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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
berie na vedomie
správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu
10.06. 2022.

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.

Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa
ku dňu 10. 06. 2022

Výsledok kontroly:
V zmysle § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. z. n. p. hlavná kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva Nová Baňa.
Kontrolované boli uznesenia číslo 38/2022 – 74/2022 v období 27. 04. 2022 – 10. 06. 2022
V novokontrolovanom období prijalo Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa spolu 36 uznesení (2.
zastupiteľstvo zo dňa 27. 04. 2022) a dve nariadenia ( 3. a 4.)
K 27. 04. 2022 je nesplnených 8 uznesení
K 27. 04. 2022 je splnených 28 uznesení
Uznesenie 38/2022
Splnené – na vedomie vzatá správa o kontrole stavu prijatých uznesení
Uznesenie 39/2022
Splnené – schválený „Pasport miestnych komunikácií mesta Nová Baňa“
Uznesenie 40/2022
Splnené – na vedomie vzatá správa o výsledku kontroly
Uznesenie 41/2022
Splnené – schválená správa o hodnotení plnenia PHSR
Uznesenie 42/2022
Splnené – schválené použitie finančných prostriedkov v rámci participatívneho rozpočtu. Zmluva s OZ
Novobanskí patrioti uzatvorená 10.5.2022
Uznesenie 43/2022
Splnené – vzatá na vedomie správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb
Uznesenie 44/2022
Splnené – schválené znenie Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Sociálny podnik
Uznesenie 45/2022
Splnené – na vedomie vzatá správa o inventarizácií majetku mesta
Uznesenie 46/2022
Splnené – na vedomie vzaté Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu, vysporiadanie schodku po
úprave a správy o hospodárení. Schválený záverečný účet.
Uznesenie 47/2022
Splnené – schválená 2. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
Uznesenie 48/2022
Splnené – vzaté na vedomie výpočet výšky dofinancovania škôl a školských zariadení

Uznesenie 49/2022
Splnené –schválená zbierka Pomoc Ukrajine a vzaté na vedomie zriadenie Transparentného účtu
Uznesenie 50/2022
Splnené – schválené odpustenie nájomného pre Le Bistro Fou. Dodatok podpísaný 3.5.2022.
Uznesenie 51/2022
Splnené – MsZ súhlasí s účtovnou závierkou MsL a so zúčtovaním straty
Uznesenie 52/2022
Splnené - MsZ súhlasí s účtovnou závierkou MsBP a so zúčtovaním straty
Uznesenie 53/2022
Splnené – na vedomie vzatá Správa o činnosti Mestskej polície
Uznesenie 54/2022
Splnené –odvolanie člena dozornej rady MsL a schválenie nového člena dozornej rady MsL
Uznesenie 55/2022
Splnené – schválenie prísediacich okresného súdu v ZH na volebné obdobie 1.5.2022 – 31.3.2026
Uznesenie 56/2022
Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech Pavol Varsányi rod. Varsányi. Zmluva podpísaná
16.05.2022
Uznesenie 57/2022
Splnené – schválený zámer nájmu pozemku pre Ján Pastier. Zámer zverejnený dňa 23.3.2022
Uznesenie 58/2022
Splnené – schválený nájom pozemku pre Ján Pastier . Nájomná zmluva podpísaná dňa 10.5.2022
Uznesenie 59/2022
Splnené – schválený spôsob a podmienky OVS nájom záhradiek ul. Mieru. Zámer zverejnený 17.05.2022
Uznesenie 60/2022
Nesplnené – schválený spôsob predaja pozemku ( záhrady) OVS
Uznesenie 61/2022
Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Mgr. Eva Juristá.
Uznesenie 62/2022
Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Mgr. Tatiana Mišurová.
Uznesenie 63/2022
Splnené – schválené uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenská
distrbučná , a. s. Zmluva uzatvorená dňa 23.5.2022
Uznesenie 64/2022
Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Jolana Šályová .
Uznesenie 65/2022
Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Jolana Šályová .

Uznesenie 66/2022
Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Ing. Benjamín Volf .
Uznesenie 67/2022
Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech vlastníkov bytového domu Cintorínska
106/16 a 106/18 .
Uznesenie 68/2022
Nesplnené – schválený spôsob predaja pozemku OVS za účelom výstavby parkovacích mies v lokalite
Pod Sekvojov
Uznesenie 69/2022
Splnené – neschválený predaj pozemkov v prospech Jozef Brodziansky a Emília Brodzianska .
Uznesenie 70/2022
Splnené – neschválený predaj pozemku v prospech Zdeno Šarkozy a Júlia Šarkoziová.
Uznesenie 71/2022
Splnené – neschválený predaj pozemku v prospech Martin Tomáš.
Uznesenie 72/2022
Splnené – neschválený predaj pozemku v prospech Michal Polc a Mgr. Eva Polcová.
Uznesenie 73/2022
Splnené – neschválený predaj pozemkov v prospech Ing. Peter Šuhajda a MUDr. Ľubica Šuhajdová.
Uznesenie 74/2022
Splnené – neschválený predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena prechodu a prejazdu cez mestský
pozemok v prospech SKICENTRUM NOVÁ BAŇA .
Nariadenie č.3/2022
Splnené – VZN o podmienkach prideľovanie bytov. VZN zverejnené v zákonnej lehote.
Nariadenie č.4/2022
Splnené – VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. VZN zverejnené v zákonnej
lehote.
Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 23. 02. 2021, ktoré neboli k 27. 04. 2022 splnené
Uznesenie 19/2022
Splnené – schválený odpredaj osobného motorového vozidla Suzuki Vitara. 10.6.2022 prostrednícvom el.
aukcii.
Uznesenie 32/2022
Nesplnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti prostredníctvom OVS
Uznesenie 36/2022
Splnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. Zaher.
Zámer zverejnený 31.5.2022
Uznesenie 37/2022
Nesplnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p.

Čaklošovej.
Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 22. 09. 2021, ktoré neboli k 27. 04. 2022 splnené
K 10. 06. 2022 je splnené 1 uznesenie
Uznesenie 121/2021
Splnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech
Martin Volf a Albina Volfová. Zámer zverejnený dňa 31. 05. 2022.
Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 28. 04. 2021, ktoré nebolo k 27. 04. 2022 splnené
K 10. 06. 2021 je nesplnené 1 uznesenie
Uznesenie 39/2021
Nesplnené –prevod majetku v prospech Vladimír Raffaj.
Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 16. 09. 2021, ktoré nebolo k 27. 04. 2022 splnené
K 10. 06. 2021 je nesplnené 1 uznesenie
Uznesenie 86/2020
Nesplnené – zriadenie vecného bremena so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s,
zmluva vyhotovená, podpísaná mestom, čaká sa na podpis SVS, a.s
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Návrh

na

nariadenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ........../2022 zo dňa 22.06.2022
o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa

Dôvodová správa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o reklamných, informačných a propagačných
zariadeniach na území mesta Nová Baňa vznikol z dôvodu zhoršujúceho sa vizuálneho smogu
v meste Nová Baňa.
Reklamné stavby definuje Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v § 43 ods. 2 nasledovne „Reklamná stavba je stavebná
konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená
so zemou.“
Keďže umiestňovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení na plotoch
vo vlastníctve mesta Nová Baňa nespĺňa túto definíciu, je potrebné ošetriť umiestňovanie
takýchto zariadení v našom meste.
V návrhu VZN je upravená jeho pôsobnosť, sú definované základné pojmy a určené
priestory vymedzené pre umiestňovanie reklamných zariadení v meste Nová Baňa. Je tu
pevne stanovená výška reklamného zariadenia, čím sa docieli súvislá línia reklamných
zariadení, a tým sa zníži nežiaduci vizuálny smog na oploteniach v meste Nová Baňa.
V návrhu VZN je definovaný aj symbolický poplatok za umiestnenie reklamného zariadenia,
ktorý by mal slúžiť na pokrytie nákladov na údržbu oplotení, na ktorých budú tieto zariadenia
umiestňované. V návrhu je upravené aj časové trvanie a odstránenie reklamných zariadení
z dôvodu, aby boli poskytnuté rovnaké možnosti všetkým, ktorí majú záujem o umiestnenie
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reklamného zariadenia na vymedzených plochách a nestalo sa, že zariadenie bude zaberať
priestor dlhšie, ako bolo dohodnuté pri zaplatení poplatku za umiestnenie reklamy.
Takto sa docieli systém, prehľadnosť a zníži sa pôsobenie vizuálneho smogu.
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ......./2022 zo dňa .............2022
o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa

I.
Mesto Nová Baňa a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa Zákona č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa (ďalej len „nariadenie“) vymedzuje všeobecné
pojmy a podmienky umiestňovania reklamných, informačných a propagačných zariadení (ďalej len
„reklamné zariadenia“), umiestnených na verejných priestranstvách mesta Nová Baňa.

Článok 2
Pôsobnosť
Týmto nariadením sú povinné sa riadiť všetky právnické a fyzické osoby, ktoré chcú umiestniť
reklamné zariadenia na území mesta Nová Baňa, ako aj osoby zúčastňujúce sa na povoľovaní
umiestnenia reklamných zariadení.

Článok 3
Vymedzenie základného pojmu
1) Pod pojmom reklamné zariadenie sa rozumie akákoľvek stavba, konštrukcia alebo plocha
vrátane všetkých jej súčastí, používaná alebo určená na reklamné, informačné alebo propagačné
účely.
2) Reklamné zariadenia zahŕňajú aj vyvesené štíty a tabule, markízy, neónové, elektrické alebo
osvetlené tabule a iné zariadenia, pokiaľ majú reklamný, informačný alebo propagačný
charakter.
3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie oznamov a informácií štátnej správy,
samosprávy a iných oznamov slúžiacich na všeobecnú informovanosť občanov.

II.
Článok 4
Podmienky pre umiestňovanie reklamy
Reklamné zariadenie musí byť umiestnené tak, aby neohrozovalo bezpečnosť chodcov, cestnej
premávky a svojou prevádzkou nerušilo okolie nad prípustnú mieru stanovenú príslušnými
normami, nebolo v rozpore s technickými a inými podmienkami ustanovenými osobitnými
predpismi a neohrozovalo mravnosť1).

1)

_________________________
1)

Napr. zákon NR SR č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon
č. 2019/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb, Zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, Vyhláška
FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších
predpisov, Vyhláška MZSSR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku
a vibrácií a pod., Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
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2)

Reklamné zariadenie musí byť umiestnené na mestom vymedzenom priestore:
a) vymedzená plocha na ul. Kollárova (oplotenie pri autobusovej zastávke Nová Baňa
Námestie sv. Alžbety);
b) vymedzená plocha na ul. Bernolákova (zábradlie pred bývalým Domom služieb,
Bernolákova 36);
c) vymedzená plocha na ul. Bernolákova 30 (zábradlie okolo Centra voľného času Nová
Baňa);
d) vymedzená plocha v Informačnom centre mesta Nová Baňa;
e) vymedzená plocha na ul. Bernolákova (zábradlie pred obchodnými prevádzkami,
Bernolákova 41) - možné iba dočasné umiestňovanie pre organizácie mesta;
f) umiestňovanie reklamných zariadení podľa bodu 2 a), b), c), d) a e) a umiestňovanie
reklamných zariadení na ostatných plochách v meste Nová Baňa sa riadi podľa čl. 4, bod 1.

3)

Reklamné zariadenie umiestnené na ploche podľa ods. 2 bodu a), b), c) a e) musí mať dodržanú
pevne stanovenú výšku 90 cm.

4)

Umiestnenie reklamného zariadenia na ploche podľa ods. 2 bodu a), b), c) a e) zabezpečuje jeho
majiteľ.

5)

Poplatok za umiestnenie reklamy na verejnej ploche podľa ods. 2 bodu a), b) a c) sa vypočíta
nasledovne:
a) šírka reklamného zariadenia do 200 cm

– 5 €/ mesiac;

b) šírka reklamného zariadenia nad 200 cm

– 10 €/ mesiac.

c) Reklamné zariadenia
bez poplatku.
6)

vytvorené

organizáciami

mesta

sa

umiestňujú

Poplatok za umiestnenie reklamy na verejnej ploche podľa ods. 2 bodu d) je spoplatnené podľa
aktuálne platného cenníka umiestneného v Informačnom centre mesta Nová Baňa.

Článok 5
Doklad o zaplatení úhrady za umiestnenie reklamného zariadenia
1) Dokladom o zaplatení úhrady za umiestnenie reklamného zariadenia je:
a) pokladničný blok potvrdzujúci zaplatenie prenájmu plochy na umiestnenie reklamného
zariadenia na verejnom priestranstve podľa článku 4 ods. 2, ods. 5 a ods. 6.
b)

Faktúra potvrdzujúca zaplatenie prenájmu plochy na umiestnenie reklamného zariadenia
na verejnom priestranstve podľa článku 4 ods. 2, ods. 5 a ods. 6.

c)

Iný doklad podľa Zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

III.
Článok 6
Odstránenie reklamného zariadenia
1)

Odstránenie reklamného zariadenia môže nariadiť príslušný orgán2), ak:

_____________________________
2)

Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom
znení.

a) reklamné zariadenie svojim stavom ohrozuje bezpečnosť chodcov, cestnej premávky alebo
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svojou prevádzkou ruší okolie nad prípustnú mieru stanovenú príslušnými normami, alebo
je umiestnené v rozpore s technickými a inými podmienkami ustanovenými osobitnými
predpismi alebo ohrozuje mravnosť 1).
b) reklamné zariadenie je umiestnené bez súhlasu vlastníka alebo správcu objektu, na ktorom
je umiestnené, alebo bez vyjadrenia kompetentných orgánov štátnej správy, inštitúcií,
prípadne iných vyjadrení vyplývajúcich z platných predpisov alebo v rozpore s nimi.
c) zriaďovateľ nedodržiava podmienky určené v povolení k umiestneniu reklamy,
alebo po vydaní povolenia vykonal na reklamnom zariadení zmeny bez ich oznámenia.
d) zriaďovateľ neodstránil reklamné zariadenie v určenej lehote3).

Článok 7
Kontrolná činnosť
1)

Kontrolu plnenia ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Novej Bani,
alebo poverený zamestnanec na vykonávanie kontrolnej činnosti.

2)

Na kontrolu a zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia sa
vzťahujú osobitné právne predpisy.1)

IV.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1)

Prevádzkovateľ je oprávnený viezť evidenciu umiestnených reklamných zariadení pre účely
zabezpečenia prehľadu o umiestnených reklamných zariadeniach na vybraných plochách.

2)

Reklamné zariadenia, ktoré nemajú zaplatený prenájom za umiestnenie reklamného zariadenia
a nevzťahuje sa na ne výnimka v zmysle článku 3 ods. 3 tohto nariadenia, majú umiestňovanie
reklamných zariadení zakázané.

3)

V prípade umiestnenia reklamného zariadenia v priestore podľa článku 4 ods. 2 bez uhradenia
prenájmu bude toto reklamné zariadenie odstránené.
Článok 9

Prechodné a záverečné ustanovenia
1. V prípadoch, ktoré nie sú upravené týmto všeobecne záväzným nariadením, postupuje
sa v zmysle všeobecne platných právnych predpisov. Ako aj možnosti vyjadrenia sa
v budúcnosti k danej problematike.

V.
Článok 10
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli od .................... do ...................... .
Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením MsZ č. ................/2022 dňa....................... .
Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od .................................
do .............................. .
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ..../2022 zo dňa ...................... o reklamných,
informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa nadobudlo účinnosť
dňa .............................. .
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Primátor mesta

3)

Odstránenie reklamného zariadenia podľa ods. 1 bude vykonané na náklady prevádzkovateľa.

5
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parku

Predkladá:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
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V Novej Bani, dňa 22.06.2022

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly

Dôvodová správa:
Predkladám správu o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku.
Kontrola bola vykonaná zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Nová Baňa na I. Polrok 2022 uznesením č. 151/2021 zo dňa 15. 12. 2021 v súlade s §18d ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku
Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Povinná osoba: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
Predmet kontroly: Kontrola procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané
príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú
oblasť.
Kontrolované obdobie: 13. 10. 2020 – 10. 12. 2021
Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 16.03.2022 – 04. 05. 2022
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Nová Baňa na I. polrok 2022, uznesením č. 151/2021 zo dňa 15. 12. 2021 v zmysle §18d ods.
1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.

Použitá legislatíva ku kontrole
1. Všeobecne záväzné právne predpisy

-

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

-

Zákon 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu
Smernica č. 2/2019 upravujúca záväzné postupy mesta ako verejného obstarávateľa
pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novelizovaná 1. 2. 2021.

Kontrolné zistenia
Celá rekonštrukcia radničného parku pozostávala zo 4 etáp a to :
-

Oplotenie JZ časti radničného parku vrátanie stavebnej prípravy, opravy izolácie
a rekonštrukcia podpornej steny zábradlia v celkovej sume 31 484 Eur.

-

Znížené zábradlie v prednej časti radničného parku v sume 4 920 Eur.

-

Fontána v radničnom parku v sume 50 400 Eur.

-

Rekonštrukcia Radničného parku – stavebné úpravy v sume 66 288 Eur.

Celková výška nákladov na kompletnú rekonštrukciu predstavuje sumu 153 092 Eur.
Oplotenie JZ časti radničného parku vrátanie stavebnej prípravy, opravy izolácie, výmena
dlažby časti chodníka oproti radničnému parku a rekonštrukcia podpornej steny zábradlia

-

Vo výzve na zákazku s nízkou hodnotou je v bode č.9 uvádzané, že verejný
obstarávateľ neposkytuje žiadny preddavok. Aj napriek tomu bola uzatvorená ZoD
kde je v čl.5 zadané, že zhotoviteľ pri podpise ZoD vystaví objednávateľovi
zálohovú faktúru vo výške 12 000 eur. Následne bola prijatá faktúra na zálohu
a 28. 10. 2020 vyplatená zhotoviteľovi. Zmena platobných podmienok z výzvy do
ZoD je porušenie základných princípov verejného obstarávania.

-

V čase uzatvorenia ZoD 26. 10. 2020 a následnej platbe zálohovej faktúry, neboli
finančné prostriedky na dielo kryté odsúhlasením v MsZ. Uznesenie na vyčlenenie
sumy 42 900 eur na dielo, bolo prijaté dňa 19. 11. 2020..

-

Zároveň bol porušený zákon Zákon 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy v krycom liste je uvádzané, že
finančná operácia je v súlade s rozpočtom mesta. Na základe tohto faktu
konštatujem, že finančná kontrola bola vykonaná len formálne.
Znížené zábradlie v prednej časti radničného parku
-

Bez pochybení

Fontána v radničnom parku
-

Lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 09. 2021 v ZOD je termín
ukončenia diela 28. 10. 2021. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s

termínom odovzdania diela vo výzve. V opačnom prípade ide o porušenie základných
princípov verejného obstarávania.
-

Vo výzve na predkladanie ponúk je v bode 8 uvedené, že verejný obstarávateľ na
predmet zákazky nebude poskytovať zálohy ani preddavky. V ZoD čl. V je ale
následne uvedené, že zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške 50% z dohodnutej ceny
diela, ako zálohu na použitý materiál, ihneď po podpise ZoD. Zmena platobných
podmienok z výzvy do ZoD je porušenie základných princípov verejného
obstarávania.

-

V čase uzatvorenia ZoD nebola celá suma potrebná na financovanie daného diela
odsúhlasená v MsZ. V rozpočte mesta Nová Baňa na rok 2021 bola odsúhlasená suma
40 000 eur. Uznesenie na vyčlenenie zvyšnej časti potrebných finančných
prostriedkov a to v sume 10 400 eur bola MsZ prijatá uznesením č. 98/2021 až 22. 09.
2021, tým pádom až po nadobudnutí účinnosti ZoD a po zaplatení zálohy.

Rekonštrukcia Radničného parku – stavebné úpravy
- Na základe ZoD čl. 5.1 kde je definované, že cenu za zhotovenie diela uhradí
objednávateľ na základe vystavenej faktúry po ukončení prác, nemala byť vyhotovená
a prijatá zálohová faktúra z dňa 8.11.2021 na sumu 42 324,54 eur. Zálohová faktúra
bola vystavená na základe Dodatku č.1 z 4.11.2021 k ZoD č. 011/Sp/2021.
Neposkytnutie preddavku je definované aj vo výzve na zákazku s nízkou hodnotou,
z ktorej vzišlo aj uzatvorenie danej ZoD.

Odporúčania HK:
-

Pri uzatváraní zmlúv, ktoré sú uzatvárané po procese VO dbať na to, aby podmienky,
ktoré sú zadané vo výzve boli rovnaké aj v zmluvách a nemenili sa. V opačnom prípade
môžu byť tieto zmeny identifikované ako nedodržanie základných princípov verejného
obstarávania.

-

V prípade, že výsledná suma, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania je vyššia
ako suma schválená prerokovaním mestským zastupiteľstvom, alebo vyššia ako je suma
zapracovaná v rozpočte mesta, je potrebné mať pred uzatvorením zmluvy finančné
krytie na plánovanú akciu.

