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Vec:

Zaslanie odpovede na interpeláciu primátora

Otázky doručené mailom primátorovi mesta Nová Baňa dňa 30.5.2022 sú považované za
interpeláciu, ku ktorej Vám zasielam nasledovné stanovisko:

Otázka č. 1.
„ Prečo nechávaš zablokovaný reprezentačný reštauračný priestor Radničnú vináreň súčasným
nájomníkom? Aj zadarmo prenajať s varením je lepšie ako súčasný stav.... “
Odpoveď:
Radničná vináreň bola prenajatá súčasnému nájomcovi od 1.4.2012 na dobu neurčitú. Nakoľko
objekt je dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave, mesto Nová Baňa dalo vypracovať statický
posudok, ktorý našťastie nevykazuje poruchy statiky objektu. Následne mesto pre r. 2021 a pre r.
2022 požiadalo MK SR v rámci projektu „Obnov si svoj dom“ o finančnú dotáciu. V tomto roku
MK SR poskytlo mestu príspevok vo výške 10 000,- eur. V projekte „Obnov si svoj dom“ bude
podaná žiadosť aj o pre financovanie PD na rekonštrukciu celého objektu NKP Radnice, vrátane
vinárne.

Otázka č. 2.
„ Prečo má každá mestská organizácia svojho ekonóma, svoj software prípadne iné duplicitné
funkcie? “
Odpoveď:
Každá z organizácií mesta Nová Baňa je subjektom so špecifickým zameraním a samostatnou
agendou. Mesto Nová Baňa je subjektom samosprávy, Technické služby sú príspevkovou
organizáciou, Mestské lesy a Mestský bytový podnik sú obchodné spoločnosti. Vzťahuje sa na ne
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rozdielna legislatíva v rámci ich účtovníctva a finančného riadenia. Z uvedeného vyplýva, že nie je
možné vzhľadom na postavenie a zameranie jednotlivých subjektov spracovávať rovnaké položky
centrálne alebo využívať totožné softwarové vybavenie.
Otázka č. 3.
„ Ocením ak ma budeš informovať v akom stave sa nachádza nájomná zmluva pre mestské lesy pre
NB poľovníkov? Aká suma sa dohodla? Predpokladám, že máš prehľad o okolitých mestách koľko
sú poplatky...“

Odpoveď:
Nájomnú zmluvu o užívaní poľovného revíru Háj nájdete zverejnenú na nižšie uvedenom linku
https://www.novabana.sk/storage/app/uploads/nublic/622/5ff/07e/6225ffD7e0fab324223722.pdf

S pozdravom

Mgr.
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