 157 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku ako 

dvorovej plochy pri rodinnom dome, súp. č. 701/7 vo vlastníctve žiadateľa. 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu požadovanej 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 

prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná za účasti vlastníka 

susedného pozemku C KN parc. č. 289/2 – Ing. Radoslava Holého a odpredaná minimálne 

v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne vo výške všeobecnej 

hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku + 30 % naviac z ceny všeobecnej 

hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna 

cena). 

 

U z n e s e n i e   č. 36/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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Schvaľuje 

 

spôsob prevodu 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: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 12.828 m2, v rozsahu 

cca 157 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v 

k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika 

 

v prospech: 

JUDr. Ing. Zahir Jaan Zaher, PhD., Robotnícka 3116/10, 831 03  Bratislava, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku ako dvorovej plochy pri 

rodinnom dome, súp. č. 701/7 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Hlasovanie č. 40: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

17. Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

spôsob prevodu 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: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 5298/11 – ostatná plocha o celkovej výmere 3.739 m2 v rozsahu 

cca 105 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123 v k.ú. 

Nová Baňa v lokalite Stará Huta, 

 

v prospech: 

Marta Čaklošová, Stará Huta 5018, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, zabezpečenia prístupovej cesty k 

rodinnému domu, súp. č. 5018 a spodnému dvoru. Za účelom  scelenia časti mestského pozemku 
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s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky evidovanými na LV č. 8189 (rodinný rod, súp. č. 

5018 s pozemkami). 

 

Dôvodová správa 

 

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5298/11 

v rozsahu cca 105 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, zabezpečenia 

prístupovej cesty k rodinnému domu, súp. č. 5018 a spodnému dvoru. Za účelom  scelenia časti 

mestského pozemku s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky evidovanými  na LV č. 8189 

(rodinný rod, súp. č. 5018 s pozemkami). 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedených mestských pozemkov prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 prijatého 

uznesenia bude časť mestského pozemku za účasti vlastníčky susedných nehnuteľností vedených 

Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 240 pani Evy Katinovej 

geometricky zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej 

kúpnej cene, prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého 

posudku + 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako 

Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

U z n e s e n i e   č. 37/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

Schvaľuje 

 

spôsob prevodu 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: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 5298/11 – ostatná plocha o celkovej výmere 3.739 m2 v rozsahu 

cca 105 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123 v k.ú. 

Nová Baňa v lokalite Stará Huta, 

 

v prospech: 

Marta Čaklošová, Stará Huta 5018, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku, zabezpečenia prístupovej cesty k 

rodinnému domu, súp. č. 5018 a spodnému dvoru. Za účelom  scelenia časti mestského pozemku 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky evidovanými na LV č. 8189 (rodinný rod, súp. č. 

5018 s pozemkami). 

 

 

Hlasovanie č. 41: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 
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prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

18. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pýtala sa riaditeľa TS na zastávku na Kňazových lúkach. 

Je označená novým moderným označníkom SAD zastávky. Nepovažuje za dobrý krok 

odstránenie zastávky a osadenie označkníka.  

 

Primátor mesta – zastávka bola vo veľmi zlom technickom stave. Tak isto mal od občanov 

informácie o združovaní sa problémových skupín v zastávke. Navrhol v tomto mieste 

zachovanie označníka a časom dobudovanie dreveného prístrešku, podobne ako je na Rígli.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – Pýtala sa na rampu v lokalite „Nad Jarmilou“, jedna vec 

sú chatári, ktorí toto používajú ako prístupovú cestu a druhá vec sú turisti a cyklisti, ktorí danú 

lokalitu navštevujú. Je to prístupová cesta na horný Bexápel. Bola by za to, aby rampa bola 

otvorená.  

 

Maroš Marko – oboznámil prítomných, že nová rampa nepribudla žiadna, no všetky sa 

sfunkčnili. Aj rampa smerom na Háj sa sfunkčnila.  

 

Konateľ MsL – nepribudla žiadna nová rampa. Existujúce sa sfunkčnili. MsL distribuovali 

kľúče ľuďom, ktorí majú prístup na lesné pozemky. Chatárov v danej lokalite oslovili a kľúče im 

odovzdali. Pokiaľ sa tak nestalo, kľúče im odovzdajú dodatočne. Pre turistov a cyklistov by 

rampa nemala byť prekážka. Pokiaľ sa tam také niečo udialo, vykonajú nápravu.  

V mesiaci marec bude ešte dobudovaný na zvyšných rampách a nové pribudnú, tak aby bol 

chránený majetok.  

 

Anton Medveď – kladne zhodnotil prevod majetku na organizácie v meste Nová Baňa – ZUŠ, 

CVČ, ZŠ. Informoval sa o podnete od pani Suchej ohľadom súkromných chát v lokalite Šajtiská, 

či sa to dostalo na prejednanie do Komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej.  

 

Primátor mesta – Jedná sa o rekreačné zariadenie smerom k Starej Hute. Súkromní vlastníci 

chát nás oslovili s pomocou riešenia, ako samosprávu. Danú problematiku rieši právnička mesta 

a následne to bude posunuté do Komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej.  

 

Anton Medveď – pýtal sa riaditeľa TS ohľadne plánovaného asfaltovania ciest, opravy výtlkov.  

 

Riaditeľ TS – pri detskom domove to bude opravené, je to v pláne opráv.  
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Mgr. Juraj Kološta – opýtal sa, kto osádzal kontajnery na šatstvo, pretože na Nábrežnej ulici je 

jeden otočený do parkoviska a pokiaľ tam zaparkuje auto, nie je možné šatstvo odhodiť.  