Záver:
Nakoľko kontrole podliehali aj verejné obstarávania a procesy týkajúce sa už ukončenej
rekonštrukcie radničného parku, boli už medzičasom prijaté viaceré opatrenia na
odstránenie procesných pochybení, ktoré sa identifikovali v predchádzajúcich
kontrolách. Medzi ne patrí uzatvorenie zmluvy s externým subjektom na procesy
verejného obstarávania z 10. 06. 2021 a vyškolenie osoby, ktorá je zodpovedná za
prípravu materiálu a dohľad nad verejnými obstarávaniami. Pozitívne hodnotím fakt,
že ani v jednom prípade neboli fakturované práce na vyše, čo sa pri stavebných prácach
často stáva.
Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým
odporúčaniam:
Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomných námietok
k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam v tomto návrhu najneskôr do 20. 05.
2022. Povinná osoba predložila v termíne písomné námietky, ktoré boli opätovne
prekontrolované a tie, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené boli následne zapracované do
Správy o výsledku kontroly.
Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku:
Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu
zistených nedostatkov uvedených v tomto návrhu najneskôr do 31. 05. 2022.
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:
Hlavná kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu
splnených opatrení najneskôr do 08. 06. 2022.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného
parku

Predkladá:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje:
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V Novej Bani, dňa 22.06.2022

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly

Dôvodová správa:
Predkladám správu o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku.
Kontrola bola vykonaná zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Nová Baňa na I. Polrok 2022 uznesením č. 151/2021 zo dňa 15. 12. 2021 v súlade s §18d ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku
Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Povinná osoba: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
Predmet kontroly: Kontrola procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané
príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú
oblasť.
Kontrolované obdobie: 13. 10. 2020 – 10. 12. 2021
Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 16.03.2022 – 04. 05. 2022
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Nová Baňa na I. polrok 2022, uznesením č. 151/2021 zo dňa 15. 12. 2021 v zmysle §18d ods.
1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.

Použitá legislatíva ku kontrole
1. Všeobecne záväzné právne predpisy

-

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

-

Zákon 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu
Smernica č. 2/2019 upravujúca záväzné postupy mesta ako verejného obstarávateľa
pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov novelizovaná 1. 2. 2021.

Kontrolné zistenia
Celá rekonštrukcia radničného parku pozostávala zo 4 etáp a to :
-

Oplotenie JZ časti radničného parku vrátanie stavebnej prípravy, opravy izolácie
a rekonštrukcia podpornej steny zábradlia v celkovej sume 31 484 Eur.

-

Znížené zábradlie v prednej časti radničného parku v sume 4 920 Eur.

-

Fontána v radničnom parku v sume 50 400 Eur.

-

Rekonštrukcia Radničného parku – stavebné úpravy v sume 66 288 Eur.

Celková výška nákladov na kompletnú rekonštrukciu predstavuje sumu 153 092 Eur.
Oplotenie JZ časti radničného parku vrátanie stavebnej prípravy, opravy izolácie, výmena
dlažby časti chodníka oproti radničnému parku a rekonštrukcia podpornej steny zábradlia

-

Vo výzve na zákazku s nízkou hodnotou je v bode č.9 uvádzané, že verejný
obstarávateľ neposkytuje žiadny preddavok. Aj napriek tomu bola uzatvorená ZoD
kde je v čl.5 zadané, že zhotoviteľ pri podpise ZoD vystaví objednávateľovi
zálohovú faktúru vo výške 12 000 eur. Následne bola prijatá faktúra na zálohu
a 28. 10. 2020 vyplatená zhotoviteľovi. Zmena platobných podmienok z výzvy do
ZoD je porušenie základných princípov verejného obstarávania.

-

V čase uzatvorenia ZoD 26. 10. 2020 a následnej platbe zálohovej faktúry, neboli
finančné prostriedky na dielo kryté odsúhlasením v MsZ. Uznesenie na vyčlenenie
sumy 42 900 eur na dielo, bolo prijaté dňa 19. 11. 2020..

-

Zároveň bol porušený zákon Zákon 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy v krycom liste je uvádzané, že
finančná operácia je v súlade s rozpočtom mesta. Na základe tohto faktu
konštatujem, že finančná kontrola bola vykonaná len formálne.
Znížené zábradlie v prednej časti radničného parku
-

Bez pochybení

Fontána v radničnom parku
-

Lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 09. 2021 v ZOD je termín
ukončenia diela 28. 10. 2021. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s

termínom odovzdania diela vo výzve. V opačnom prípade ide o porušenie základných
princípov verejného obstarávania.
-

Vo výzve na predkladanie ponúk je v bode 8 uvedené, že verejný obstarávateľ na
predmet zákazky nebude poskytovať zálohy ani preddavky. V ZoD čl. V je ale
následne uvedené, že zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške 50% z dohodnutej ceny
diela, ako zálohu na použitý materiál, ihneď po podpise ZoD. Zmena platobných
podmienok z výzvy do ZoD je porušenie základných princípov verejného
obstarávania.

-

V čase uzatvorenia ZoD nebola celá suma potrebná na financovanie daného diela
odsúhlasená v MsZ. V rozpočte mesta Nová Baňa na rok 2021 bola odsúhlasená suma
40 000 eur. Uznesenie na vyčlenenie zvyšnej časti potrebných finančných
prostriedkov a to v sume 10 400 eur bola MsZ prijatá uznesením č. 98/2021 až 22. 09.
2021, tým pádom až po nadobudnutí účinnosti ZoD a po zaplatení zálohy.

Rekonštrukcia Radničného parku – stavebné úpravy
- Na základe ZoD čl. 5.1 kde je definované, že cenu za zhotovenie diela uhradí
objednávateľ na základe vystavenej faktúry po ukončení prác, nemala byť vyhotovená
a prijatá zálohová faktúra z dňa 8.11.2021 na sumu 42 324,54 eur. Zálohová faktúra
bola vystavená na základe Dodatku č.1 z 4.11.2021 k ZoD č. 011/Sp/2021.
Neposkytnutie preddavku je definované aj vo výzve na zákazku s nízkou hodnotou,
z ktorej vzišlo aj uzatvorenie danej ZoD.

Odporúčania HK:
-

Pri uzatváraní zmlúv, ktoré sú uzatvárané po procese VO dbať na to, aby podmienky,
ktoré sú zadané vo výzve boli rovnaké aj v zmluvách a nemenili sa. V opačnom prípade
môžu byť tieto zmeny identifikované ako nedodržanie základných princípov verejného
obstarávania.

-

V prípade, že výsledná suma, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania je vyššia
ako suma schválená prerokovaním mestským zastupiteľstvom, alebo vyššia ako je suma
zapracovaná v rozpočte mesta, je potrebné mať pred uzatvorením zmluvy finančné
krytie na plánovanú akciu.

Záver:
Nakoľko kontrole podliehali aj verejné obstarávania a procesy týkajúce sa už ukončenej
rekonštrukcie radničného parku, boli už medzičasom prijaté viaceré opatrenia na
odstránenie procesných pochybení, ktoré sa identifikovali v predchádzajúcich
kontrolách. Medzi ne patrí uzatvorenie zmluvy s externým subjektom na procesy
verejného obstarávania z 10. 06. 2021 a vyškolenie osoby, ktorá je zodpovedná za
prípravu materiálu a dohľad nad verejnými obstarávaniami. Pozitívne hodnotím fakt,
že ani v jednom prípade neboli fakturované práce na vyše, čo sa pri stavebných prácach
často stáva.
Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým
odporúčaniam:
Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomných námietok
k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam v tomto návrhu najneskôr do 20. 05.
2022. Povinná osoba predložila v termíne písomné námietky, ktoré boli opätovne
prekontrolované a tie, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené boli následne zapracované do
Správy o výsledku kontroly.
Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku:
Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu
zistených nedostatkov uvedených v tomto návrhu najneskôr do 31. 05. 2022.
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:
Hlavná kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu
splnených opatrení najneskôr do 08. 06. 2022.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie kosenia trávnatých plôch
mesta Nová Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021

Predkladá:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Výsledok kontroly

V Novej Bani, dňa 22.06.2022

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly

Dôvodová správa:
Predkladám správu o výsledku kontroly procesu realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová

Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021.
Kontrola bola vykonaná nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť poslancov
mestského zastupiteľstva v zmysle §18f ods. 1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom
znení.

Správa o výsledku kontroly procesu realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová
Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021
Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01 Nová Baňa
Predmet kontroly: Kontrola zameraná na kontrolu procesu realizácie kosenia trávnatých plôch

mesta Nová Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021 v kompetencii príspevkovej
organizácií Technické služby.
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je v kontrolovanom subjekte komplexne skontrolovať obe

verejné obstarávania, ktoré realizovala príspevková organizácia Technické služby, od
vyhlásenia výzvy s nízkou hodnotou až po ukončenie realizácie kosenia trávnatých plôch
mesta Nová Baňa realizovaného na ul. Školská a ul. Nábrežná.
Kontrolované obdobie: 27. 04. 2021 – 17. 11. 2021
Miesto a čas vykonania kontroly: TS od 16. 05. 2022 do 20. 05. 2022
Kontrola bola vykonaná nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť poslancov
mestského zastupiteľstva, v zmysle §18f ods. 1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom
znení.
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Použitá legislatíva ku kontrole:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy
- Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 357/2015 Z.z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu
- Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako
verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolné zistenia
Realizácie kosenia predchádzali dve verejné obstarávania.
Prvé bolo vyhlásené 27. 4. 2021, kedy sa zároveň posielala výzva na zákazku s nízkou
hodnotou trom záujemcom. Všetci traja uchádzači následne svoje ponuky predložili a po
zasadnutí komisie dňa 7.5.2021 bol za úspešného uchádzača určený p. Kováč, ktorý predložil
najnižšiu ponuku a to s výslednou sumou 0,068 eur/m2 –– kde jedno kosenie predstavuje sumu
1634,96 Eur.
Pochybenie verejného obstarávateľa nastalo ešte pred podpisom zmluvy a to pri
zaslaní výzvy s nízkou hodnotou hospodárskemu subjektu, ktorý v tom čase nemal oprávnenie
na poskytovanie danej služby. Podľa v tom čase platnej smernice zodpovedný zamestnanec

zašle výzvu minimálne trom hospodárskym subjektom, ktorí sú oprávnení poskytovať
predmet zákazky. Následne sa pochybenie zopakovalo už pri samotnom podpise zmluvy 13.
05. 2021 , kedy si pred uzatvorením zmluvy nepreveril odbornú spôsobilosť na výkon služby,
ktorá bola predmetom obstarávania. Na základe tohto zistenia bola bezodkladne podpísaná
2. 6. 2021 Dohoda o ukončení zmluvy.
8.6.2021 bolo vyhlásené nové VO na kosenie trávnatých plôch mesta Nová Baňa.
Výzva na zákazku s nízkou hodnotou bola zaslaná prostredníctvom mailovej komunikácie
8.6.2021 trom uchádzačom. Z oslovených subjektov predložil cenovú ponuku len jeden,
ktorého komisia 15. 6. 2021 určila za víťaza. Stal sa ním opäť pán Kováč, víťaz prvého VO
s cenou 0,075 eur/m2 – kde jedno kosenie predstavuje sumu 1803,27 Eur. Zmluva bola
podpísaná dňa 23. 6. 2021.
V zápisnici sa uvádza, že súťažné podklady boli zasielané 4 uchádzačom, no
z predloženej dokumentácie vyplýva, že zaslané boli 8.6.2021 trom uchádzačom. V tomto
prípade konštatujem len administratívnu chybu, nakoľko počet uchádzačov potrebných pre
dodržanie smernice, určujúcej postupy pri realizácii VO bol dodržaný v počte troch.
Ostatné procesné úkony realizácie verejného obstarávania ako aj samotného procesu
kosenia sú z predložených materiálov ku kontrole bez pochybení.
Záver
V prípade realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová Baňa ul. Školská , ul.
Nábrežná v roku 2021 konštatujem pochybenie riaditeľa TS v prípade, kedy si pred zaslaním
výzvy na zákazku s nízkou hodnotou a následne uzatvorením zmluvy nepreveril odbornú
spôsobilosť na výkon služby, ktorá bola predmetom obstarávania.
V ostatných procesných úkonoch môžem konštatovať len nepozornosť v
procese prípravy dokumentácie pripadajúcej k verejným obstarávaniam.
Nakoľko kosenie už bolo predmetom predchádzajúcej kontroly a opatrenia na
pochybenie v súvislosti s kosením trávnatých plôch boli realizované v čase ich zistenia,
vypracovala hlavná kontrolórka len správu o výsledku kontroly, ktorej nepredchádzal návrh
správy o výsledku kontroly.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:

Správa o výsledku kontroly zhotovenia kovovej konštrukcie
zamestnancami TS Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola
realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022

Predkladá:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ:

PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Výsledok kontroly

V Novej Bani, dňa 22.06.2022

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly

Dôvodová správa:
Predkladám správu výsledku kontroly zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS

Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022
Kontrola bola vykonaná nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť primátora mesta
v zmysle §18f ods. 1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení.

Správa o výsledku kontroly zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS Nová
Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa
Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01 Nová Baňa
Predmet kontroly: Kontrola zameraná na kontrolu zhotovenia kovovej konštrukcie

zamestnancami TS Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 –
07.06.2022
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je preveriť deklarovaný účel využitia predmetnej konštrukcii

riaditeľom TS Nová Baňa a to: konštrukcia slúžiaca ako prístrešok pre parkovanie stroja PG
kosačka.
Kontrolované obdobie: 06. 06. 2022 – 13. 06. 2022
Miesto a čas vykonania kontroly: TS od 13. 06. 2022 do 14. 06. 2022
Kontrola bola vykonaná nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť primátora mesta,
v zmysle §18f ods. 1 písm.h zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení.
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolné zistenia
Dňa 13. 06. 2022 vykonala hlavná kontrolórka obhliadku predmetnej konštrukcie,
ktorá bola dňa 07 .06. 2022 predmetom vykonaného šetrenia poslancov
a primátora mesta, na základe podnetu občana mesta Nová Baňa, nakoľko táto
konštrukcia bola deklarovaná ako možný poľovnícky posed. Z podnetu vyplývalo,
že zamestnanci TS vyrábajú v priestoroch TS produkt, ktorý nemá slúžiť pre
potreby TS ale na súkromné účely. Na mieste kontroly bolo preukázané, že
zhotovená konštrukcia v súčasnosti slúži ako prístrešok na PG Ferarri, je osadená
na vopred určenom mieste, prekrytá vlnitými plechmi, ktoré sú umiestnené na
streche ako aj na bočných stenách prístrešku. Podlaha je vysypaná štrkom. Miery
konštrukcie sa zhodujú s mierami nameranými dňa 07. 06. 2022. Tieto skutočnosti
sú uvedené aj v zápisnici vyhotovenej z vykonaného šetrenia z dňa 07.06.2022.
Z vyjadrenia riaditeľa TS uvádzam nasledovné tvrdenie: „Stredová vzpera bola
odstránená, nakoľko mala slúžiť len ako pomocná časť pre dosiahnutie
pravouhlosti a materiál, ktorý bol použitý na jeho výrobu je definovaný ako
materiál z odpadových rúr. Tento prístrešok bol zhotovený vo vlastnej réžií TS,
aby sa dosiahlo maximálne šetrenie a bolo zabezpečené parkovanie a jednoduchá
manipulácia so strojom.“

Záver
Hlavná kontrolórka vykonala kontrolu a obhliadku zhotoveného diela a konštatuje, že
v súčasnosti zhotovená konštrukcia slúži ako prístrešok na PG Ferrari.
Súčasť tejto správy o výsledku kontroly tvorí fotodokumentácia predmetu kontroly.

Príloha ku správe o výsledku kontroly
Foto č. 1 vyhotovené pri šetrení 07.
06. 2022 o 12:55

Foto č. 2 vyhotovené MsP následne
po šetrení 07. 06. 2022 o 13:27

Foto č. 3 vyhotovená 13. 06. 2022 HK

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:
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Návrh plánu kontrolnej činnosti

V Novej Bani, dňa 22.06.2022

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2022
Dôvodová správa:
Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na I. polrok 2022 predkladá hlavný
kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta Nová Baňa na II. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Mestským zastupiteľstvom
v Novej Bani.
Hlavná kontrolórka bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa § 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe a § 20 –27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

1. Kontrola investičnej akcie „Rekonštrukcia krovu, strešnej krytiny a fasády budovy ZUŠ v
Novej Bani“
2. Kontrola dodržiavania zákona 211/2000 Z.z , konkrétne povinne zverejňovaných ZoD v meste
Nová Baňa v rokoch 2018 - 2021
3. Kontrola činnosti Mestskej knižnice
4. Vypracovanie odborného stanoviska k Rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2023
5. Vypracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
6. Kontrola plnenia uznesení
7. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v II. polroku 2022

Ostatné kontroly
1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské
zastupiteľstvo alebo primátor mesta v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2. Kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z
dôvodu novelizácie právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly
3. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ
4. Evidencia sťažností a petícií a priebežná kontrola ich vybavovania
Iné činnosti
1. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ, Mestskej
rady
2. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
3. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta
4. V zmysle plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol.
Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a
množstva zistených nedostatkov, z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako
aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné
kontroly, z vlastného podnetu a na základe poznatkov, o ktorých sa mestský kontrolór dozvedel pri
výkone svojej činnosti.
5. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019Z.z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Etickým kódexom.
Evidencia sťažností a petícií a priebežná kontrola ich vybavovania

PhDr. Katarína Segetová
Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa

K bodu :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá :

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ :

PhDr. Janette Brnáková

Materiál obsahuje :

Návrh na uznesenie
3. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa
Komentár k 3. zmene rozpočtu mesta

V Novej Bani, dňa 22.6.2022

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

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
3. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa

NÁVRH
zmeny rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022
Rozpočtové opatrenie č. 3 /2022
Mestské zastupiteľstvo v súlade s ods. 2 písmenom a) a b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
schvaľuje
rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to:
zvýšením príjmov a výdavkov v sume €

Príjmová časť rozpočtu :
1. Bežný rozpočet
ekon. Klas.

položka

Schválený rozpočet

311 Granty - Cyklopreteky

Zmena č. 3

5 000

5 000

0

0

5 000

5 000

4 460

1 048

5 508

223001 Nájomné – Cyklopreteky
311 Granty, dary Transparentný účet
312001 ŠR- Refundácia nákladov Ukrajina

-

po zmene

0

11 900

11 900

27 468

53 000

80 468

312008 Dotácia – Po stopách permoníkov

0

980

980

312008 Dotácia – Športový tábor

0

980

980

312008 Dotácia- Tábor atletika

0

980

980

312008 Dotácia – Tábor fantázia

0

980

980

312008 Dotácia- Rozprávkový tábor

0

980

980

312008 Dotácia – Tábor indiánska osada

0

980

980

312008 Dotácia – Tajchová osmička

0

2 188

2 188

312001 ŠR- refundácia projekt ZŠ

312008 Dotácia- Náučný chodník Zbojnícke studničky
bežné príjmy celkom

0

4 500

4 500

36 928

78 516

115 444

2. Príjmové finančné operácie
ekon. Klas.

položka

schválený rozpočet

Zmena č. 3

po zmene

CVČ
223001 Refundácia za uskutočnené olympiády

0

277

277

292012 Z dobropisov

0

868

868

1 145

1 145

Príjmové finančné operácie celkom

Rekapitulácia príjmov :
Bežné príjmy
Príjmové finančné operácie
Spolu

78 516,00
1 145,00
79 661,00

Výdavková časť programového rozpočtu :
Program FK

Položka v rozpočte

1.1.

01.1.1.

Správa mesta
633004- prevádzkové stroje

1.4.

01.1.1.

Strategické plánovanie
637005- GP, ZP

4.1.

0.4.1.

Spoločná správa TS
641001- stravovanie

5.1.

01.1.1.

Príprava projektov
637004- všeobecné služby
637005- špeciálne služby

6.1.

6.2.

06.2.0.

7.

KZ 41

schválený

zmena rozpočtu

rozpočet po zmene

753 025
1 500

500
500

753 525
2 000

3 800
1 000

2 500
2 500

6 300
3 500

179 606
3 445

710
710

180 316
4 155

19 000
12 000
5 000

-3 960
-11 000
7 040

15 040
1 000
12 040

Správa budov
635006- plánovaná údržba
635005- údržba strojov, prístrojov
635006- údržba budov

208 187
119220
12 000
0

-17 800
-17 800
-12 000
12 000

185 387
101420
0
12 000

Verejná zeleň
641 001- stravovanie

121 628
2 288

680
680

122 308
2 968

1 074 163
20 000
6 485
0
0
26 000
0
0
0

83 176
8 800
-6 485
3 960
61 000
2 500
11 000
2 400
1

1 157 339
28 800
0
3 960
61 000
28 500
11 000
2 400
1

70 000
69 000
0

16 000
1 000
15 000

86 000
70 000
15 000

5 000
4 000
1 000

-5 000
-4 000
-1 000

0
0
0

Rozvoj mesta – kap. výdavky
721 001- most pri ZŠ
721 001- kontajnerové stojiská
716 – PD Triedenie kom. odpadu
717002- dvor ZUŠ
717001- kanalizácia
717001- Požiarna zbrojnica
711001- nákup pozemkov
712001- nákup budov - DSS

8.1.

08.1.0.

Dotácie
642001- dotácie OZ
642001- dotácia RKC

8.1

08.1.0.
KZ 72c

Cyklistické preteky – z darov
637002- súťaže
637004- služby

8.1.

08.1.0.
KZ 41

Cyklistické preteky z nájomného
637002- súťaže
637004- služby

0
0
0

5 000
4 000
1 000

5 000
4 000
1 000

8.2.

08.1.0.

Správa štadióna
641001- oprava strechy - štadión

18 980
0

20 910
20 910

39 890
20910

8.4.

08.2.0.

Kultúrne služby
637002-súťaže

84 830
10 144

10 190
2 000

95 020
12 144

KZ 11H

KZ 41

637002- súťaže Tajchová osmička
636002- prenájom
636006- materiál
633006- materiál

0
0
0
0

1 388
500
300
242

1 388
500
300
242

KZ 11H
KZ 41

637004- služby- Náučný chodník
637004 – služby

0
0

4 500
1 260

4 500
1 260

9.1.

09.1.1.
KZ 41

Materská škola
630 – tovary a služby

883 057,33
134 300

-16 900
-16 900

866 157,33
117 400

9.2.

09.1.2.
KZ 41

Základná škola
630- tovary a služby

1 325 019,35
107 723

-27 900
-27 900

1 297 119,35
79 823

9.3.

09.5.0
KZ 41

Základná umelecká škola
630- tovary a služby
642013- odchodné

527 908
58 591
3 789

-11 589
- 7 800
-3 789

516 319
50 791
0

9.4.

09. 5.0.
KZ 41

Centrum voľného času
625002- starobné poistenie
632001- energie
633006- materiál
633009- učebné pomôcky
635006- údržba budov
637004- služby
637027- odmeny mimo PP

9.8

09.5.0.
KZ 11H

Letné tábory
1. Po stopách permoníkov
633004- prepravné
631001- cestovné

KZ 11H

KZ 11H

KZ 11H

KZ 11H

KZ 11H

10.4.2.

132 320
9 668
4 200
2 543
1 439
13 500
2 025
2 870

6 143
168
868
15
262
4 000
350
480

138 463
9 836
5 068
2 558
1 701
17 500
2 375
2 375

0

5 880

5 880

0
0

455
525

455
525

2. Športový tábor
621- odvody do ZP
625 – odvody do SP
631001- cestovné
634004- prepravné
636001- materiál
633009- učebné pomôcky
637014- stravovanie
637027- odmeny mimo PP

15
35
95
165
95
95
320
160

15
35
95
165
95
95
320
160

3. Tábor atletika
621- odvody do ZP
625 – odvody do SP
631001- cestovné
634004- prepravné
636001- materiál
633009- učebné pomôcky
637014- stravovanie
637027- odmeny mimo PP

15
35
81
205
82
82
320
160

15
35
81
205
82
82
320
160

4. Tábor Fantázia
621- odvody do ZP
625 – odvody do SP
631001- cestovné
634004- prepravné
636001- materiál
633009- učebné pomôcky
637014- stravovanie
637027- odmeny mimo PP

15
35
81
205
82
82
320
160

15
35
81
205
82
82
320
160

5. Rozprávkový tábor
621- odvody do ZP
625 – odvody do SP
631001- cestovné
634004- prepravné
636001- materiál
633009- učebné pomôcky
637014- stravovanie
637027- odmeny mimo PP

15
35
72
200
73
73
352
160

15
35
81
200
82
82
352
160

6. Tábor Indiánska osada
621- odvody do ZP
625 – odvody do SP
631001- cestovné
634004- prepravné
636001- materiál
633009- učebné pomôcky
637014- stravovanie
637027- odmeny mimo PP

15
35
110
120
110
110
320
160

15
35
110
120
110
110
320
160

10.7.0.
72j
72j

Humanitárna pomoc Ukrajine
633001- všeobecný materiál
637004- všeobecné služby

6 723
260
4 000

11 121
48
1 000

19 671
308
5 000

41
41
41

633011- potraviny
634006- materiál
637005 – špeciálne služby

765
200
1 296

5 000
900
4 173

5 765
1 100
4 584

Výdavky spolu

79 661

Rozpočet mesta po 3. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.

Komentár k 3. zmene rozpočtu mesta
Príjmy
V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov o 78 516 eur :
1. Bežné príjmy
1. Granty – dary v sume 1 048 eur : príjem na transparentný účet , ktorý je určený na pomoc
Ukrajine
2. Transfery v sume 77 468 eur v tom :
- účelové dotácie z BBSK poskytnuté na : letné tábory v sume 5 880 eur, na Tajchovú osmičku
v sume 2 188 eur a na náučný chodník Zbojnícke studničky,
- refundácia nákladov - Ukrajina v sume 11 900 eur
- refundácia projektu ZŠ v sume 53 000 eur, ktoré sú príjmami mesta
2. Bežné príjmy - presun rozpočtovaných finančných prostriedkov
1. Nedaňové príjmy v sume 5 000 eur : presun z položky dary Cyklopretek
3. Príjmové finančné operácie
1. Vlastné príjmy CVČ – navýšenie o 1 145 eur : refundácia nákladov za uskutočnené olympiády
277eur a dobropis za energie 868 eur.
Výdavky
1. Správa mesta
Navrhujeme zvýšenie na položke :
- prevádzkové stroje o 500 eur na nákup kosačky
2. Strategické plánovanie
V zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie na položke špeciálne služby o 2 500 eur na výdavky za
znalecké posudky a GP
3. Spoločná správa TS a Verejná zeleň
Navrhujeme zvýšenie na položke stravovanie o 1 390 eur a to z dôvodu navýšenia hodnoty stravného,
ktoré hradí zamestnancom zamestnávateľ
4. Príprava projektov
Navrhujeme presun rozpočtovaných finančných prostriedkov z položky všeobecné služby na položku
špeciálne služby v sume 7 040 eur a na položku PD Triedený zber KO v programe 7.
5. Správa budov
1. Navrhujeme zníženie na položke plánovaná údržba o 17 800 eur a zároveň navrhujeme presun
rozpočtovaných výdavkov v sume 17 800 eur do programu 8.2. oprava strechy na štadióne .
2. Presun rozpočtovaných výdavkov z položky údržba strojov v sume 12 000 eur na položku údržba
budov v sume 12 000 eur.
5. Rozvoj mesta
1. Most pri ZŠ - zvýšenie výdavkov o 8 800 eur
Navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov v sume 6 485 eur z položky kontajnerové stojiská na
položku most pri ZŠ a zároveň zvýšenie výdavkov o 2 315 eur a to z dôvodu nárastu cien materiálov
a služieb. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 28 800 eur.

2. PD Triedený komunálneho odpadu
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 3 960 eur ( presun zo všeobecných služieb program 5.1) za
vypracovanie PD k projektu ,, Rozšírenie zberného dvora a obstaranie materiálno-technického
vybavenia na podporu triedeného zberu v meste Nová Baňa“.
V rámci projektu, ktorého súčasťou bola aj PD je plánované rozšírenie zberného dvora pomocou
stavebných úprav , nákup špeciálneho vozidla na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,
nákup teleskopického nakladača a nakladacej lopaty.
3. Dvor ZUŠ
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 61 000 eur na rekonštrukciu dvora ZUŠ.
4. Kanalizácia CVČ
Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov o sumu 2 500 eur ( schválený rozpočet 26 000 eur)
a to z dôvodu , že bola vysúťažená ponuka na sumu 28 100 eur.
5. Požiarna zbrojnica
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 11 000 eur ( schválený rozpočet 50 700 eur) a to
z dôvodu aktualizácie rozpočtu nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu budovy PZ , ktoré sú
predpokladané vo výške 61 700 eur a to na bránu , spevnené plochy- dvorová plocha, prípojky vody
a elektriny a prístrešok na techniku .
6. Nákup pozemkov
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 2 400 eur na nákup pozemku v Starej Hute ( oproti
kostolu) za účelom vybudovania parkovacej plochy.
7. Nákup budov
Navrhujem zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 1 eur na nákup budovy DSS.
6. Dotácie
1. Navrhujeme zvýšenie výdavkov o 1 000 eur na dotácie pre OZ
2. Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 15 000 eur na finančný príspevok – dotáciu pre
Rímskokatolícku Cirkev, farnosť Nová Baňa určený na výmenu žľabov a náteru strechy.
7. Cyklistické preteky
Navrhujeme presun rozpočtovaných výdavkov v sume 5 000 eur z KZ 72 c- dary na výdavky s KZ 41.
8. Správa štadióna – TS
Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 20 910 eur na výmenu strešnej krytiny na budove v areály
štadióna.
9. Kultúrne služby
1. Navrhujeme zvýšenie na položke súťaže - podujatia o sumu 2 000 eur za vystúpenie na MDD.
2. Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na projekt Tajchová osmička v celkovej sume 2 430 eur
na nájomné, časomieru, medaile, ceny, čipy, tričká. Projekt je financovaný z dotácie BBSK v sume
2 188 eur a z vlastných zdrojov v sume 242 eur.
3. 2. Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky na projekt Doplnková infraštruktúra pre náučný
chodník Zbojnícke studničky v celkovej sume 5 760 eura to na informačné panely a interaktívne
panely. Projekt je financovaný z dotácie BBSK v sume 4 500 eur a z vlastných zdrojov v sume 1 260
eur.
10. Materská škola
Navrhujeme zníženie bežných výdavkov v sume 16 900 eur a zároveň presun do programu 7: dvor
ZUŠ

11. Základná škola
Navrhujeme zníženie bežných výdavkov v sume 27 900 eur a zároveň presun do programu 7: dvor
ZUŠ
12. Základná umelecká škola
Navrhujeme zníženie bežných výdavkov v sume 11 589 eur a zároveň presun do programu 7: dvor
ZUŠ
13. Centrum voľného času
Navrhujeme zvýšenie rozpočtovaných výdavkov o sumu 6 143 eur a to na odvody do SP, energie,
materiál, učebné pomôcky, služby a odmeny mimo PP , údržbu budov – dvor CVČ ( schválený
rozpočet 13 500 eur) a to z dôvodu zvýšenia cien materiálov a služieb .
14. Vzdelávanie inde neurčené – Letné tábory
Navrhujeme zapojiť do rozpočtu výdavky v sume 5 880 eur na letné tábory, na ktoré sme dostali
dotácie.
15. Humanitárna pomoc Ukrajine
Navrhujeme
- zvýšenie výdavkov o 1 048 eur hradených z transparentného účtu na materiál a služby
- zvýšenie výdavkov o 10 073 eur hradených z rozpočtu mesta na potraviny, materiál a špeciálne
služby

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
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Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA mesta Nová Baňa č.
...2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských
výchovno-vzdelávacích
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a v školských
jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa.

Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Jana Brnáková, referent pre školstvo, FO MsÚ

Materiál obsahuje:

Návrh na nariadenie

V Novej Bani, dňa 22. jún 2022

Návrh

na

nariadenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s ch v a ľ u j e
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nová Baňa č. ...2022 o príspevkoch na čiastočnú
úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa.

Dôvodová

správa

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu
požiadavky MŠ, Nábrežná 2 a ZŠ Jána Zemana na zmenu finančného pásma nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, a to zmenu
z 1.finančného pásma na 3.finančné pásmo. Zvýšenie je navrhované z dôvodu, že momentálne
platné finančné pásmo už nepostačuje v školskej jedálni na nákup surovín v zmysle platných
stravovacích noriem. Vzhľadom k bezproblémovému prechodu cien stravy je uvedené
požadované od 1.9.2022, t.j. k začiatku školského roka. Uvedená zmena predstavuje vo
finančnom vyjadrení pri celodennom stravovaní v MŠ (desiata, obed, olovrant) 0,17 eur
(zvýšenie z 1,37 eur na 1,54 eur/1 deň (desiata + obed + olovrant), a pri žiakoch 1. stupňa
0,13 eur/1 obed (zmena z 1,08 na 1,21), pri žiakoch 2.stupňa 0,14 eur/1 obed (zmena z 1,16
na 1,30 eur/1 obed), pri dospelých stravníkoch 0,15 eur/1 obed (zmena z 1,26 eur na 1,41
eur/1 obed). Okrem uvedenej zmeny týkajúcej sa ŠJ je v návrhu VZN zapracovaná aj zmena
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí pri ZŠ Jána Zemana z 3
eur na 8 eur z dôvodu prudkého zvýšenia cien energií a materiálov. Ostatné poplatky ostávajú
nezmenené.

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nová Baňa č. … 2022
zo dňa ........ 2022 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nová Baňa
Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6
ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, §
114 a § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Týmto VZN mesta Nová Baňa sa určujú finančné príspevky zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa, a to v:
1. Materskej škole Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa vrátane elokovaných pracovísk na
ulici Štúrova 47 a Kolibská cesta 6230.
2. Základnej umeleckej škole, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa.
3. Školskom klube detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa.
4. Centrách voľného času – v CVČ pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
a v CVČ, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa.
5. Školských jedálňach – a to v ŠJ pri Materskej škole Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa –
ŠJ Nábrežná 2, ŠJ Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 6230 Nová Baňa a v ŠJ pri ZŠ Jána
Zemana, Školská 6.
Čl. 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole sa v zmysle § 28 ods. 5 školského zákona určuje vo výške 20,00 €.
Čl. 3
Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok za pobyt
dieťaťa v materskej škole
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy sa
neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
príspevku.
Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v Základnej
umeleckej škole v Novej Bani sa v zmysle § 49 ods. 4 školského zákona určuje
nasledovne:
a) Prípravné štúdium hudobný odbor – skupinové vyučovanie

6,00 €/mesiac

b) Hudobný odbor – individuálne vyučovanie

9,00 €/mesiac

c) Výtvarný odbor – skupinové vyučovanie

4,00 €/mesiac

d) Literárno-dramatický odbor – skupinové vyučovanie

4,00 €/mesiac

e) Obligátny nástroj nad rámec učebných plánov

2,00 €/mesiac

f) Štúdium pre dospelých do 25 rokov

15,00 €/mesiac

g) Štúdium pre dospelých nad 25 rokov

25,00 €/mesiac

Čl. 5
Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na štúdium v Základnej umeleckej škole
1. Riaditeľ Základnej umeleckej školy, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. 6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí pri
ZŠ Jána Zemana sa v zmysle § 114 ods. 6 školského zákona určuje vo výške 8,00 €.

Čl. 7
Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov v školskom klube detí
1. Riaditeľ Základnej školy Jána Zemana, ktorej súčasťou je Školský klub detí, môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. 8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v Centrách voľného času
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Centrách voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa sa v zmysle § 116 ods. 6 školského
zákona určuje nasledovne:
a) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa do 15 rokov
- za každý krúžok 1,00 €
b) dieťa s trvalým pobytom v meste Nová Baňa nad 15 rokov
- za každý krúžok 2,00 €
c) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade že obec prispeje na
záujmové vzdelávanie dieťaťa:
- za každý krúžok 1,00 €
d) dieťa s trvalým bydliskom mimo mesta Nová Baňa v prípade, že obec neprispeje
na záujmové vzdelávanie dieťaťa:
- za každý krúžok 6,00 €
2. Riaditeľ Centra voľného času je oprávnený určiť cenník poplatkov na ostatné voľnočasové aktivity zabezpečované Centrom voľného času okrem pravidelnej činnosti
záujmových útvarov, a to napr. jednorazové použitie internetu, letné tábory,
príležitostná činnosť a pod.
Čl. 9
Zníženie príspevku a oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok na činnosť centra
voľného času
1. Riaditeľ Centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa odseku 1. a) a 1. c), ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka
o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Čl. 10
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach
(§140 ods. 9 a 10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších
predpisov)
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto Nová Baňa, poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu
režijných nákladov. Uvedené príspevky uhrádza aj dospelý stravník (zamestnanec

školy a školského zariadenia a iné dospelé fyzické osoby stravujúce sa v školskej
jedálni).
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v rozsahu
finančných pásiem ustanovených a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na svojom
webovom sídle. Zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nová Baňa sú v 3. finančnom pásme.
a) Školské jedálne pri Materskej škole Nábrežná 2 Nová Baňa - ŠJ Nábrežná 2, ŠJ
Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 6230
Ukazovateľ

Materská
škola
dieťa MŠ od
2 do 6 rokov
zamestnanci,
iné fyzické
osoby

Náklady na nákup potravín na Spolu
jedno jedlo 3. finančné pásmo náklady
na nákup
potravín
desiata
0,38 €

obed
0,90 €

olovrant
0,26 €

1,41 €

1,54 €
1,41 €

b) Výška režijných nákladov v Materskej škole Nábrežná 2 Nová Baňa - ŠJ
Nábrežná 2, ŠJ Štúrova 47, ŠJ Kolibská cesta 6230
Paušálny mesačný príspevok pre dieťa MŠ
Režijné náklady pre zamestnancov a iné fyzické osoby

1,00 €/ mesiac
1,00 €/ obed

c) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana Nová Baňa
Ukazovateľ

Základná
škola
od 6 do 11
rokov
od 11 do 15
rokov
zamestnanci,
iné fyzické
osoby

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo 3. finančné pásmo

obed
1,21 €
1,30 €
1,41 €

d) Výška režijných nákladov v Školskej jedálni pri ZŠ Jána Zemana Nová Baňa
Paušálny mesačný príspevok pre žiaka ZŠ
Režijné náklady pre zamestnancov a iné fyzické osoby

4,00 €/ mesiac
1,00 €/ obed

3. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške
1,30 € podľa osobitného predpisu (Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších právnych predpisov) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
obed a iné jedlo. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne
vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej
škole.
5. Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka podľa pokynov riaditeľa materskej školy alebo
základnej školy. Za žiaka na ktorého sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa nedodrží povinnosť prihlásenia/odhlásenia žiaka
uhrádza príspevok za daný deň v plnej výške.
6. Dieťaťu (stravníkovi), u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania
nezabezpečí patrí dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.
Článok VII.
Termín a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
1. Termín a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
v školských
výchovno-vzdelávacích
zariadeniach
a v školských
jedálňach
stanovených týmto VZN určia riaditelia príslušných škôl a školských zariadení
vnútorným predpisom. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj vnútorný predpis
o podmienkach úhrady príspevku zverejniť na webovom sídle školy a školského
zariadenia a v priestoroch školy a školského zariadenia.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 07.06.2022 do 21.06.2022
VZN schválené uznesením MsZ č. .................. dňa ....................... .
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od ........................ do ........................ .
VZN nadobúda účinnosť dňa .................

Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2021 zo dňa
23.06.2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová
Baňa a Dodatok č. 1 k VZN Mesta Nová Baňa č. 3/2021 zo dňa 22.9.2021 o príspevkoch na
čiastočnú úhradu v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA,
primátor mesta

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli od 07.06.2022 do 21.06.2022. Pripomienky k návrhu
VZN môžu fyzické a právnické osoby uplatniť do 16.06.2022 písomne, elektronicky alebo
ústne na Mestskom úrade, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky na email: brnakova.jana@novabana.sk

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:

Prehľad investícií do údržby budov a vybavenia škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa za rok 2019 - 2022

Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta

Spracovateľ:

Ing. Jana Brnáková, referent pre školstvo, FO MsÚ

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 22.jún 2022

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Prehľad investícií do údržby budov a vybavenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nová Baňa za rok 2019 – 2022.

Prehľad investícií do údržby budov a vybavenia škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa za rok 2019 - 2022
Centrum voľného času, Bernolákova 30
V rámci rozpočtu RO Centrum voľného času a rozpočtu mesta bolo do údržby budovy a
vybavenia od roku 2019 – 2021 t.j. za tri roky investované spolu 65 665 eur.
V roku 2019 bolo investované BV v sume 5 037,17 eur.
 Bežné výdavky: demontáž starej podlahy, vyrovnanie podlahy OSB doskami a
položenie novej podlahovej krytiny + maliarske práce v riaditeľni a zborovni,
miestnosť č. 12 – maliarske práce, demontáž starej podlahy a pokládkové práce,
vysekanie a montáž vodovodných armatúr a odpadu, výmena prahu v kancelárii
ekonómky, farebný náter zárubní prízemie a poschodie, údržba výpočtovej techniky
a prevádzkových strojov a zariadení.
V roku 2020 bolo investované BV v sume 2 117,22 eur.
 Bežné výdavky: oprava maľovky na chodbe pri sále a na WC, údržba a oprava po
revízii elektrickej energie, údržba sociálnych zariadení, údržba výpočtovej techniky
a prevádzkových strojov a zariadení.
V roku 2021 bolo investované BV v sume 2 242,60 eur a KV v sume 56 268,01 eur.
 Bežné výdavky: oprava a položenie novej dlažby vo vstupnej chodbe do sály, sklad č.
13 + chodba - oškriabanie starej maľovky, hĺbková penetrácia, čiastočné zasekanie
elektriny, hrubé vyspravenie omietky, kléber, sieťka, omietka, pokládka PVC,
maľovka, náter soklu, náter plechových dverí a nákup podlahy PVC do skladu č.13,
údržba výpočtovej techniky a prevádzkových strojov a zariadení.
 Kapitálové výdavky: rekonštrukcia fasády.
V roku 2022 je v pláne investovanie do rekonštrukcie kanalizácie ( schválený rozpočet 28 500
eur) a následné úpravy dvora Centra voľného času (cenová ponuka 17 870,51 eur).