 

Riaditeľ TS – rozvážala a osádzala ich firma, ktorá kontajnery na šatstvo vlastní po konzultácii 

s Mgr. Jauschovou. Nevidí problém, pokiaľ to bude v ich možnostiach kontajner pootočiť tak, 

aby sa bol ku kontajneru lepší prístup.  

 

Anton Žňava – otočňa Vojšín - prebehla výmena stĺpov a jeden ostal dosť nahnutý a hrozí 

riziko úrazu.  

 

Primátor mesta – nevidí problém nafotiť stĺp a poslať to ako podnet na SSD.  

 

Anton Žňava – po rekonštrukcii cesty ostali značky popri ceste.  

 

Riaditeľ TS – to nie sú značky, ktoré zostali po rekonštrukcii cesty. Tieto značky osadil 

súkromný majiteľ nehnuteľnosti počas budovania oporného múru.  

 

Anton Žňava – na Bukovine je informačná tabuľa, ktorá je na pozemku Jednoty. Požiadal 

o premiestnenie informačnej tabule.  

 

Riaditeľ TS – pomôže premiestniť tabuľu po dohode s poslancom.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – na Železničnom rade je taktiež naklonený stĺp VO až do areálu Knauf 

Insulation.  

 

Riaditeľ TS – tento podnet je v riešení.  

 

Ing. Karol Tužinský – rigol na Záhrbskej ulici neplní svoju funkciu a voda tečie po ceste 

a navrhol obhliadku s riaditeľom TS. Opýtal sa, či riaditeľ TS kontroluje ako správca 

komunikácie v priebehu výstavby. Ako v predmetnej veci postupuje? Navrhol zaviesť systém 

pravidelnej kontroly týchto komunikácií aj počas výstavby aj po ukončení stavby.   

 

Riaditeľ TS – v podmienkach povolenia majú uvedené, že znečistenie cesty stavebník na 

vlastné náklady vykoná upratanie miestnej komunikácie. Pri napojení na miestnu komunikáciu, 

pokiaľ sa poškodí asfaltový kryt, musí to na vlastné náklady dať do pôvodného stavu. Zo strany 

TS boli viacerý stavebníci upozornení na zjednanie nápravy.  

 

Primátor mesta – MsP bude mať v najbližších dňoch nového náčelníka a má očakávania zo 

strany MsP aj v tejto súvislosti. Oni sú oprávnení udeliť pokutu. Občan môže kontaktovať MsP.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – taktiež navrhuje v tejto veci spoluprácu s MsP. Mali dostať zoznam 

stavebníkov a následné sankcionovanie.  

 

Igor Moško – pýtal sa riaditeľa TS na prepadnutý kanál na Záhradnej ulici. Riaditeľ TS 

odpovedal, že to bol pozrieť pán Vrška od vodárov a je to ich problém. Bude urgovať vyriešenia 

tohto problému. Informoval sa o osadení VO na Tajchu. Primátor mu odpovedal, že máme 



61 

 

cenovú ponuku a k 1.4. 2022 bude vedieť identifikovať disponobilné zdroje na rozpočtové 

opatrenie primátora.  

V rámci dotácií sa v komisii kultúry a športu sa stretávajú s požiadavkami ohľadne cestovného 

ruchu. Navrhol, či by sa nemohli tieto žiadosti prejednávať separátne. Primátor mesta to vítal to 

ako dobrý podnet.  

 

Mgr. Peter Hudec – skonštatoval, že schválenie územného plánu bol dlhý proces a niektoré 

veci v ňom už nie sú aktuálne. Pýtal sa hlavnej kontrolórky, či sú všetky kontroly ukončené a či 

došlo k nejakým pochybeniam. Či je všetko uzatvorené a či je všetko v poriadku.  

 

Hlavná kontrola – z roku 2021 sú všetky kontroly ukončené. Aktuálne pracuje na kontrole TS, 

ktorá je veľmi zložitá. Ďalej pracuje podľa schváleného plánu kontrol.  

 

Primátor mesta –výsledky z kontrol hlavného kontrolóra sú názorom HK a postojom ku 

kontrolovanému subjektu. Po výsledku kontroly pokiaľ to uvedené zistenie HK zakladajú sa 

následne môže podať trestné oznámenie alebo sa obrátiť na NKÚ s podnetom na prešetrenie. 

Pokiaľ je takéto zistenie vo výsledku kontroly uvedené, je potrebné konať. Ak je kontrola 

ukončená s prijatými nápravnými opatreniami je to v poriadku.  

 

Hlavná kontrolórka – robí správu z výsledku kontroly tak, aby mali poslanci k dispozícii 

komplexný materiál.  

 

Mgr. Eva Rupcová – musí byť preukázaný vznik škody, musí byť preukázaná súvislosť so 

škodou, musí byť preukázaná súvislosť medzi vznikom škody a konaním subjektu, ktorý je 

zodpovedný. Škoda zamestnancov je riešená zákonom a mesto Nová Baňa má na tento účel 

vypracovanú smernicu. V prípade potreby sa môžeme obrátiť na NKÚ.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – OZ Novobanskí patrioti bol schválený projekt Chodníček 

novobanských povestí. Poďakovala sa všetkým, ktorí boli nápomocní pri realizácii projektu. 

Poďakovala firme Cortizo Slovakia, ktorá pomohla dofinancovať projekt. Pozvala prítomných 

na slávnostné otvorenia dňa 26.3.2022.  

 

Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, 

MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 18:10 hod. ukončil.  

 

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva v 

Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=MrUJORpIFs0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrUJORpIFs0
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