Základná umelecká škola, Kollárova 5
V rámci rozpočtu RO Základnej umeleckej školy a rozpočtu mesta bolo do údržby budovy a
vybavenia od roku 2019 – 2021 t.j. za tri roky investované spolu 198 764,36 eur.
V roku 2019 bolo investované BV v sume 6 630,70 eur a KV v sume 5 000 eur.
 Bežné výdavky: maliarske a natieračské práce - učebňa bicie, chodba dychové
oddelenie, chodba prízemie, oprava podlahy v triede č. dv. 12 a koncertnej sále,
oprava zvukovopohltivých panelov - dychové oddelenie, učebňa bicie, koncertná sála,
preolejovanie parkiet na pódiu v koncertnej sále, údržba výpočtovej techniky
a prevádzkových strojov a zariadení.
 Kapitálové výdavky: hudobný nástroj - cimbal
V roku 2020 bolo investované BV v sume 2 206,60 eur a KV v sume 16 208 eur.
 Bežné výdavky: oprava strešného hrebeňa (poisťovňa preplatila škodu vo výške 226,14
eur), údržba výpočtovej techniky a prevádzkových strojov a zariadení.
 Kapitálové výdavky: hudobný nástroj - akordeón Scandalli AIR IC (B griff),
vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Rekonštrukcia krovu, strešnej krytiny a
fasády budovy ZUŠ Nová Baňa"
V roku 2021 bolo investované BV v sume 2 358,07 eur a KV v sume 166 360,99 eur.
 Bežné výdavky: maliarske a natieračské práce v triedach č.5 a 13, (výmena strechy po
daždi zatieklo), renovácia parkiet v triede č.13, (výmena strechy po daždi zatieklo),
oprava žalúzií.

 Kapitálové výdavky: rekonštrukcia strechy a fasády.
V roku 2022 mesto investovalo do opravy havarijného stavu vnútornej a vonkajšej kanalizácie
v sume 17 501 eur a v pláne je investícia do rekonštrukcie dvoru ZUŠ ( schválený rozpočet
61 000 eur), ZUŠ zakúpila pianíno PETROF P 122 N2 v sume 8 000 eur.

Základná škola Jána Zemana, Školská 6
V rámci rozpočtu RO Základnej školy Jána Zemana a rozpočtu mesta bolo do údržby budovy
a vybavenia od roku 2019 – 2021 t.j. za tri roky investované spolu 249 901,15 eur.
V roku 2019 bolo investované BV v sume 8 143,29 eur a KV v sume 85 138,73 eur.
 Bežné výdavky: maliarske a natieračské práce, oprava plynového ohrievača vody,
servis vzduchotechniky, prerobenie plynovej prípojky v školskej jedálni, prehliadka,
oprava umývačky riadu, výmena plynového ohrievača vody ŠJ, oprava plynovej
stoličky RM-G, oprava elektrického kotla, oprava plynového kotla, údržba
prevádzkových strojov a zariadení.
 Kapitálové výdavky: dodávka a montáž umývačky riadu do ŠJ, vybavenie školskej
kuchyne: plynová smažiaca panvica 120L BR120-912G, elektrický konvektomat,
digestor ku konvektomatu, NN prípojka do ŠJ pri ZŠ J. Zemana + pripojovacie
poplatky, výmena plynového kotla a čerpadla v ZŠ J. Zemana, EE rozvodňa.
V roku 2020 bolo investované BV v sume 30 901,53 eur a KV v sume 51 695,04 eur.
 Bežné výdavky: maliarske a natieračské práce, stavebné práce po oprave
elektroinštalácie, maliarske práce (kancelária vedúcej ŠJ + suchý sklad ŠJ), maliarske
a natieračské práce, obklad na výdajný pult v ŠJ, oprava stien v skladoch ŠJ, oprava
múru pri ihrisku ZŠ J. Zemana, údržba prevádzkových strojov a zariadení.
 Kapitálové výdavky: nákup chladiarenskej skrine LS-2350 do ŠJ pri ZŠ J. Zemana,
havarijná situácia na vodoinštalácií v ŠJ pri ZŠ J. Zemana, havarijný stav
elektroinštalácie v ŠJ pri ZŠ J. Zemana, rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ pri ZŠ J.
Zemana, vybudovanie oplotenia ihriska ZŠ J. Zemana.
 V roku 2020 sa ZŠ J. zemana zapojila do projektu „Vybavenie učební“ – výška
projektu bola 122 800,80 eur. Mesto spolufinancovalo tento projekt v sume 19 875,53
eur.
V roku 2021 bolo investované BV v sume 43 369,03 eur a KV v sume 10 778 eur.
 Bežné výdavky: dodávka a montáž exteriérových žalúzií 30 ks, dodávka a montáž
striešky nad vchod do ŠJ, maliarske práce ŠJ, oprava stĺpov v ŠJ, plastová stena s
dverami v ŠJ, oprava elektroinštalácie v učebniach, údržba prevádzkových strojov
a zariadení.
 Kapitálové výdavky: podstavec pod altánok v átriu, vstupná brána, 2 ks elektrický
kotol do ŠJ pri ZŠ J. Zemana.
V roku 2022 je v pláne investovanie do modernizácie oddychovej zóny v ZŠ J. Zemana
(schválený rozpočet 30 000 eur) a nákup umývačky čierneho riadu do ŠJ pri ZŠ J. Zemana
(schválený rozpočet KV 9 000 eur ).

Materská škola, Nábrežná 2
V rámci rozpočtu RO Materskej školy a rozpočtu mesta bolo do údržby budovy a vybavenia
od roku 2019 – 2021 t.j. za tri roky investované spolu 306 080,95 eur.
V roku 2019 bolo investované BV v sume 53 347,51 eur a KV v sume 162 905,06 eur.
 Bežné výdavky: v MŠ Nábrežná bola prevedená oprava šatní detí v dvoch triedach B a
C, oprava podlahy v triede B, oprava malieb a náterov, výmena výhrevných telies. V

ET Štúrova bola prevedená oprava umyvárky, oprava podlahy, malieb a náterov v
triede a spálni. V ET Kolibská bola prevedená oprava komína a kancelárie. V ŠJ
Štúrova – maľovanie chodby a kuchyne. V ŠJ Kolibská - oprava kancelárie, údržba
prevádzkových strojov a zariadení.
 Kapitálové výdavky: vonkajší areál MŠ ET Štúrova, vonkajší areál MŠ Nábrežná,
oplotenie MŠ Nábrežná.
V roku 2020 bolo investované BV v sume 33 085,23 eur a KV v sume 9 824,81 eur.
 Bežné výdavky: odstránenie priečky, vysprávky stien, výmena bidetu, oprava podlahy
v triede E, opravu stien a maľovanie v spálni v tr. E a F, odkopanie steny a odvodnenie
pri triedach E a F, výmena okien a parapetov v počte 20 ks, pvc fixov dverí v počte 8
ks, žalúzie v počte 27 ks – spojová chodba. V ET Štúrova bola prevedená oprava
budovy – vonkajšia časť. V ET Kolibská bola prevedená oprava poškodeného žľabu,
oprava a výmena WC a potrubí. V ŠJ Nábrežná bola prevedená oprava malieb a
náterov. V ŠJ Kolibská bola prevedená oprava podlahy a steny jedálne, údržba
prevádzkových strojov a zariadení.
 Kapitálové výdavky: asfaltovanie dvora MŠ ET Kolibská.
V roku 2021 bolo investované BV v sume 32 057,10 eur a KV v sume 14 861,24 eur.
 Bežné výdavky: výmena poškodeného dažďového zvodu v šatni tr. B a C od PP po
strop, maľovanie a vysprávky vnútorných priestorov, maľovanie chodby v hlavnej
budove, chodby a šatne, montáž dverí a okien, výmena - regulátor tlaku plynu a ost.,
výmena svietidiel v triede. V ET Štúrova a ET Kolibská boli prevedené opravy
budovy – podstienka, opravy vnútorných priestorov , maľovanie, výmena a montáž
plávajúcej podlahy s príslušenstvom – veľká spálňa, výmena svietidiel. V ŠJ
Nábrežnej boli prevedené maliarske práce, oprava stien - kuchyňa, sklady a
komplexná oprava kuchyniek pri triedach B a C, údržba prevádzkových strojov a
zariadení.
 Kapitálové výdavky: elektrický varný kotol 85 l, elektrický konvektomat s podstavcom
a príslušenstvom, kondenzačný digestor s napojením na odpad, kombinovaný
nerezový robot do ŠJ Nábrežná, nerezový stôl do kuchynky.
V roku 2022 je v pláne investovanie do prístrešku v MŠ Nábrežná (schválený rozpočet 8 000
eur), nákup nerezovej škrabky na zemiaky do ŠJ Nábrežná (schválený rozpočet 2 000 eur)
a nákup profi umývačky riadu (schválený rozpočet 2 000 eur).
Záver: Za tri roky (2019 – 2021) mesto Nová Baňa investovalo na BV a KV z podielových
daní a z rezervného fondu do škôl a školských zariadení spolu 820 411,46 eur. V roku 2022 je
v pláne investícia v sume približne 183 871,51 eur.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
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Prehľad investícií TS do rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2018 - 2022
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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Prehľad investícií TS do rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2018 – 2022.

Prehľad investícií TS do rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2018 - 2022
V roku 2018 bolo investované BV v sume 178 782eur a KV v sume 67 208 eur.
SPOLU 246 990 EUR
Bežné výdavky:
- Údržba mestského rozhlasu: Prekládka rozhlasového vedenia na ul. Cintorínska v sume
643,15 eur,
- Údržba MK: Úprava chodníka pri pošte vrátane montáže zvislého a vodorovného
dopravného značenia v sume 2 997,60 eur, ul. Legionárska vo výmere 2 130,70 m2 a ul.
Kamenárska vo výmere 1 568 m2 – súvislé asfaltovanie MK cez externého dodávateľa v
celkovej výške 61 740,60 € s DPH, oprava cesty ul. Kamenárska – 8 437,20 €, oprava MK
– zberač dažďových vôd na ul. Slnečná vo výške 2 899,20 €, oprava vstupu na most na
štadión 960 €, oprava potrubí MK Hrádza 2 402,40 €, oprava výtlkov MK podľa zoznamu
vo výmere 937 m2 v sume 41 410,58 € s DPH, rekonštrukcia existujúcich MK vo výške
22 317,76 € bez DPH (DPH bude uhradená až v januári 2019), pričom sa opravili ulice
Poľná a Nálepkova v celkovej výmere 1 302 m2. Okrem spomenutých úsekov sme
opravovali chodník Pod sekvojou, MK pri rybárskom dome, ul. Mieru, námestie, chodník
pri autobusovej zastávke na križovatke Kollárova – Školská. Okrem spomenutých
účelových akcií sme žiadali príspevok na dofinancovanie DPH za stavebné práce z roku
2017. DPH na tomto projekte sme uhradili v januári 2018 vo výške 9 461,76 € za
asfaltovanie vjazdov, odstavných plôch a opravu chodníka pred farou. Práce na týchto
činnostiach boli vykonávané v poslednom štvrťroku 2017.
- Nakladanie s KO: V druhej polovici roka sme prostredníctvom autorizovaného servisu
opravili hydraulickú ruku na vozidle MAN ZC887AR. Oprava stála 3 500 €.
- Spoločná správa TS: opravili sme miestnosti slúžiace ako archív z dôvodu
nevyhovujúcich podmienok pre archiváciu dokumentov. Zaistili sme tak bezpečné
uskladnenie účtovných, mzdových, evidenčných a iných archívnych dokladov. Výdavky
na zriadenie archívu boli vo výške 3 160 €. Taktiež sme prostredníctvom dodávateľa
opravili fasádu na budovách a garážach TS vo výške 3 200 €.
- Verejná zeleň: výsadba okrasných kvetov do záhonov – palisád v meste v sume 2 400 €,
kosenie trávnatých plôch dodávateľsky na ul. Pod Sekvojou, Štúrova a mesto v celkovej
výmere 78 836 m2 v hodnote 4 539,36 €, zakúpili sme materiál potrebný pre
kompostovanie nazbieraného biologicky rozložiteľného odpadu v hodnote 3 428 €. Jedná
sa o nasledovný materiál: hadica perforovaná 13 ks, hadica neperforovaná 1 ks,
kompostovacie vaky 13 ks, drobné príslušenstvo (PP spojka, T spojka, opravná páska,
náradie k ventilu, ventil pre vkladanie teplomeru).
- Pohrebníctvo: účelové výdavky boli určené na uhradenie DPH za práce z roku 2017 boli
vo výške 2 119,49 €. DPH sme uhrádzali v januári 2018 za výmenu dverí na Dome
smútku.
- Štadión: oprava omietky a fasády v sume 960 €, práce spočívali v maľovke
protiplesňovej, izolácii a celkovej oprave omietky, oprava zavlažovacieho systému
a ventilov v sume 707,52 €.
Kapitálové výdavky:
- Údržba MK: Spevnené plochy ul. Školská, výdavky v sume 2 048,16 eur na geodetické
práce – zameranie a vyhotovenie polohopisu a výškopisu vrátane inžinierskych sietí,
spracovanie projektovej dokumentácie v stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie
a pre stavebné povolenie. Stavebné povolenie bolo vydané až v decembri. Dofinancovanie
DPH za rok 2017 v sume 558 eur – jedná sa o akciu z roku 2017 – Spevnené plochy ul.
Štúrova. DPH za 4. kvartál 2017 sme uhradili v januári 2018. Spevnené plochy ul.
Nábrežná a Štúrova – dodávateľsky sme vybudovali spevnenú plochu na ul. Nábrežná
v sume 11 160 eur. Spevnenú plochu na ul. Štúrova sme pre absenciu projektovej
dokumentácie a stavebného povolenia nestihli zrealizovať. Asfaltovanie MK Nad
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Hrádzou – objednali sme geodetické práce – zameranie a vyhotovenie polohopisu
a výškopisu, líniovej stavby vrátane inžinierskych sietí, máme vyhotovenú projektovú
dokumentáciu. Celkové výdavky boli vo výške 3 195,17 €. Samotné práce sme
nerealizovali pre vydanie stavebného povolenia až v decembri. Asfaltovanie nových
úsekov MK – v rámci akcie sme dodávateľsky vyasfaltovali nové úseky ciest na ul.
Švermova a Spodná vo výmere 782 m2. Výdavky boli vo výške 16 880,06 € vrátane DPH.
Spoločná správa TS: Dofinancovanie DPH za rok 2017 – jedná sa o akciu z roku 2017 –
Rekonštrukcia dvora TS. DPH v sume 5 196,29 eur bola uhradená v januári.
Verejná zeleň: Zakúpenie vozidla – dodávka do 3,5 t – motorové vozidlo značky Fiat
Ducato 2,3 MTJ bolo zakúpené v júli 2018 ako náhrada za skriňový Peugeot, ktorý slúžil
na prepravu materiálov a techniky. Cena vozidla vrátane doplnkov (USB stanica,
manuálna klimatizácia, dvojlamelové pružiny, autorádio kenwood, gumové rohože) bola
18 754 €. Vozidlo je štandardne vybavené imobilizérom Fiat Code. V plnej výške bolo
financované z príspevku mesta.
Verejné osvetlenie: Rozšírenie VO priechod pre chodcov pri pošte – projektová
dokumentácia bola vo výške 384 €. Práce na rozšírení VO spočívali v inštalácii LED
svietidiel v sume 2 532,63 eur. Rozšírenie VO Bôrina a Štefankova – pre skvalitnenie
života obyvateľov mesta Nová Baňa sme rozšírili VO na ul. Štefankova cesta a Bôrina, čo
spočívalo v inštalácii LED svietidiel. Celkové výdavky boli vo výške 6500 eur. Práce boli
vykonané dodávateľsky a ukončené revíznou správou. Na predmetné akcie bola
vypracovaná projektová dokumentácia.

V roku 2019 bolo investované BV v sume 163 595 eur a KV v sume 305 365 eur.
SPOLU 468 960 EUR
Bežné výdavky:
- Údržba MK: V rámci bežných účelových výdavkov sme opravili existujúce MK – ul.
Záhrbská, Tajch, Kútovská – vo výške 75 231,14 €, výtlky MK vo výške 67 273,52 €,
oprava MK ul. Cintorínska vo výške 3 834 €. Tiež sme začiatkom roka 2019 uhrádzali
DPH za prenos daňovej povinnosti za stavebné práce v roku 2018. Výdavky boli vo výške
5 035,55 €.
- Nakladanie s KO: Zakúpenie pneumatík na vozidlá ZC134BG a ZC887AR v sume 3
022,20 eur.
- Verejná zeleň: Kosenie trávnatých plôch na sídliskách dodávateľsky v sume 7 199,44 €.
Kosilo sa 1x v mesiaci máj – jún a 1x v mesiacoch august – október. Kosili sa sídliská –
Pod Sekvojou, Nábrežná, Štúrova, Školská. Celkovo bolo dodávateľsky pokosených
99 992,20 m2 trávnatých plôch. V apríli sme dodávateľsky vysadili okrasné kvety na
námestí vo výške 2 000 €, ktoré boli v plnej výške pokryté príspevkom mesta.
Kapitálové výdavky:
- Údržba MK: Spevnené plochy ul. Školská – jedná sa o nezrealizovanú akciu z roku 2018.
V minulom roku boli vypracované geodetické práce – zameranie a vyhotovenie
polohopisu a výškopisu vrátane inžinierskych sietí, povolenia, súhlasy a projektová
dokumentácia v hodnote 2 048,16 €. V roku 2019 sme na základe prieskumu trhu uzavreli
zmluvu s realizátorom stavby REKOSTAV ss-vp, s.r.o. Výdavky za stavebné práce na
rozšírení spevnených plôch boli vo výške 61 930,88 €, pričom zostáva v januári
nasledujúceho roku uhradiť DPH vo výške 857,81 €. Práce spočívali v odstránení
betónovej plochy, zhutnením podložia, rozprestretím a zhutnením podkladu pod dlažbu zo
štrkodrviny a z kameniva spevneného cementom, asfaltovom postreku, kladení betónovej
a zatrávňovacej dlažby a následnom zásype, v osadení obrubníkov. Príspevok na danú
akciu bol v 5. zmene rozpočtu TS navýšený z dôvodu vyjadrenia vodárenskej spoločnosti,
ktorá žiadala o posun začiatku parkovania pred zriadenú vodovodnú prípojku pozdĺž
bytového domu.

Vybudovanie vstupných vchodov k BD č. 46 ul. Školská – v priebehu roka 2019 nám
vyplynula nutnosť zriadiť príjazdové komunikácie ku kanalizácii a úpravu vstupov
k jednotlivým vchodom bytového domu č. 46. Na danú akciu bola vypracovaná
projektová dokumentácia v sume 650 €. Stavebné práce boli zrealizované firmou
REKOSTAV ss-vp, s.r.o. v hodnote 15 960 € bez DPH. DPH vo výške 3 192 € bola
uhradená v januári 2020. Práce spočívali vo vytrhaní betónových obrúb, výkope a hĺbeniu
rýh, montáži trativodu z drenážnych rúr, podsype zo štrkopiesku, zhutnení. Taktiež sa
vykonávali zvislé a vodorovné konštrukcie – múrik a výstuž múrika vrátane plotovej
múrikovej striešky, krycie platne tvárnic, podklad pod dlažbu. Ďalej sa na komunikáciu
kládol podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, nasledovala pokládka
betónovej a zatrávňovacej dlažby, osádzali sa cestné betónové obrubníky. V rámci
činnosti bolo nutné preložiť stĺp verejného osvetlenia, čo zabezpečila rovnaká firma.
DPH – dofinancovanie DPH za rok 2018 – jedná sa o akciu z roku 2018 – Spevnené
plochy ul. Nábrežná. DPH za 4. kvartál 2018 vo výške 2 232 eur sme uhradili v januári
2019.
Asfaltovanie MK – štrkových ciest (ul. Hviezdoslavova) – presun z roku 2018. Výdavky
vo výške 1 318,30 € boli za vypracovanú projektovú dokumentáciu, všetky povolenia
a vyjadrenia od inštitúcií, kolky. Stavebné práce realizovala firma STRABAG, s.r.o.,
s ktorou sme uzatvorili zmluvu na základe prieskumu trhu. Cena práce bola 22 365,16 €
bez DPH (tá bola uhradená v januári 2020 vo výške 4 473,03 €). Práce spočívali
v odstránení podkladov a krytov, odkopávke, hĺbení a výkope, v zhotovení základových
pätiek, osadení oceľového zábradlia, vložení potrubia z betónovej kanalizačnej rúry,
vybudovaní štrkového lôžka a podložia, zhutnení a konečnej úprave asfaltom, osadení
odvodňovacieho žľabu.
Asfaltovanie MK Nad Hrádzou – presun z roku 2018. V roku 2018 bol vypracovaný
projekt „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Nad Hrádzou“. Výdavky spočívali v
projekte, povoleniach, súhlasoch, výškopise, polohopise. Podľa PD finančné prostriedky z
roku 2018 boli nepostačujúce na rekonštrukciu a rozšírenie MK v požadovanom rozsahu,
pretože podľa vypracovanej PD sa uvažuje s výkazom výmer 6 851 m2 v cene 190 910 € s
DPH. Pôvodná výmera bez PD bola stanovená na 4 050 m2 v čiastke 85 710 €. Pôvodná
cestná asfaltobetónová komunikácia nebola rovnakej dostatočnej šírky na prejazd autami z
oboch smerov (šírka cca od 3,8 m do cca 5 m), preto bola rozšírená na rovnakú šírku 5,5
m (cca 0,5-1,2 m z oboch strán). Rekonštrukcia cesty pozostávala z nového
asfaltobetónového koberca na pôvodnej vrstve cesty a po oboch bočných rozšírených
častiach cesty bol nový asfaltbetón osadený na nových zhutnených podkladných vrstvách,
bez obrubníkov. Na cestnú komunikáciu sú napojené jestvujúce vjazdy na pozemky, ktoré
sa upravili podľa novej šírky cesty. Na vjazdoch sa vytvoril nový asfaltový koberec s
plynulým napojením na novú finálnu vrstvu cestnej komunikácie. Priečny a pozdĺžny
sklon cestnej komunikácie kopíruje existujúci terén a jestvujúcu nivelitu komunikácie.
Súťaž vyhrala spoločnosť EUROVIA SK. Cena prác bola vo výške 153 237,43 € s DPH,
cena za stavebný dozor 800 €, ktorý vykonala spoločnosť S-VAMS, s.r.o.
Spevnené plochy ul. Štúrova – výdavky vo výške 850 € boli určené na zameranie
skutkového stavu, polohopis, výškopis, zameranie inžinierskych sietí a vypracovanie PD
pre stavebné povolenie a realizáciu na ul. Štúrova.
Spevnené plochy Nábrežná – výdavky vo výške 1 050 € boli určené na zameranie
skutkového stavu, polohopis, výškopis, zameranie inžinierskych sietí a vypracovanie PD
pre stavebné povolenie a realizáciu na ul. Nábrežná pri Materskej škôlke.
Rozšírenie mapovej aplikácie – zakúpenie a rozšírenie softvéru CLEERIO pre
pasportizáciu MK a rozšírenie mapovej vrstvy nás stálo 2 316 €. Zakúpením sme získali
vrstvy mapovej aplikácie CLEERIO pre passport MK, cesty, mosty, chodníky, dopravné
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značenia, nastavenie parametrov dopravného značenia s možnosťou editácie podľa
požiadaviek. Ide o zriadenie nového prístupu do aplikácie, servisné poplatky, inžinierske
siete, elektrika, stĺpy VO, plynovod, vodovod, hydranty, kanalizácia telekom, nastavenie
parametrov, vytvorenie vrstvy CO s možnosťou editovania podľa požiadaviek.
Stojisko na kontajnery ul. Štúrova – v marci sme prostredníctvom dodávateľa zhotovili
stojisko na kontajnery na ul. Štúrova. Práce spočívali vo výkope, zaštrkovaní, osadení
obrubníkov a uložení dlažby do štrkového lôžka a celkovej úprave miesta určeného pre
stojisko na kontajnery. K danému stojisku bola podaná žiadosť na ohlásenie drobnej
stavby na stavebnom úrade. Celkové výdavky boli vo výške 1 894,80 €.
Autobusová zastávka na námestí – mesto Nová Baňa uvažuje s postupnou výmenou
všetkých autobusových zastávok v katastri mesta Nová Baňa. Vzhľadom k prejdenej
životnosti a opotrebeniu je nutné riešiť výmenu jestvujúcich zastávok za modernejšie a
ľahko udržiavateľné. V prvej etape bola vymenená autobusová zastávka na ul.
Cintorínska. Výdavky na danú akciu boli vo výške 4 845,47 €, v januári 2020 bola
uhradená DPH vo výške 483,33 €. Pôvodným zámerom bolo osadiť autobusovú zastávku
na námestí Slobody v Novej Bani, na ktorú bola vypracovaná architektonická štúdia
v sume 900 €. Na základe námietok a požiadaviek zo strany poslancov a mesta bolo
prehodnotené umiestnenie novo zakúpenej zastávky. Po vzájomnej dohode sme napokon
umiestnili zastávku na ul. Cintorínska. Pred samotným osadením autobusovej zastávky
bolo potrebné upraviť terén. Stavebné práce spočívali v rozbití podkladového betónu,
vykopaní rýh na prívodný elektrický kábel, osadení obrubníkov do betónového lôžka,
osadení tvárnic, navezení štrkov, hutnení a pokládke dlažby. Cena stavebných prác bola
vo výške 1 498,80 €, výroba a montáž autobusového prístrešku 2 900 €.
Striekacie zariadenie – v sume 2 502,12 € sme zakúpili striekacie zariadenie ST Max II
určené na maľovanie čiar, parkovacích miest, sídlisk, odstavných plôch, vyznačovanie
zákazu parkovania pred kontajnermi, obnovu vodorovného dopravného značenia na MK.
Altánok Pod Sekvojou – k 30.6.2019 TS ukončili práce spojené s vybudovaním altánku
Pod Sekvojou. Práce spočívali vo vybudovaní altánku, konkrétne drevená konštrukcia,
odkvapový systém. Taktiež sme prostredníctvom dodávateľa vybudovali chodník k
altánku. S prácami súvisel aj poplatok za ohlásenie drobnej stavby na MsÚ. Celkové
výdavky na tejto akcii boli vo výške 5 897,43 €.
Verejné osvetlenie: Rozšírenie VO – z požiadaviek občanov cez poslancov MsZ vznikla
potreba doplniť neosvetlené úseky MK v obývaných častiach. VO sme dopĺňali
v lokalitách ul. Viničná, Tajch, Prírodná, Sadovnícka, Záhrb a ihrisko pri ZŠ J. Zemana.
Okrem toho sme v radničnom parku zriadili elektrickú prípojku so stabilným
rozvádzačom pre napojenie stánkov a rôznych atrakcií pri akciách konajúcich sa
v radničnom parku. V minulosti bol odber elektrickej energie realizovaný z rozvádzača pri
mestskom múzeu, ktorý však kapacitne nevyhovoval danému zaťaženiu. Pri akciách
dochádzalo k výpadku verejného osvetlenia mesta a preto bolo potrebné vybudovať
prípojku z rozvádzača na mestskej tržnici. Výdavky za rozšírenie VO v uvedených
lokalitách boli vo výške 15 604 €, DPH vo výške 3 120,80 € bola uhradená v januári
2020.
Pohrebníctvo: Ozvučenie Domu smútku – v minulosti bolo v Dome smútku
prevádzkované prenosné ozvučenie, prostredníctvom ktorého boli zabezpečované
pohrebné obrady a reprodukovaná hudba počas sviatku zosnulých. Toto zariadenie bolo
morálne opotrebované a počas posledných obradov došlo k skrytým závadám na
bezdrôtovej technike. Nové ozvučenie bolo zakúpené v októbri, čím sa značne zlepšili
služby, ktoré počas pohrebných obradov zabezpečujeme. Na dodávku sa vzťahuje 5-ročná
záruka a 10-ročný bezplatný servis. Ozvučenie pozostáva z 2 zosilňovačov (1 stabilný, 1
prenosný), 3 stabilných mikrofónov, 1 prenosného mikrofónu a 5 reproduktorov.
V prenosnom zariadení je možné prehrávať hudbu MP3. Výdavky boli vo výške 5900 eur.

-

Tajch: Cyklochodník Tajch – rozšírenie VO – v rámci požiadaviek o rozšírenie VO
v neosvetlených úsekoch MK sme dopĺňali aj osvetlenie v rekreačnej oblasti Tajch, čím
došlo k zlepšeniu prostredia pre život. Výdavky boli vo výške 6 012 €, DPH vo výške
1 202,40 € bola uhradená v januári 2020.

V roku 2020 bolo investované BV v sume 86 834eur a KV v sume 267 737 eur.
SPOLU 354 571 EUR
Bežné výdavky:
- Údržba MK: v rámci bežných účelových výdavkov sme opravili výtlky MK v sume 40
695,81 eur (dodávateľsky VIA SERVIS Voznica – Šibeničný vrch, Švantnerova,
Dodekova, Nábrežná, Krátka, Záhrbská, Cintorínska, Kalvárska, Školská, Štefankova
cesta, Bôrina, Legionárska, Slameníkova, pri Orlovni, ul. Mieru, Pod Sekvojou, Májová,
Pod Zvoničkou, Mariánska, Brezová, Kolibská, Kútovská, Záhradná, križovatka Dlhá lúka
a Mieru, Viničná, Spojná), chodník pri ZŠ J. Zemana 8 305 eur, dvor MŠ Kolibská 9
824,81 eur, múr pri ZŠ J. Zemana 1 656 eur. Okrem toho sme zakúpili asfaltovú zmes –
vyfrézovaný materiál od BBRSC v sume 1 974 eur.
- Nakladanie s KO: v rámci projektu sme realizovali nasledovné práce: Oprava vozidla
IVECO fekál pre zvoz KO = 3 500 eur (jedná sa o prerobenie hydrauliky hákového
nakladača na vozidle IVECO fekál, ktoré je využívané aj na odvoz komunálneho odpadu
v lisovacom kontajnery na skládku BZENEX. Kontajner bol v roku 2020 zakúpený,
nainštalovaný, avšak nepoužiteľný bez úpravy vozidla. Toto prešlo v danom roku
prerábkou hydrauliky v autorizovanom servise nákladných vozidiel a nadstavieb KURTA,
spol. s.r.o., BB). Odvoz plastov zo zberného dvora = 4 518 eur (dodávateľsky: Tenarry
Slovakia, Majančik Ján (doprava), Farma Boroš (nakládka) – plasty boli odvezené do
Pezinka, 92 t) – v súlade s dohodou s ENVI-PAKom. Nákup kontajnerov = 4 833,96 eur
(boli vymenené 1100 l kontajnery na sídliskách podľa potreby v počte 8 ks modré na
papier, 13 ks žlté na plasty, 1ks zvon na sklo – FEREX s.r.o.).
- Verejná zeleň: Náhradná výsadba stromov = 3 430,46 eur (91 ks stromov – Najlacnejšie
dreviny SK, MH Garden, Tužinský Jozef + hnojivá, substráty, laty, popruhy). Mobiliár
do parkov = 6 830 eur (lavičky a koše boli osadené na sídliskách, pri DI, na ul.
Cintorínska – zakúpené v počte 17 ks lavičiek a 24 ks košov, dodávateľ: Hula Tomáš,
Solčany, ADVAS, Hradec Králové).
- Tajch: Oprava cyklochodníka Tajch = 666 eur (Oprava špár a prasklín na cyklochodníku
Tajch – dodávateľsky VIA SYSTEM SK, Tlmače).
- Ihriská a športoviská: Lavičky do komunitného centra v počte 6 ks = 600 eur (Lavica
Klint - komunitné centrum, dodávateľ: JYSK, s.r.o., zakúpené v Nitre, osadené do
komunitného centra 2ks, na sídlisko Pod Sekvoju 2ks, DI Štúrova 1ks, DI Školská 1ks.)
Kapitálové výdavky:
- Údržba MK: DPH za rok 2019 – v januári 2020 sme vyplatili DPH za stavebné práce
vykonané v poslednom štvrťroku 2019 na nasledovných kapitálových akciách: Spevnené
plochy ul. Školská, Vstupné vchody k BD č. 46 ul. Školská, Štrkové cesty ul.
Hviezdoslavova, Autobusová zastávka. Celkové výdavky na DPH za tieto akcie boli vo
výške 9 066,17 €.
Spevnené plochy ul. Štúrova a ul. Nábrežná – výdavky boli na oboch akciách vo výške 50
eur za vyjadrenie k PD od SvPS. Akcie sme kvôli ochoreniu COVID 19 pozastavili.
PD – stavebný dozor ul. Školská – výdavky vo výške 370 € boli na vyhotovenie a
zameranie odstavnej plochy na ul. Školská. Bolo potrebné urobiť porealizačné zameranie,
ktoré dáme následne zavkladovať do katastra a na základe požiadavky od vodárov sa musí
zriadiť vecné bremeno. Až na základe zriadenia vecného bremena nám MsÚ vydá
súhlasné stanovisko ku kolaudačnému rozhodnutiu. Taktiež je potrebné dofinancovať
práce stavebného dozoru, ktoré boli vo výške 500 eur.
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Rekonštrukcia MK ul. Mieru – realizácia zákazky spočívala v rekonštrukcii a vybudovaní
novej konštrukcie vozovky komunikácie vrátane trvalého dopravného značenia v meste
Nová Baňa na ulici Mieru. Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť
STAVPROS, s.r.o., Nitra, verejné obstarávanie na zákazku realizovala spoločnosť
Scholaris, s.r.o., Nitra, vytýčenie plynovodu – SPP – distribúcia, a.s., BA, výkon
stavebného dozoru Jozef Holý – HOSTAV, Nová Baňa. Stavebné práce realizovala
spoločnosť Skanska SK, a.s., BA. Celkové výdavky boli vo výške: 73.708,77 €, z toho:
vypracovanie PD 840 €, spracovanie a zrealizovanie verejného obstarávania 360 €,
poplatok za stavebné úpravy 30 €, vyjadrenie SPP 120 €, vytýčenie plynovodu 92,75 €,
výkon stavebného dozoru 600 €, stavebné práce 59 721,68 € a prenos DPH 11 944,34 €.
Vybudovanie oplotenia ZŠ J. Zemana – účelom bolo uzavretie areálu školy kvôli
bezpečnosti žiakov. Zhotoviteľom prác bola firma SAFIR KOVÁČ, s.r.o., Žarnovica.
Celkové výdavky boli vo výške 2 825,34 €.
Autobusový prístrešok – osadili sme 4 autobusové zastávky: 3x dvojmodulová zastávka
(2ks osadené na autobusovej stanici, železničný rad, 1ks osadený oproti predajni Lidl), 1x
trojmodulová zastávka (osadená pri hoťape, námestie sv. Alžbety). Dodávateľ: ABRIS SK, s.r.o.. Celkové výdavky v roku 2020 boli vo výške 8 208,33 €, DPH vo výške
1 641,67 € bola uhradená v januári 2021.
Rekonštrukcia MK Chotár – oprava úseku v dĺžke 4 200 m2, dodávateľ: BITUNOVA
spol. s.r.o., Zvolen. Súpis vykonaných prác: penetračný makadam v hrúbke 60 mm z
kameniva fr. 16/32 mm, 8/11 mm a 4/8 mm s dvojitým preliatím cestným asfaltom.
Výdavky za rok 2020 boli vo výške 32 928 €, DPH vo výške 6 585,60 € bola uhradená
v januári 2021.
Ostatné výdavky na dopravu: Kolesový nakladač – v máji sme zakúpili na základe
schváleného rozpočtu kolesový nakladač značky Locust L903 od spoločnosti Detva
Servis, s.r.o. v sume 45 000 €. Vozidlo je plne funkčné a využívané pri prácach.
Nakladanie s KO: Veľkokapacitné kontajnery a lis – v marci 2020 sme zakúpili od
spoločnosti UNIKOV NITRA, s.r.o. stacionárny lis so zásobníkom v sume 17 868 €. Lis
sa využíva na lisovanie a odvoz komunálnych odpadov a plastov zo zberného dvora.
V prvej polovici roka sa vyvážali odpady na prekládkovú stanicu železničný rad v Novej
Bani a plasty odberateľom. Od 1. júla sa komunálne odpady vozia priamo na skládku
BMP Bzenex Bzenica a plasty podľa potreby odberateľom. Stacionárny lis je denne
využívaný.
Vybudovanie prístreškov na KO – v mesiaci júl sme na ul. Školská vyhotovili prístrešok
na KO v hodnote 6 780 €. Zhotoviteľom daného staveniska bola spoločnosť Marián
Smatana, Lužianky. V priebehu roka vzišla požiadavka vybudovať rovnaké prístrešky na
KO na všetkých sídliskách v meste. Z návratnej finančnej výpomoci, ktorá bola
poskytnutá mestu sme vyhotovili prístrešky na ostatných sídliskách v meste. Výherná
spoločnosť s najlepšou cenovou ponukou v rámci verejného obstarávania bola spoločnosť
BENFI, s.r.o., Malý Lapáš. Celková cena za tieto prístrešky bola 41 459 €, DPH vo výške
8 207,80 € bola uhradená v januári 2021.
Spevná plocha + múr na zbernom dvore TS – výdavky vo výške 1 050 € boli za
vypracovanie projektovej dokumentácie a poplatok stavebnému úradu za stavebné
povolenie na vybudovanie spevnenej plochy a múru na zbernom dvore TS. Cena za
stavebné práce bola 9 270,60 €. Zhotoviteľom bola spoločnosť MONSTAV NITRA s.r.o.
Nákup kontajnerov – jedná sa o kúpu kontajnerov na triedený odpad, ktoré sme umiestnili
na sídliskách v meste. Celková hodnota zakúpených kontajnerov bola vo výške 8 829,60
eur. Dodávateľ: Ferex, s.r.o., Nitra.
Nákup lisovacieho zariadenia - dvojkomorový lis – celková kúpna cena lisovacieho
zariadenia je vo výške 17 395,20 eur s DPH. Nákup lisu je na základe zmluvy
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s dodávateľom dohodnutý formou mesačných splátok, a to na 24 kalendárnych mesiacov.
Výška mesačnej splátky kúpnej ceny vrátane DPH je 724,80 eur. Po uhradení celkovej
kúpnej ceny nadobudneme vlastnícke právo k tovaru. V marci sme s daným dodávateľom
uzatvorili zmluvu o prenájme tohto zariadenia. Nakoľko je pre nás výhodnejšie odkúpiť
zariadenia priamym predajom, vysúťažili sme odpredaj lisu formou splátkového
kalendára, ktorý je súčasťou zmluvy s dodávateľom LUX-PTZ SK, s.r.o. Výdavky za rok
2020 boli vo výške 2170 eur.
Verejná zeleň: Vozidlo Peugeot Boxer – z našich vlastných príjmov sme hradili kúpu
vozidla Peugeot Boxer, ktoré nám Mestský bytový podnik predal na základe zmluvy za
symbolickú cenu 100 €.
Verejné osvetlenie: DPH - rozšírenie VO v roku 2019 – jedná sa o dofinancovanie DPH
za vykonané elektromontážne práce pri rozširovaní verejného osvetlenia na ul. Prírodná,
Sadovnícka, Záhrb, Viničná, prípojka v radničnom parku, ihrisko pri ZŠ J. Zemana. Práce
boli vykonané v decembri 2019, DPH vo výške 3 120,80 € bola uhradená v januári 2020.
Tajch: DPH - rozšírenie VO v roku 2019 – jedná sa o dofinancovanie DPH za vykonané
elektromontážne práce pri rozširovaní verejného osvetlenia v rekreačnej oblasti Tajch.
Práce boli vykonané v decembri 2019, DPH vo výške 1 202,40 € bola uhradená v januári
2020.
Štadión: Žacie ústrojenstvo - kosa na PG300D – v auguste sme zakúpili žacie ústrojenstvo
na PG – nadstavbu na kosenie na vozidlo GIANNI - FERRARI PG300D. Dodávateľom
bola spoločnosť Profigrass SK, s.r.o., Senec. Cena zariadenia bola 3 180 eur.

V roku 2021 bolo investované BV v sume 326 497eur a KV v sume 166 963 eur.
SPOLU 493 450 EUR
Bežné výdavky:
Údržba MK:
- Dofinancovanie DPH – v januári sme uhrádzali DPH za stavebné práce realizované
v poslednom štvrťroku 2020 (oprava výtlkov + oprava chodníka pri ZŠ J. Zemana) vo výške
4 160 eur.
- Oprava MK výtlky – celkové výdavky na opravu výtlkov boli vo výške 50 381,59 eur,
z toho: práce 34 842,44 eur, asfaltová zmes a kamenivo 11 884,68 eur, prepravné 2 514,47 eur
a stavebný dozor 1 140 eur. V rámci výtlkov sa opravili nasledovné úseky: ul. Dodekova –
vyspravenie šácht a oprava poklopu, oprava výtlkov MK na ul. Bôrina, Prírodná, Legionárska,
Švantnerova, Kalvárska, Bukovina, Kostivrch.
- Oprava križovatky k Starohutským vodopádom – v apríli sme prostredníctvom dodávateľskej
firmy VIA SERVIS opravili križovatku k Starohutským vodopádom. Práce s DPH boli vo
výške 3 858 eur a opravený bol úsek vo výmere 101 m2.
- Oprava MK Slameníkova, Záhrbská, Podhorská, Kútovská – práce na opravách MK
vykonávala firma BAUMAN Nitra s.r.o. Celková cena za práce bola 151 867,35 eur. Opravili
sa všetky plánované úseky ulíc – Podhorská, Slameníkova, Kútovská, Záhrbská. Celkovo bolo
opravených 8 5385 m2, z toho: ul. Podhorská 1 512 m2, Slameníkova 1 796 m2, Kútovská
2 570 m2 a Záhrbská 2 660 m2. Stavebný dozor vykonávala spoločnosť MULTIP SK, s.r.o.
- Oprava MK Chotár – opravu vykonávala spoločnosť BITUNOVA s.r.o. Práce boli
ukončené a úsek MK v plnej miere opravený. Cena opravy bola vo výške 38 110,50 eur. Úsek
bol opravený vo výmere 3855 m2, z toho I. úsek – Poledovič – 600 m2 penetračný makadam
v hr. 60 mm s prieliatím cestným asfaltom, II. úsek – od odbočky k p. Psotkovi – 2 100 m2
penetračný makadam v hr. 60 mm s prieliatím cestným asfaltom, I. a II. úsek – 1 155 m2
vyrovnanie podkladu kamenivo s preliatím a presýpaním.

- Oprava MK Kostivrch – z dôvodu havarijného stavu vozovky na Kostivrchu nám boli
schválené prostriedky na opravu MK. Opravu vykonávala spoločnosť BITUNOVA s.r.o.,
celkové výdavky boli vo výške 4 990,08 eur. Úsek bol opravený vo výmere 226 m2 s
vyrovnávkou PM, hr. 70 mm a pokládkou AC, hr. 60 mm.
- Oprava a čistenie rigolov – celkové výdavky boli vo výške 25 087,65, z toho práce
19 655,76 eur a materiál 5 431,89 eur. Časť úprav rigolov vykonala spoločnosť BAUMANN
Nitra s.r.o., časť sme vykonali vo vlastnej réžii.
- Autobusové označníky – boli zakúpené v počte 2 ks v hodnote 936 eur. Osadené boli
v úsekoch Kňazove lúky a Dolné lúky.
- Dopravné značky – v počte 65 ks sme zakúpili zvislé dopravné značenie a 12 ks kuželov.
Celkové výdavky boli vo výške 3 074 eur. Časť dopravného značenia sme vymenili
v priebehu druhej polovice roka, zvyšnú časť budeme meniť priebežne počas nasledujúceho
roka.
Ostatné výdavky na dopravu:
- GPS na vozidlá – GPS boli zakúpené v počte 23 ks, z toho 22 ks bolo namontovaných do
vozidiel a pracovných strojov a 1 ks bol namontovaný na pojazdovú kosačku Husquarna.
Dodávateľ nám riadiace jednotky GPS namontoval a zaktualizoval systém. V súčasnosti
máme GPS vo všetkých vozidlách, ktoré majú TS v správe. Výdavky boli vo výške 3 465 eur,
z toho 225 eur boli mesačné poplatky.
Nakladanie s KO:
- Smetné nádoby na BRO – v prvom polroku sme zakúpili kontajnery plastové 240 l na BRO s
vetracími otvormi v počte 71 ks. Tieto boli rozmiestnené do kontajnerových stojísk, pričom so
zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sme začali v júni 2021. Celkové
výdavky na kúpu kontajnerov boli vo výške 2 466 eur.
- Nádoby do domácností – zakúpili sme 1250 ks košov na kuchynský odpad a 2500 ks
kompostovateľných 10 l vreciek. Všetky boli rozdané občanom bytových domov. Celkové
výdavky boli vo výške 5 850 eur.
- Tabuľky na označenie kontajnerových stojísk – v počte 14 ks sme dali vyrobiť informačné
tabule na označenie kontajnerových stojísk. Tabule sú namontované na každom stojisku a
poskytujú občanom prehľadnejšie informácie, aký druh odpadu patrí do jednotlivých typov
kontajnerov umiestnených v kontajnerovom stojisku. Celkové výdavky boli vo výške 900 eur.
- Lis na fľaše – zakúpili sme 15 ks lisov na PET fľaše, ktoré sme namontovali na každé
kontajnerové stojisko. Celkové výdavky boli vo výške 704 eur.
- Oprava smetného vozidla – v apríli sme zaznamenali poruchu na zbernom vozidle MAN
Rotopress ZC134BG, pričom išlo o poruchu motora chladiaceho systému. Vozidlo sme
odviezli do špecializovaného servisu MPS-servis, s.r.o., ZM. Bez opravy by bolo vozidlo
nepojazdné. Následkom poruchy motora chladiaceho systému došlo k poškodeniu hlavy
valcov a bol nutný opakovaný servis. Celkové výdavky na opravu boli vo výške 6 772 eur.
- Prenájom smetného vozidla – v mesiacoch apríl a máj sme mali zapožičané zberové vozidlo
od spoločnosti REDOX s.r.o. z dôvodu poruchy na našom smetnom vozidle MAN Rotopress.
Výdavky za prenájom boli celkovo vo výške 6 997 eur.
- Oprava podloží v kontajnerových stojiskách – z envirofondu nám boli poskytnuté finančné
prostriedky určené na krytie výdavkov v rámci odpadového hospodárstva. Z týchto
prostriedkov sme opravili podložia v kontajnerových stojiskách na ul. Nábrežná
a Cintorínska. Celkové výdavky boli vo výške 5 938,80 eur.

Verejná zeleň
- Vypilovanie stromov – práce boli vykonané prostredníctvom dodávateľov ŠULC s.r.o.,
Martin Juristý a Jeremi s.r.o. Vypílené boli dreviny na ul. Nábrežná (jaseň, smrek), Spodná (2
ks jelša), Dodekova (2 ks agát), rizikový strom na ul. Moyzesova pri baníckej kaplnke, 50 ks
stromov v areáli cirkevnej školy, rizikový strom na cintoríne (tuja západná). Okrem toho bola
na ul. Krátka opílená vŕba, ktorá zasahovala do MK a vykonaný redukčný rez stromov (lipa
malolistá) v počte 1 ks na ul. Dodekova a 2ks na ul. Námestie slobody. Celkové výdavky boli
vo výške 4 589 eur.
- Lavičky – mobiliár do mesta – zakúpili sme 3 ks parkových lavičiek do mesta. Výdavky boli
558 eur.
- Kosenie dodávateľsky – práce vykonávala firma Anton Kováč. Kosené boli sídliská na ul.
Nábrežná a Školská v celkovej výmere 24 043,60 m2. Výdavky boli vo výške 7 044,77 eur.
Boli vykonané 4 kosenia.
Verejné osvetlenie
- Oprava VO Hornozemská – elektromontážne práce vykonala firma ELEKTRO KOCIAN
s.r.o. Výdavky boli vo výške 3 937,43 eur.
Detské ihriská
- Herné prvky – výdavky vo výške 750 eur boli za kúpu sedákov BABY s retiazkou v počte
5ks.
Kapitálové výdavky:
Údržba MK
- Dofinancovanie DPH – DPH v sume 8 227,27 eur bola uhradená v januári za stavebné práce
vykonané v poslednom štvrťroku 2020 (Autobusové zastávky, rekonštrukcia MK Chotár,
prístrešky pre nádoby na KO).
- Merač rýchlosti – cez spoločnosť BELLIMPEX s.r.o. sme zakúpili merač rýchlosti v sume
1 990 eur, ktorý sme osadili na ul. Kollárova.
- Oprava chodníka Dodekova – celkové výdavky na opravu a rozšírenie chodníka s napojením
chodníka na ul. Švantnerova boli vo výške 26 757 eur vrátane vytýčení sietí a poplatku MsÚ
za ohlásenie drobnej stavby. Stavebné práce na ul. Dodekova spočívali vo frézovaní, pílení
asfaltu, vysekávaní a čistení, penetračnom nátere asfaltovou emulziou, živičným krytom
ručným rozprestrením, hutnením vibračným valcom. Oprava chodníka na ul. Švantnerova ako
súčasť opráv v širšom rozsahu spočívala v odkopávke a prekopávke horniny, montáži
cestných obrubníkov a plotových tvárnic, v pokládke živičného krytu, hutnením vibračným
valcom. Pri odkopaní časti asfaltu sa zistilo, že podložie nie je štrkové, a teda nie je
dostatočne spevnené pre potreby rozšírenia a vybudovania chodníka na ul. Dodekova Švantnerova. Podložie z hliny nebolo vyhovujúce a preto bolo potrebné vykonať práce
naviac. Tieto spočívali v odkopaní chodníka a jeho rozšírení, pílení asfaltu, vysekaní a
vyčistení, nasledoval penetračný náter asfaltovou emulziou, pokládka živičného krytu,
hutnenie. Práce boli vykonané dodávateľsky, spoločnosťou VIA SERVIS, s.r.o.
- Spevnená plocha ul. Štúrova – výdavky boli vo výške 116 eur za vyjadrenie od SPP
a vytýčenie sietí. Práce sa nerealizovali.
- Spevnená plocha ul. Nábrežná – výdavky vo výške 160 eur boli za vytýčenie sietí, stavebné
povolenie a vyjadrenie od SPP.
- Rekonštrukcia MK Čierny Lúh – dali sme vyhotoviť polohopis a výškopis v sume 750 eur,
zakúpili sme korugované rúry v počte 13 ks a sume 1 218 eur. Projektovú dokumentáciu
vypracovala spoločnosť STAVPROS s.r.o. Z dôvodu, že sme nemali potrebné vyjadrenia a

povolenia od príslušných inštitúcií, nemohli sme v prácach pokračovať. Akciu sme presunuli
do nasledujúceho roka.
Nakladanie s KO
- Dofinancovanie DPH – dofinancovanie DPH za vybudovanie prístreškov na KO. DPH vo
výške 8 207,80 eur bola uhradená v januári.
- Veľkokapacitné kontajnery – Mesto začalo pozemky pod prekládkovou stanicou využívať na
iné účely. Cieľom kúpy kontajnerov bolo, aby minimálne množstvo prepravovaného odpadu
na príslušné skládky v okolí boli vyššie ako 5,5t. Za týmto účelom sme dvor vybavili
predmetnými Abroll kontajnermi. Od spoločnosti UNIKOV NITRA, s.r.o. sme zakúpili tri
kontajnery v celkovej hodnote 13 222,80 eur.
- Záchytná vaňa – slúži na umývanie nádob po zbere biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu. Povinnosť umývať nádoby vyplýva zo zákona o odpadoch. Záchytná vaňa je osadená
na zbernom dvore TS. Celkové výdavky na jej kúpu boli vo výške 725,40 €
- Paletové vidlice – zakúpené v marci 2021 od spoločnosti LANAP SLOVAKIA s.r.o. v sume
777,60 eur. Jedná sa o paletové vidlice na hydraulickú ruku C1000 s nosnosťou 1 000 kg.
Vidlice slúžia na nakladanie nádob na BRO a zároveň aj na manipuláciu so zlisovanými
balíkmi na zbernom dvore TS.
- Vysokotlakový čistič – zakúpený od spoločnosti KARCHER Slovakia s.r.o. v sume 4 754,64
eur. Vysokotlakový čistič je plne využívaný pri umývaní nádob po zbere biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu. Zo zákona musíme zabezpečiť umývanie a hygienizáciu
smetných nádob.
- Vodotesný kontajner – na základe zmluvy s bioplynovou stanicou Budča máme povinnosť
dovážať vyzbieraný BRO z mesta výlučne vo vodotesnom kontajneri. Kontajner odvážame
vozidlom IVECO následne po tom, ako vyzbierame nádoby s BRO z mesta. Kontajner sme
zakúpili od spoločnosti UNIKOV NITRA s.r.o. v sume 3 588 eur.
- Dvojkomorový lis – celková kúpna cena lisovacieho zariadenia je vo výške 17 395,20 eur
s DPH. Nákup lisu je na základe zmluvy s dodávateľom LUX-PTZ SK, s.r.o. dohodnutý
formou mesačných splátok, a to na 24 kalendárnych mesiacov. Výška mesačnej splátky
kúpnej ceny vrátane DPH je 724,80 eur. Po uhradení celkovej kúpnej ceny nadobudneme
vlastnícke právo k tovaru. Celkové výdavky za rok 2021 za splátku lisu boli vo výške
8 644,80 eur.
- Zhodnotenie kontajnerových stojísk – boli vykonané stavebné a zámočnícke práce na
kontajnerových stojiskách v sume 1 592,40 eur. Práce vykonala spoločnosť BENFI s.r.o.
Spoločná správa TS
- Nákup osobného automobilu – v januári sme od spoločnosti AUTOPOLIS a.s. zakúpili
vozidlo značky Nissan X-Trail v hodnote 14 500 eur.
Verejná zeleň
- Prídavné zariadenie na mulčovanie – zakúpené od spoločnosti JKT s.r.o. v sume 2 920 eur.
Zariadenie je určené na stroj Locust 903. Jedná sa o hydraulický rotačný nôž.
Verejné osvetlenie
- Nákup vysokozdvižnej plošiny – od spoločnosti ATIS - Attila Konkoly sme zakúpili
pracovnú plošinu Nissan Cabstar, r.v. 2000 v sume 17 000 eur. Na protihodnotu sme
odpredali starú pracovnú plošinu AVIA, r.v. 1984 v sume 2 100 eur. V tejto sume sme
výdavky za novú plošinu kryli vlastnými príjmami, poskytnutý príspevok mesta bol vo výške
14 900 eur.
- Osvetlenie Tajch a Ílend – práce boli realizované dodávateľsky spoločnosťou ELEKTRO
KOCIAN s.r.o. Jedná sa o osvetlenie ulíc solárnymi svietidlami osadením nových stožiarov

a pouličných svietidiel, výložníkov a adaptérov, pričom súčasťou boli tiež výkopové práce. V
časti Ílend boli osadené 3 ks nových stožiarov a svietidiel. Na Tajchu bolo doplnené
osvetlenie okolo cyklochodníka Tajch osadením 5ks stožiarov a svietidiel. Celková cena bola
5 896,82 eur.
Pohrebníctvo
- Oprava múru na cintoríne – stavebné práce spočívali v plošnej úprave terénu, oprave
vodorovnej konštrukcie debnením stužujúcich pásov a vencov zo železobetónu, v úprave
povrchov, podlahy, omietky, v otlčení vnútorných stien, osekaní muriva, penetračný náter,
tmelení škár, osadení betónových platní. Práce boli vykonané dodávateľsky spoločnosťou
Šaliga, s.r.o. Celkové výdavky boli vo výške: 30 669,52 € s DPH. Po kontrole stavebných
prác zo strany hlavnej kontrolórky mesta boli zistené rozdiely v m2 za stavebné práce na
oprave múru v cintoríne. Na základe kontroly nám bol vystavený dobropis za rekonštrukciu
múru vo výške 5 268,05 eur s DPH.
- Rozšírenie hrobových miest – práce realizovala spoločnosť VIA SERVIS s.r.o., projektovú
dokumentáciu vypracovala spoločnosť PROJEKT ATELIÉR NB s.r.o. Rozšírením hrobových
miest vzniklo 337 m2 priestoru na nové hrobové miesta. Celková cena za práce bola 8 392,09
eur a cena za projekt bola 500 eur.
Štadión
- Traktorová kosačka – v sume 8 000 eur sme zakúpili kosačku značky Rider HUSQUARNA
RC 318T so žacím ústrojenstvom HUSQUARNA RC 300 series. Dodávateľom bola
spoločnosť PILEXIT s.r.o.
- Kamerový systém – osadený na mestskom futbalovom štadióne. Dodávateľom bola
spoločnosť LTK Solutions s.r.o. Cena za materiál a montážne práce bola vo výške 1 941,60
eur.
Záver: Za roky (2018 – 2021) mesto Nová Baňa investovalo na BV a KV z podielových daní
a z rezervného fondu prostredníctvom TS na rozvoj mesta spolu 1 563 971 eur. V roku 2022
je v pláne investícia v sume 433 685 eur.

V Novej Bani 14.06.2022
Vypracovala: Mgr. Martina Šalková
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:
Dotácia z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2022 pre MFK Nová Baňa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. Juraj Kološta, poslanec MsZ, predseda Komisie kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu

Spracovateľ:

Dagmar Lachká, zapisovateľka Komisie kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu

Materiál obsahuje:
1) Návrh na uznesenie
2) Dôvodovú správu
V Novej Bani, dňa 22.06.2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 10.000 EUR na úhradu výdavkov spojených
s činnosťou družstva dospelých v sezóne 2022/2023, konkrétne na materiálno-technické a športové
vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre hráčov v rámci zápasov, zdravotnú službu počas
zápasov, 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.
Dôvodová správa
Mestský futbalový klub Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 4/2022 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 10.000 EUR.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 25.05.2022 žiadosť
prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 10.000 EUR na úhradu výdavkov spojených
s činnosťou družstva dospelých v sezóne 2022/2023, konkrétne na materiálno-technické a športové
vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre hráčov v rámci zápasov, zdravotnú službu počas
zápasov, 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.
Dotácia bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 30.11.2022.
Keďže čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu: „Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v meste Nová Baňa“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

PhDr. Lenka Šubová, projektový manažér

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu
Informačný materiál Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR

V Novej Bani, dňa 22. júna 2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
A, predloženie žiadosti projektového zámeru o rozšírenie kapacít komunitnej
sociálnej starostlivosti z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z Plánu obnovy
a odolnosti v rámci Komponentu č.13
B, po vydaní pozitívnej správy projektového zámeru, ktorá bude obsahovať
odporučenie na realizáciu projektu, predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu o rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti z Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR z Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu č.13

Dôvodová správa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) zverejňuje Informáciu
k možnostiam získania prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti v rámci
Komponentu č. 13. Cieľom informácie je oboznámiť potenciálnych žiadateľov s
predpokladanými podmienkami na získanie prostriedkov mechanizmu na predkladanie
projektových zámerov a následne žiadostí o prostriedky mechanizmu.
Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením
kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej
starostlivosti. Pre naplnenie tohto cieľa realizuje MPSVR SR reformy a investície.
Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o
prostriedky mechanizmu je: 192 653 760,- EUR.
Harmonogram výzvy:
1. Zverejnenie výzvy na predkladanie projektových zámerov 07/2022
2. Hodnotenie projektových zámerov a vydanie hodnotiacej správy – predpoklad štvrťročne
až do uzavretia výzvy / vyčerpania alokácie
3. Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu 10/2022
4. Hodnotenie žiadostí – predpoklad štvrťročne až do uzavretia výzvy / vyčerpania alokácie
5. Obdobie realizácie projektov – predpoklad od Q1/2023 – do Q4/2025
Sociálne služby, ktoré bude možné podporiť: (podrobnejšie: Informačný materiál MPSVaR SR)
1. Ambulantné sociálne služby
2. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest
3. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest
Na základe dostupných informácii Mesto Nová Baňa plánuje podať žiadosť na typ
sociálnej služby: nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest. Po
vyhlásení výzvy na predkladanie projektových zámerov a následne žiadostí o prostriedky
mechanizmu sa podanie a realizácia projektu uskutoční v súlade s podmienkami vyhlásenej
výzvy.

2022

Informácia pre
záujemcov o
ROZŠÍRENIE KAPACÍT KOMUNITNEJ SOCIÁLNEJ
STAROSTLIVOSTI

Vážení záujemcovia o podporu z Plánu obnovy a odolnosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejňuje Informáciu k možnostiam získania
prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu č. 13.
Cieľom informácie je oboznámiť potenciálnych žiadateľov s predpokladanými podmienkami na získanie
prostriedkov mechanizmu tak, aby mali dostatočný čas vopred sa pripraviť na predkladanie
projektových zámerov a následne žiadostí o prostriedky mechanizmu.
V prípade záujmu je možné Vaše otázky zasielať na adresu: komponent13@employment.gov.sk. Vo
vašom emaili uveďte, prosím, vaše kontaktné údaje (názov, adresa sídla, kontaktný email a telefónne
číslo).

Cieľ komponentu 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná
starostlivosť
Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej,
dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním
takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v súlade s ich
právami obsiahnutými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 1 ako aj miera ich
sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej
starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej
správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti, vrátane digitalizácie rozhodovacích
procesov.
Ku komplexnej reforme dlhodobej a paliatívnej starostlivosti sa zaviazala vláda SR v Programovom
vyhlásení vlády na roky 2020-2024. Navrhované reformy a investície zároveň odpovedajú na viaceré
odporúčania Európskej komisie pre Slovensko na roky 2019 a 2020.
Pre naplnenie tohto cieľa realizuje MPSVR SR nasledujúce reformy a investície:
Reforma 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti
Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti
Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej
implementáciu
Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

Ciele Investície
 Výrazne sa navýšia najmä kapacity pobytových zariadení a umožní sa presun časti klientov
z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. Zároveň bude časť nových
kapacít určená novým prijímateľom.
 Nové ambulantné zariadenia prispejú k urýchleniu deinštitucionalizácie, znížia záťaž neformálnych
opatrovateľov a zároveň prispejú k uspokojeniu dopytu po danom type služieb.
Pre Slovenskú republiku nadobudol Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím platnosť 25. júna 2010,
«https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/317/
1

 Investície podporia aj rekonštrukcie a výstavbu nových nízkokapacitných zariadení sociálnozdravotnej starostlivosti s komplexnými potrebami
 V prípade renovácie budov je úmyslom docieliť významnú úsporu primárnej energie v zariadeniach
a tým pozitívne vplývať na environmentálne zmeny

Indikatívna výška finančných prostriedkov
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o prostriedky
mechanizmu je: 192 653 760,- EUR.

Harmonogram výzvy
1. Zverejnenie výzvy na predkladanie projektových zámerov na webovom sídle MPSVR 07/2022
2. Hodnotenie projektových zámerov a vydanie hodnotiacej správy – predpoklad štvrťročne až do
uzavretia výzvy / vyčerpania alokácie
3. Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu na webovom sídle MPSVR
SR 10/2022
4. Hodnotenie žiadostí – predpoklad štvrťročne až do uzavretia výzvy / vyčerpania alokácie
5. Obdobie realizácie projektov – predpoklad od Q1/2023 – do Q4/2025

Aké sociálne služby bude možné podporiť
Ambulantné sociálne služby
V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb 2 s
ambulantnou formou v súlade s §12 ods. 1 písm. b) a písm. c) zákona o sociálnych službách:
a) služba včasnej intervencie
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb
f)

špecializované zariadenie

g) denný stacionár
Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať sociálne služby, v
objekte podporeného z tejto výzvy, počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 10 rokov po
ukončení realizácie projektu.

2

Priemerná kapacita podporeného zariadenia sociálnych služieb s ambulantnou formou je 20 – 25 miest.

Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest
V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou
alebo týždennou pobytovou formou v súlade s §12 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnych službách pri
dodržaní podmienky regulácie kapacity definovanej touto výzvou:
a) zariadenie podporovaného bývania
b) zariadenie pre seniorov
c) zariadenie opatrovateľskej služby
d) rehabilitačné stredisko
e) domov sociálnych služieb3
f)

špecializované zariadenie

Podmienky regulácie kapacity do 12 miest
Sociálna služba v podporenom zariadení sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest, ktorá je mimo areálu
existujúceho zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb, sa poskytuje v bytovej budove najviac pre
a) šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke4 a
b) dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným
vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.
Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať sociálne služby, v
objekte podporeného z tejto výzvy, počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 10 rokov po
ukončení realizácie projektu

Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest
V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou
pobytovou formou v súlade s §12 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnych službách pri dodržaní podmienky
regulácie kapacity definovanej touto výzvou:
a) zariadenie pre seniorov
b) zariadenie opatrovateľskej služby
c) špecializované zariadenie
Kapacita týchto zariadení môže byť maximálne 30 miest v jednej budove zariadenia sociálnych služieb,
ktorá je mimo areálu existujúceho zariadenia poskytovateľa sociálnych služieb.
Zároveň musí zariadenie splniť nasledovné podmienky:

3

V súlade s §38 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je možné registrovať len týždennú pobytovú formu služby.
Podrobnosti o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenia sú definované vo Vyhláške č. 259/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o
podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenia, podľa §1, bod 2 p). Bytovou jednotkou sa rozumie „obytný priestor v bytovom alebo rodinnom dome, kde
žije a býva prijímateľ pobytovej formy sociálnej služby. Bytová jednotka má samostatný vstup a je svojím charakterom podobná
bežnej domácnosti. Bytové jednotky umožňujú užívateľom vykonávanie bežných činností, napríklad spanie, vykonávanie hygieny,
prípravu stravy, pranie bielizne a vytváranie spoločenských kontaktov. V bytovej jednotke majú užívatelia právo viesť samostatný
život.“

4

a) ku dňu ukončenia kolaudačného konania musí zariadenie poskytovateľovi predložiť záväznú
organizačnú štruktúru nového zariadenia, kde deklaruje personálne zabezpečenie spĺňajúce
požiadavky v súlade s §22 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a
nadväzujúcich osobitných predpisov5 a
b) najneskôr do 12 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia predloží poskytovateľovi doklad o
uzatvorení zmluvy so zdravotnou poisťovňou o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení
v súlade s §22 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Trvalá udržateľnosť: prijímateľ prostriedkov mechanizmu je povinný poskytovať sociálne služby, v
objekte podporeného z tejto výzvy, počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 10 rokov po
ukončení realizácie projektu.
Hodnotenie:
Hodnotiace kritériá a postupy hodnotenia budú súčasťou výzvy na predkladanie projektových zámerov
a výzvy na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu.
Architektonické štúdie:
Z dôvodu efektívnejšej implementácie projektov MPSVR SR pripravilo pre žiadateľov v spolupráci
s Fakultou architektúry STU architektonické štúdie zohľadňujúce podmienky stanovené Plánom obnovy
a odolnosti a súvisiacou legislatívou v oblasti sociálnych služieb, ktoré budú k dispozícii pre žiadateľov o
podporu na webovom sídle MPSVR SR ešte pred zverejnením výzvy.

Predpokladané podmienky poskytnutia príspevku
V súlade so zákonom č. 368/20201 o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý definuje v § 15 ods. 5 podmienky poskytnutia prostriedkov (ďalej aj „PPP“)
a v súlade so Systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti uvádzame predpokladané PPP
nasledovne:

5

§7 ods. 8 a §10a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§3 ods. 15 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov.
§31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§7a a §8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

P.č. Podmienka poskytnutia

Popis podmienky poskytnutia príspevku

príspevku
1 Oprávnený žiadateľ

1. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí začali
poskytovať sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych
služieb najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred predložením
projektového zámeru ako poskytovateľ sociálnych služieb v súlade
s § 62 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
2. Obec, VÚC ako zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb;
3. Zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí začali
poskytovať sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych
služieb najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred predložením
projektového zámeru v súlade s § 62 zákona 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov okrem bodu 2;
4. Združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov;
5. Žiadateľ v partnerstve podľa § 4 zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách, pričom aspoň jeden z partnerov musí poskytovať sociálnu
službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb najmenej 12
kalendárnych mesiacov pred predložením projektového zámeru.
Právna forma
1. Obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy
mestská časť mesta Košice);
2. Vyšší územný celok;
3. Cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností6;
4. Občianske združenie7;
5. Nadácia8 (len v partnerstve);
6. Nezisková organizácia9;
7. Združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

6

V zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločnosti v
znení neskorších predpisov
7
V zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
8
V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
9
zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov vrátane Slovenského Červeného kríža v zmysle zákona č. 460/2007 Z. z. o
Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 Podmienka, že žiadateľ
nie je evidovaný v
Systéme včasného
odhaľovania rizika a
Žiadateľ nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a
vylúčenia (EDES) ako
vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135
vylúčená osoba alebo
a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046).
subjekt (v zmysle článku
135 a nasledujúcich
nariadenia č. 2018/1046)
3 Podmienka, že žiadateľ
ani jeho štatutárny
orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba
splnomocnená
zastupovať žiadateľa v
konaní o ŽoP neboli
právoplatne odsúdení za
trestný čin korupcie, za
trestný čin
poškodzovania
finančných záujmov
Európskej únie, za trestný
čin legalizácie príjmu z
trestnej činnosti, za
trestný čin založenia,
zosnovania a
podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný
čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe

Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu,
ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní
o ŽoP nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z trestných činov:
a)

trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263
Trestného zákona),

b)

niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona),

c)

trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234
Trestného zákona),

d)

trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
(§296 Trestného zákona), machinácie pri verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe (§ 266 až § 268 Trestného zákona).

4 Podmienka, že voči

žiadateľovi nie je vedené
konkurzné konanie,
reštrukturalizačné
konanie, nie je v
konkurze alebo v
reštrukturalizácii
5 Podmienka, že žiadateľ,
ktorým je právnická
osoba, nemá
právoplatným
rozsudkom uložený trest
10

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie,
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii
(Podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 2 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii10)

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť právoplatným
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest
zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie, trest
zákazu prijímať pomoc a
podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie
alebo trest zákazu účasti
vo verejnom obstarávaní
podľa osobitného
predpisu11

Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v
súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č.316/2016 Z.z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia
vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

6 Podmienka zákazu
vedenia výkonu
rozhodnutia voči
žiadateľovi

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia12.

7 Podmienka, že voči
žiadateľovi sa
nenárokuje vrátenie
pomoci na základe
rozhodnutia EK, ktorým
bola pomoc označená za
neoprávnenú a
nezlučiteľnú so
spoločným trhom

Voči žiadateľovi sa nemôže nárokovať vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

8 Podmienka neporušenia
zákazu nelegálneho
zamestnávania štátneho
príslušníka tretej krajiny
za obdobie 5 rokov
predchádzajúcich
podaniu ŽoPPM

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania za obdobie
5 rokov predchádzajúcich predloženiu projektového zámeru a žiadosti
o finančné prostriedky.

9 Podmienka oprávnenosti a) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov,
aktivít projektu
v ktorých sa po ukončení aktivít budú poskytovať služby na
komunitnej báze;
b) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení
sociálnych služieb vrátane tých, ktoré budú poskytovať inovatívne
formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.
10 Podmienky týkajúce sa
štátnej pomoci a
vyplývajúce zo schém

Bude upresnené vo výzve na základe nastavenia podmienok štátnej
pomoci v spolupráci s Protimonopolným úradom SR.

11

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12

Podmienka sa nevzťahuje na ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a ostatné štátne rozpočtové

organizácie a organizácie, kde je 100% vlastníkom štát.

štátnej pomoci/pomoci
de minimis

11 Podmienka splnenia
kritérií hodnotenia

Predkladaný projektový zámer a žiadosť o poskytnutie prostriedkov
mechanizmu musia spĺňať kvalitatívnu úroveň definovanú
prostredníctvom kritérií hodnotenia schválených vykonávateľom, ktoré
budú súčasťou výzvy.

12 Podmienka oprávnenosti
z hľadiska plnenia
požiadaviek v oblasti
posudzovania vplyvov na
životné prostredie

Predložený projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s
požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v
súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov13.
V prípade, ak v rámci navrhovanej činnosti došlo k zmene, zmena
navrhovanej činnosti musí byť rovnako v súlade s požiadavkami v
oblasti posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti v súlade so zákonom
o posudzovaní vplyvov.
Závery uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na
životné prostredie (ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha
povinnému hodnoteniu alebo ak z rozhodnutia zo zisťovacieho konania
vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov) musia byť
zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto
povolenia (t.j. uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v povolení na
realizáciu projektu).

13 Podmienka, že žiadateľ
má vysporiadané
majetkovoprávne vzťahy
a povolenia na realizáciu
aktivít projektu

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom
ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným
nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo (napr. správa majetku
obce alebo samosprávneho kraja verejných poskytovateľom sociálnych
služieb), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti
a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný.
Na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť
zhodnotený z prostriedkov mechanizmu alebo jeho časti, alebo na
nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť z
prostriedkov mechanizmu alebo jeho časti nadobudnutý (kúpna
zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) nesmie viaznuť
záložné právo v čase pred podaním ŽoP až do uzavretia zmluvy o
poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
Podmienka bude podrobnejšie definovaná vo výzve.
Osobitné povolenie na realizáciu aktivít:

13

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

V prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného
povolenia alebo iného povolenia na realizáciu stavby, je žiadateľ
povinný predložiť v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov k ŽoP právoplatné rozhodnutie príslušného
stavebného úradu resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá
námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, vrátane príslušnej
projektovej dokumentácie (ak relevantné).
14 Podmienka súladu
projektu s národnými
stratégiami a legislatívou
v oblasti sociálnych
služieb

Predkladaný projekt musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade
s nasledovnými dokumentami: „Stratégia dlhodobej sociálnozdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike“; „Národné priority
rozvoja sociálnych služieb na roky 2021-2030“ 14; „Národná stratégia
deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti“15
MPSVR SR na základe doručených dokumentov a podľa údajov z
katastrálnej mapy vyhodnotí súlad projektu so Stratégiou dlhodobej
sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, Národnou
stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti, s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky
2021 – 2030.
Projekt musí byť v súlade so všetkými oblasťami uvedenými vyššie (v
závislosti od charakteru projektu).

15 Podmienka podpory
zariadenia sociálnych
služieb

1. Podporený objekt v oblasti sociálnych služieb musí byť včlenený do
bežnej zástavby obce a primerane vzdialený od iného objektu, v
ktorom sa poskytuje sociálna služba16.
2. V prípade investícií v pôvodných objektoch sociálnych služieb musí
žiadateľ preukázať, že tieto služby/opatrenia nebolo možné
zabezpečiť vhodnejším spôsobom v bežnej komunite17.
3. Ambulantné sociálne služby musia byť zabezpečované oddelene
(personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo) od sociálnych
služieb spojených s bývaním. Podmienka platí rovnako pre rôzne
druhy pobytových sociálnych služieb18

14

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/narodne-priority-rozvoja-socialnych-sluzieb.html

15

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/deinstitucionalizacia-socialnych-sluzieb.html

16

Projekt musí byť realizovaný v súlade s územným plánom a stavebným povolením
Podmienka platí iba v prípade investovania do existujúcich objektov, ktoré nie sú včlenené do bežnej zástavby
obce.
18
Ambulantné služby a rôzne druhy pobytových služieb definované výzvou môžu byť poskytované v tom istom
objekte splnením nasledovných podmienok:
17

16 Podmienka zamedzenia
duplicitného
financovania

Žiadateľ na oprávnené výdavky uvedené v projekte nemôže súčasne
žiadať ich financovanie z iných verejných zdrojov.
Výdavky, na ktoré boli v minulosti poskytnuté finančné prostriedky z
verejných zdrojov, sú v rámci projektu neoprávnené. Oprávnení
žiadatelia, ktorí získali finančné prostriedky z verejných zdrojov na
aktivity definované v tejto výzve, môžu predložiť ŽoP len za podmienky,
že predmetom projektu sú iba výdavky, na ktoré v minulosti nebol
poskytnutý príspevok z verejných zdrojov a z Recyklačného fondu.

17 Podmienka súladu
s horizontálnym
princípom

Žiadateľ povinný dodržiavať pri implementácii projektu horizontálne
princípy zamerané na odstraňovanie nerovností a presadzovanie
rovnosti žien a mužov, ako aj na boj proti diskriminácii na základe
pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery,
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie berúc do
úvahy Chartu základných práv Európskej únie a povinnosti vyplývajúce z
Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Bližšie
informácie o horizontálnom princípe „podpora rovnosti mužov a žien a
rovnosti
príležitostí
pre
všetkých“
sú
uvedené
na
https://www.gender.gov.sk/diskriminacia/files/2021/03/Mechanizmusuplatnovania-HP-v-PO-2021-2027.pdf.

18 Podmienka definovania
merateľných
ukazovateľov

Merateľnými ukazovateľmi, ktorých hodnotu je žiadateľ povinný
zadefinovať sú:
Počet nových miest pre ambulantné služby;
Počet nových miest v nízkokapacitných zariadeniach pre pobytové
sociálne služby;
Počet nových miest v nízkokapacitných sociálno-zdravotných
zariadeniach.

19 Podmienka úspory
primárnej energie

V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške
30%.
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V Novej Bani, dňa 22. júna 2022
1. n á v r h n a u z n e s e n i e
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. 1557/4 – ostatná plocha o výmere 392 m2 vytvorený
z pozemku E KN parc. č. 1873/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 12.483 m2
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom
č. 10935479-29/22, vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2022, pod číslom
G1 - 223/2022;
v prospech:
Martin Volf, rod. Volf, trvalé bydlisko Kamenárska 1299/84, 968 01 Nová Baňa
a Albina Volfova, rod. Tukhvatullina, trvalé bydlisko Nábrežná 1149/9,
968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia
pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov evidovanými na LV č. 9453.
Za účelom rozšírenia pozemku k novostavbe rodinného domu;
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny
všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 91/2022 vypracovaným dňa
23.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,
966 71 Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 13,21 eur/m2.
Za výmeru 392 m2 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 6.731,82 eur
1

(slovom: šesťtisícsedemstotridsaťjeden eur a osemdesiatdva centov), s ktorou bude
zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu
za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 150,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 121/2021
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 vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny
všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov.
2. n á v r h n a u z n e s e n i e
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. 30/3 – zastavaná plocha o výmere 158 m2 vytvorený
z pozemku E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 12.753 m2
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom
č. 10935479-28/22, vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2022, pod číslom
G1 - 224/2022;
v prospech:
JUDr. Ing. Zahir Jaan Zaher, PhD., rod. Zaher, trvalé bydlisko 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;
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny
všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 95/2022 vypracovaným dňa
26.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71
Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 11,65 eur/m2. Za výmeru
158
m2
predstavuje
kúpna
cena
čiastku
celkovo
2.392,91
eur
(slovom: dvetisíctristodeväťdesiatdva eur a deväťdesiatjeden centov) s ktorou bude
zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu
za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 150,00 eur.

2

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2022 uznesením č. 36/2022
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 všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac
z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa.
3. n á v r h n a u z n e s e n i e
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 m2 vytvorený dielom
1 o výmere 383 m2 z pozemku E KN parc. č. 4227/3 – zastavaná plocha o celkovej výmere
400 m2, dielom 2 o výmere 51 m2 z pozemku E KN parc. č. 4227/6 – zastavaná plocha
o celkovej výmere 197 m2 a dielom 3 o výmere 3 m2 z pozemku E KN parc. č. 5279 – ostatná
plocha o celkovej výmere 539 m2, 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/m2 (stanovená znaleckým posudkom č. 13/2022
vypracovaným
dňa
10.01.2022
znalcom
Ing.
Miroslavom
Hricom,
Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom).
2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ NÁVRH
NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA PREDAJ
STAVEBNÉHO POZEMKU.
3) Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj
stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov.
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4. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj
stavebného pozemku podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou:
pozemok C KN parc. č. 3551/2 – trvalý trávny porast o výmere 979 m2 vytvorený
dielom 1 o výmere 624 m2 z pozemku E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej
výmere 1.317 m2 a dielom 2 o výmere 355 m2 z pozemku E KN parc. č. 4108/12 – lesný
pozemok o celkovej výmere 2.439 m2, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta
Nová
Baňa,
v lokalite
Bôrina
boli
zamerané
geometrickým
plánom
č. 10935479-27/22 vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 05.05.2022, pod číslom G1 - 225/2022.
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 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.
5. n á v r h n a u z n e s e n i e
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. 3551/2 – trvalý trávny porast o výmere 979 m2 vytvorený dielom
1 o výmere 624 m2 z pozemku E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej výmere
1.317 m2 a dielom 2 o výmere 355 m2 z pozemku E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok
o celkovej výmere 2.439 m2, pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Bôrina boli zamerané geometrickým plánom č. 10935479-27/22 vypracovaným dňa
02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným
dňa 05.05.2022, pod číslom G1 - 225/2022;
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
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za nasledovných podmienok:
1) Minimálna kúpna cena po: 13,21 eur/m2 (stanovená znaleckým posudkom č. 92/2022
vypracovaným dňa 24.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,
Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre).
2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ NÁVRH
NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA PREDAJ
STAVEBNÉHO POZEMKU.
3) Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj
stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov.
4) Základné informácie k stavebnému pozemku C KN parc. č. 3551/2:
- Výstavba rodinného domu na pozemku C KN parc. č. 3551/2
v k.ú. Nová Baňa je v súlade s regulatívmi územného plánu – je možné súhlasiť
s výstavbou jedného rodinného domu s jedným nadzemným podlažím, koeficient
zastavanosti je 30%.
- Stavebný pozemok C KN parc. č. 3551/2 sa nachádza v bezpečnostnom pásme
plynovodu. K vydaniu stavebného povolenia bude preto potrebné Stavebnému
úradu doložiť stanovisko od Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.
Bratislava.
- Technické parametre jestvujúceho verejného vodovodu neumožňujú napojiť
stavebný pozemok C KN parc. č. 3551/2 na jestvujúci verejný vodovod.
6. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj
stavebného pozemku podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou:
pozemok C KN parc. č. 2090/11 – trvalý trávny porast o výmere 1.616 m2 vytvorený
z pozemku C KN parc. č. 2090/6 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 2.423 m2
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Rekreačná cesta bol
zameraný geometrickým plánom č. 10935479-84/19 vypracovaným dňa 30.08.2019
geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa
19.09.2019, pod číslom G1 - 341/2019.
Dôvodová správa
Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu
nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
v lokalite ul. Rekreačná cesta podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov t.j. obchodnou verejnou súťažou.
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7. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku ako záhrady 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. 1184/2 – záhrada o celkovej výmere 197 m2 vedený Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Vodárenská;
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: 4,30 eur/m2 (stanovená znaleckým posudkom č. 94/2022
vypracovaným dňa 25.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,
Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre).
2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ NÁVRH
NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY.
3) Elektronická aukcia na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa uskutoční v prípade predloženia
dvoch a viacerých návrhov.
8. N á v r h n a u z n e s e n i e
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 01.07.2022:
Nákup a inštalácia digestora v ZŠ J. Zemana
z vlastných prostriedkov mesta financované v sume

4.531,44 eur

Rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ J. Zemana
z vlastných prostriedkov mesta financované v sume

12.112,67 eur

Novo vybudovaná NN prípojka v ZŠ J. Zemana
z vlastných prostriedkov mesta financované v sume

22.113.46 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v
v Novej Bani.
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ZŠ Jána Zemana

Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia zmluvy o zverení správy
medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Základnou školou Jána Zemana
ako správcom majetku.
9. N á v r h n a u z n e s e n i e
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 01.07.2022:
v nadobúdacej hodnote:
v zostatkovej hodnote:

Fiat Linea 1,4 Dynamic

13.141,47 eur
0,00 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa.
Dôvodová správa
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia zmluvy o zverení správy
medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Technickými službami mesta
Nová Baňa ako správcom majetku.
10. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
kúpu nehnuteľnosti (pozemku) nachádzajúcej sa v k.ú. Nová Baňa do vlastníctva
mesta Nová Baňa, a to:


pozemok E KN parc. č. 3859 – záhrada o výmere 473 m2, vedený Okresným
úradom v Žarnovici odborom katastrálnym na LV č. 7819,
v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo Jozefa Mišuru, rod. Mišura,
Starohutská 2160/164, 968 01 Nová Baňa,

od vlastníka: Jozef Mišura, rod. Mišura, Starohutská 2160/164, 968 01 Nová Baňa,
v celosti v kúpnej cene dohodou po 5,00 eur/m2 čo za výmeru
čiastku 2.365,00 eur (slovom: dvetisíctristošesťdesiatpäť eur),

473 m2 predstavuje

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou roky zaužívanej
odstavnej plochy, ktorá slúži na parkovanie pre návštevníkov kostola v Starej Hute.
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Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa oslovilo vlastníka pozemku E KN parc. č. 3859 nachádzajúceho
sa v Starej Hute pána Jozefa Mišuru na základe odporúčania Komisie dopravy pri MsZ mesta
Nová Baňa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou roky
zaužívanej odstavnej plochy, ktorá slúži na parkovanie pre návštevníkov kostola
v Starej Hute.
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy na pozemok
E KN parc. č. 3859 – záhrada o výmere 473 m2 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku pod časťou roky zaužívanej odstavnej plochy, ktorá slúži na parkovanie
pre návštevníkov kostola v Starej Hute.
11. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok –
časť pozemku E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere
1.743.023 m2, v rozsahu 30 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite Drozdovo;
pre: SKI TEAM Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01 Nová Baňa;
na dobu: neurčitú;
vo výške nájomného: 0,04 eur/ m2/ rok;
za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia lyžiarskeho klubu
SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho
so športovou činnosťou klubu;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, využitia
pozemku na umiestnenie dočasnej stavby – technického zázemia lyžiarskeho klubu
SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho
so športovou činnosťou klubu.
Dôvodová správa
Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
prenechanie časti mestského pozemku E KN parc č. 3410/1 v rozsahu 30 m2 do dočasného
nájmu na dobu neurčitú za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia
lyžiarskeho klubu SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia
súvisiaceho so športovou činnosťou klubu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v majetkovoprávnom vysporiadaní užívania časti pozemku, využitia pozemku na umiestnenie
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dočasnej stavby – technického zázemia lyžiarskeho klubu SKI TEAM Nová Baňa
na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho so športovou činnosťou klubu.
Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,04 eur / m2/ rok.
12. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
nájom nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých
mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere
1.743.023 m2, v rozsahu 30 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite Drozdovo;
pre: SKI TEAM Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01 Nová Baňa;
na dobu: neurčitú;
vo výške nájomného: 0,04 eur/ m2/ rok;
za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia lyžiarskeho klubu
SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho
so športovou činnosťou klubu;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, využitia
pozemku na umiestnenie dočasnej stavby – technického zázemia lyžiarskeho klubu
SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho
so športovou činnosťou klubu.
Dôvodová správa
Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
prenechanie časti mestského pozemku E KN parc č. 3410/1 v rozsahu 30 m2 do dočasného
nájmu na dobu neurčitú za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia
lyžiarskeho klubu SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie
pomôcok, náradia a náčinia
súvisiaceho so športovou činnosťou klubu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v majetkovoprávnom vysporiadaní užívania časti pozemku, využitia pozemku na umiestnenie
dočasnej stavby – technického zázemia lyžiarskeho klubu SKI TEAM Nová Baňa
na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho so športovou činnosťou klubu.
Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,04 eur / m2/ rok.
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13. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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:
pozemkov C KN parc. č. 3095/8 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 65 m2
a C KN parc. č. 3095/2 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 29 m2 vedených
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta,
v prospech:
Maroš Polc a Martina Polcová, Lachova 1601/21, 851 03 Bratislava,
z dôvodu
majetkovoprávneho
vysporiadania
pozemkov,
ktoré
susedia
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 9212 vo vlastníctve žiadateľov. Za účelom
scelenia mestských pozemkov s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie pozemkov C KN parc. č. 3095/8
a C KN parc. č. 3095/2 celkovo v rozsahu 94 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov, ktoré susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 9212 vo vlastníctve
žiadateľov. Za účelom scelenia mestských pozemkov s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedených mestských pozemkov prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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. Na základe prijatého
uznesenia budú mestské pozemky odpredané 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).
14. N á v r h n a u z n e s e n i e
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:

10

pozemku C KN parc. č. 3095/7 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
125 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom
na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta,
v prospech:
Bohuslav Pšenko a Mária Pšenková, Lachova 1608/24, 851 03 Bratislava,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,
ktorý susedí
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 7101 vo vlastníctve žiadateľov. Za účelom
scelenia mestského pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov.
Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku C KN parc. č. 3095/7
celkovo v rozsahu 125 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý
susedí s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 7101 vo vlastníctve žiadateľov. Za účelom
scelenia mestského pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov. Komisia ÚPŽPaM
žiadosť o odkúpenie mestského pozemku prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť spôsob prevodu pozemku C KN parc. č. 3095/7 podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe prijatého uznesenia bude
mestský pozemok odpredaný 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).
15. N á v r h n a u z n e s e n i e
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:
časti pozemku E KN parc. č. 5243/1 – ostatná plocha o celkovej výmere
19.941 m2 v rozsahu cca 78 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica
Viničná cesta,
v prospech:
Miroslav Petráš, Viničná cesta 6060/41 , 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu
majetkovoprávneho
vysporiadania
pozemku,
ktorý
susedí
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4262 vo vlastníctve žiadateľa za účelom
ucelenia pozemkov a do budúcnosti výstavby oporného múru kvôli zosuvu svahu.
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Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5243/1
v rozsahu cca 78 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý susedí
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4262 vo vlastníctve žiadateľa za účelom ucelenia
pozemkov a do budúcnosti výstavby oporného múru kvôli zosuvu svahu.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku 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 geometricky zameraná
(1,5 m od hranice miestnej komunikácie ponechať vo vlastníctve mesta Nová Baňa)
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).
16. N á v r h n a u z n e s e n i e
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:
časti pozemku E KN parc. č. 1501/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
185.597 m2 v rozsahu cca 110 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 8541, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Fanadýb,
v prospech:
Ing. Štefan Truban, Sadovnícka cesta 6773/38 , 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý susedí s pozemkami
evidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve žiadateľa za účelom zarovnania parciel
vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 1501/5
v rozsahu cca 110 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý susedí
s pozemkami evidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve žiadateľa za účelom zarovnania
parciel vo vlastníctve žiadateľa.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku 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 geometricky zameraná
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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).
17. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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:
pozemkov C KN parc. č. 853/4 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
22 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 3853 a časť E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere
5.822 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 6123, celkovo v rozsahu cca 30 m2, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite
ul. Moyzesova,
v prospech:
Ing. Anton Novák, Hviezdoslavova 40/67, 965 01 Žiar nad Hronom,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré sa nachádzajú oproti
vstupu (v tesnej blízkosti) na pozemok C KN parc. č. 850 na ktorom sa nachádza
rodinný dom, súp. č. 983 vo vlastníctve žiadateľa za účelom zabezpečenia parkovania
pri rodinnom dome nakoľko má žiadateľ imobilné dieťa a bezpečný prístup autom
k rodinnému domu je pre neho nevyhnutný. Žiadateľ s rodinou v súčasnosti využíva
rodinný dom, súp. č. 983 ako chalupu, v budúcnosti nevylučuje ani trvalé bývanie.
Jediný vstup na pozemky vo vlastníctve žiadateľa ja riešený prístupovou bránou
z Moyzesovej ulice naprieč začiatkom uličky pre peších, ktorá spája Moyzesovu
a Partizánsku ulicu. Tento vstup na pozemok je k domu zriadený od počiatku,
teda už viac ako 100 rokov. Žiadateľ už viac rokov rieši a bojuje so zlým prístupom
autom k svojej nehnuteľnosti, pretože pri prívalových dažďoch voda valiaca
sa z Moyzesovej ulice odmýva povrch uvedenej uličky, výškový rozdiel medzi
asfaltovou cestou a vstupom na jeho pozemok sa tým neustále zvyšuje, vjazd do dvora
osobným autom je problematický.
Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie pozemku C KN parc. č. 853/4 a časti
pozemku E KN parc. č. 5152/111 celkovo v rozsahu cca 30 m2 z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov, ktoré sa nachádzajú oproti vstupu (v tesnej blízkosti) na pozemok
C KN parc. č. 850 na ktorom sa nachádza rodinný dom, súp. č. 983 vo vlastníctve žiadateľa
za účelom zabezpečenia parkovania pri rodinnom dome nakoľko má žiadateľ imobilné dieťa
a bezpečný prístup autom k rodinnému domu je pre neho nevyhnutný.
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Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedených častí mestských pozemkov prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti 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.
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov 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).
18. N á v r h n a u z n e s e n i e
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:
časti pozemku E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere
5.822 m2 v rozsahu cca 150 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica
Mariánska,
v prospech:
Anna Šurková, Školská 45/10 , 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý susedí
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 8202 vo vlastníctve žiadateľky. Žiadateľka
užíva uvedenú časť mestského pozemku už dlhé roky - má ju oplotenú a k zisteniu,
že ide o mestský pozemok prišla až pri zameriavaní svojich pozemkov geometrickým
plánom.
Dôvodová správa
Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5152/111
v rozsahu cca 150 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku,
ktorý susedí s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 8202 vo vlastníctve žiadateľky.
Žiadateľka užíva uvedenú časť mestského pozemku už dlhé roky - má ju oplotenú
a k zisteniu, že ide o mestský pozemok prišla až pri zameriavaní svojich pozemkov
geometrickým plánom.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku 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 geometricky zameraná
a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej kúpnej cene, prípadne
vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého posudku
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+ 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia
ako Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena).
19. N á v r h n a u z n e s e n i e
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:
pozemku E KN parc. č. 1411/112 – lesný pozemok o celkovej výmere
381 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Vršky,
v prospech:
Peter Budinský a Ing. Emília Budinská, Vršky 1014/19, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý susedí jednou stranou
s pozemkom C KN parc. č. 743 vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 5211.
O uvedený pozemok sa žiadatelia starajú a udržiavajú ho už desiatky rokov. Mestský
pozemok E KN parc. č. 1411/112 nie je prístupný z verejnej komunikácie.
Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie pozemku E KN parc. č. 1411/112
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,
ktorý susedí jednou stranou
s pozemkom C KN parc. č. 743 vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 5211.
O uvedený pozemok sa žiadatelia starajú a udržiavajú ho už desiatky rokov. Mestský
pozemok E KN parc. č. 1411/112 nie je prístupný z verejnej komunikácie.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedeného mestského pozemku prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 mestský pozemok geometricky zameraný a odpredaný 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).
20. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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:
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časti mestských pozemkov E KN parc. č. 4109/2 – zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 8.840 m2 a E KN parc. č. 4109/3 – trvalý trávny porast
o celkovej výmere 5.503 m2 v rozsahu cca 312 m2 vedených Okresným úradom
v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite
Bôrina,
v prospech:
Mária Polcová, Bôrina 6024/5 , 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov,
ktoré susedia
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 5345, 925 a 7671 vo vlastníctve
žiadateľky za účelom vybudovania prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam.
Súčasná prístupová cesta k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky (spoločný
dvor) bude
po predaji susednej nehnuteľnosti nepostačujúci. Požadovaná časť
mestských pozemkov sa nachádza vo svahovitom teréne zarastenom náletovými
drevinami.
Dôvodová správa
Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemkov E KN parc. č. 4109/2
a E KN parc. č. 4109/3 v rozsahu cca 312 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
pozemkov, ktoré susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 5345, 925 a 7671
vo vlastníctve žiadateľky za účelom vybudovania prístupovej cesty k uvedeným
nehnuteľnostiam. Súčasná prístupová cesta k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky
(spoločný dvor) bude po predaji susednej nehnuteľnosti nepostačujúci. Požadovaná časť
mestských pozemkov sa nachádza vo svahovitom teréne zarastenom náletovými drevinami.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestských pozemkov prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti 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.
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov 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).
21. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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:
časti pozemkov E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere
1.743.023 m2 v rozsahu cca 2.000 m2 a E KN parc. č. 3410/12 – lesný pozemok
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o celkovej výmere 62.053 m2 v rozsahu cca 1.000 m2. Pozemky sú vedené
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Drozdovo,
v prospech:
TJCX, s.r.o., Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky, IČO: 36526797,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom
realizácie zámeru rozšírenia a vybudovania lyžiarskej sedačkovej lanovky
a z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom
vybudovania budovy pre účely lyžiarskej škôlky, požičovni a úschovne lyží.
Požadovaná časť pozemku v rozsahu cca 1.000 m2 sa nachádza v blízkosti prístrešku
nad účelovou komunikáciou.
Dôvodová správa
Spoločnosť TJCX, s.r.o. požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemkov
E KN parc. č. 3410/1 v rozsahu cca 2.000 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva časti pozemku za účelom realizácie zámeru rozšírenia a vybudovania lyžiarskej
sedačkovej lanovky a E KN parc. č. 3410/12 v rozsahu cca 1.000 m2 z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom vybudovania budovy
pre účely lyžiarskej škôlky, požičovni a úschovne lyží. Požadovaná časť pozemku v rozsahu
cca 1.000 m2 sa nachádza v blízkosti prístrešku nad účelovou komunikáciou. Pred odpredajom
požadovanej časti mestského pozemku E KN parc. č. 3410/12 je nutné zriadenie vecného
bremena - právo prechodu a prejazdu cez mestský pozemok E KN parc. č. 3410/12 – lesný
pozemok o celkovej výmere 1.743.023 m2, vedený Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Drozdovo
k nehnuteľnostiam evidovaným Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 5618 (rodinný dom, súp. č. 4003 a hospodárska budova bez súp. č. s pozemkami)
ako vlastníctvo Mgr. Zdenka Šályho z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestských pozemkov prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti 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.
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov 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). Komisia ÚPŽPaM odporúča mestu
Nová Baňa použiť finančné prostriedky získané z odpredaja lesných pozemkov na výkup
iných lesných pozemkov, ktoré by mohli MsL obhospodarovať.
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22. N á v r h n a u z n e s e n i e
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:
časti pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok o celkovej výmere
6.738.459 m2 v rozsahu spolu cca 113 m2 (horný prameň o výmere 35 m2, spodný
prameň o výmere 12 m2, rezervoár o výmere 54 m2 a regulačná šachta s ventilmi
pri ceste o výmere 12 m2) vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica
Železničný rad,
v prospech:
OPTIMA - KDK s.r.o., Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36035602,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom bol
pred rokom 1976 vybudovaný zdroj vody, ktorý slúži na hromadné zásobovanie
prevádzok v danej lokalite. Vodná stavba bola vybudovaná v 50-tich rokoch minulého
storočia firmou Geologický prieskum a neskôr bola odkúpená firmou
OPTIMA - KDK s.r.o., kde je stále využívaná ako hlavný zdroj vody nielen pre firmu
OPTIMA - KDK s.r.o., ale aj pre okolité firmy v danej lokalite. Vodná stavba
je momentálne v havarijnom stave a je nutná jej renovácia. Pri vybavovaní povolení
k renovácii vodnej stavby vlastník vodnej stavby zistil, že táto nie je majetkovoprávne
vysporiadaná.
Dôvodová správa
Spoločnosť OPTIMA - KDK s.r.o. požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie častí pozemku
E KN parc. č. 1411/9 v rozsahu spolu cca 113 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva časti pozemku na ktorom bol pred rokom 1976 vybudovaný zdroj vody, ktorý
slúži na hromadné zásobovanie prevádzok v danej lokalite. Vodná stavba bola vybudovaná
v 50-tich rokoch minulého storočia firmou Geologický prieskum a neskôr bola odkúpená
firmou OPTIMA - KDK s.r.o., kde je stále využívaná ako hlavný zdroj vody nielen pre firmu
OPTIMA - KDK s.r.o., ale aj pre okolité firmy v danej lokalite. Vodná stavba je momentálne
v havarijnom stave a je nutná jej renovácia. Pri vybavovaní povolení k renovácii vodnej
stavby vlastník vodnej stavby zistil, že táto nie je majetkovoprávne vysporiadaná.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedených častí mestského pozemku prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu častí 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 budú požadované časti mestského pozemku geometricky
zamerané a odpredané 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).
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23. N á v r h n a u z n e s e n i e
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:
časti pozemku E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
9.216 m2 v rozsahu cca 340 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Bôrina,
v prospech:
Štefan Búry, Rekreačná cesta 6397/66, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia
pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa na ktorých sa nachádza pílnica,
súp. č. 6739 evidovanými na LV č. 8294. Za účelom rozšírenia skladovacích
priestorov pílnice.
Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 4109/5
v rozsahu cca 340 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku,
scelenia pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa na ktorých sa nachádza pílnica,
súp. č. 6739 evidovanými na LV č. 8294. Za účelom rozšírenia skladovacích priestorov
pílnice. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku
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 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).
24. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku podľa
§ 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
t.j. obchodnou verejnou súťažou:

19

časti pozemku E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
9.216 m2 v rozsahu cca 1.500 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Bôrina.
Dôvodová správa
Nakoľko na ostatnú požadovanú časť mestského pozemku E KN parc. č. 4109/5 nedošlo
medzi viacerými žiadateľmi k žiadnej dohode komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
časti pozemku E KN parc. č. 4109/5 v rozsahu cca 1.500 m2 (časť mestského pozemku bude
geometricky zameraná) podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, t.j. formou obchodnej verejnej súťaže v kúpnej cene minimálne
vo výške všeobecnej hodnoty majetku.
25. N á v r h n a u z n e s e n i e
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:
časti pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
100.359 m2 v rozsahu cca 1.000 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica
Rekreačná cesta,
v prospech:
Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 42304636,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom
realizácie zámeru výstavby poľovníckeho domu. S ohľadom na doterajšie realizované
aktivity Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa v oblastiach spoločenského života
v Meste Nová Baňa. Uvedená realizácia poľovníckeho domu bude vzájomne
prospešná a skvalitní vzájomnú spoluprácu s mestom v prospech obyvateľov.
Poľovnícka spoločnosť, ktorej členmi sú takmer výlučne Novobančania, počas svojho
pôsobenia vyvíja dobrovoľné aktivity komunitného charakteru a šírila dobré meno
Mesta Nová Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie svojich
aktivít je nevyhnutná kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu
s technickým zázemím.
Dôvodová správa
Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
pozemku E KN parc. č. 1462/101 v rozsahu cca 1.000 m2 z dôvodu majetkovoprávneho
vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom realizácie zámeru výstavby poľovníckeho
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domu. S ohľadom na doterajšie realizované aktivity Poľovníckej spoločnosti mesta
Nová Baňa v oblastiach spoločenského života v Meste Nová Baňa. Uvedená realizácia
poľovníckeho domu bude vzájomne prospešná a skvalitní vzájomnú spoluprácu s mestom
v prospech obyvateľov. Poľovnícka spoločnosť, ktorej členmi
sú takmer výlučne
Novobančania, počas svojho pôsobenia vyvíja dobrovoľné aktivity komunitného charakteru
a šírila dobré meno Mesta Nová Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie
svojich aktivít je nevyhnutná kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu
s technickým zázemím. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského
pozemku 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 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).
26. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok –
časť pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
100.359 m2, v rozsahu cca 4.000 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite ulica Rekreačná cesta;
pre: Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa,
IČO: 42304636;
na dobu: neurčitú;
vo výške nájomného: 0,10 eur/ m2/ rok;
za účelom obslužnej funkcie k poľovníckemu domu;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku za účelom
obslužnej funkcie k poľovníckemu domu. S ohľadom na doterajšie realizované
aktivity Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa v oblastiach spoločenského života
v Meste Nová Baňa. Uvedená realizácia poľovníckeho domu bude vzájomne
prospešná a skvalitní vzájomnú spoluprácu s mestom v prospech obyvateľov.
Poľovnícka spoločnosť, ktorej členmi sú takmer výlučne Novobančania, počas svojho
pôsobenia vyvíja dobrovoľné aktivity komunitného charakteru a šírila dobré meno
Mesta Nová Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie svojich
aktivít je nevyhnutná kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu
s technickým zázemím.
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Dôvodová správa
Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
zámer prenajať nehnuteľný majetok - časť mestského pozemku E KN parc č. 1462/101
v rozsahu cca 4.000 m2 do dočasného nájmu na dobu neurčitú za účelom obslužnej funkcie
k poľovníckemu domu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní
užívania časti pozemku za účelom obslužnej funkcie k poľovníckemu domu.
Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,10 eur / m2/ rok.
27. n á v r h n a u z n e s e n i e
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. 5189/13 – ostatná plocha o výmere 2.922 m2, vedenom Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul. Slameníkova cesta;
právo uloženia vodovodnej prípojky a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu
v zmysle porealizačného GP č. 10935479-58/20 vypracovaného dňa 16.10.2020
geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa overeného
dňa 26.10.2020 pod číslom: G1 - 446/2020 v prospech vlastníka pozemku
C KN parc. č. 2489/1 evidovaného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym
odborom na LV č. 4521.
v prospech: vlastníka pozemku C KN parc. č. 2489/1 evidovaného Okresným úradom
Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 4521 – Juraja Wolfa,
Slameníkova cesta 6162/6, 968 01 Nová Baňa ako oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú;
znaleckým posudkom č. 96/2022 vypracovaným dňa 27.05.2022 znalkyňou
Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre bola stanovená
jednorazová odplata
za zriadenie vecného bremena vo výške 48,79 eur
(slovom: štyridsaťosem eur a sedemdesiatdeväť centov);
za účelom zriadenia vecného bremena – trpieť právo uloženia vodovodnej prípojky
a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle porealizačného
GP č. 10935479-58/20 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údržby
a opravy.
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Dôvodová správa
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
žiadateľa prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy
o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného
bremena vo výške 48,79 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa
na základe predloženého porealizačného geometrického plánu č.
10935479-58/20
a znaleckého posudku č. 96/2022.
28. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 279/1 – zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 1.668 m2 v rozsahu 12 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa v lokalite Banícke námestie,
pre: Juraj Wolf, Slameníkova 6162/6, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem uvedenú časť mestského pozemku, ktorý
sa nachádza na Baníckom námestí odpredať.
Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku
C KN parc. č. 279/1 v rozsahu 12 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku
na ktorom by si chcel zriadil prístup z Baníckeho námestia k rodinnému domu, súp. č. 661
na pozemku C KN parc. č. 383. Jestvujúci vstup k rodinnému domu, súp. č. 661 a nádvoriu
je podľa vyjadrenia žiadateľa nebezpečný z frekventovanej hlavnej cestnej komunikácie.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala
a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj požadovanej časti mestského
pozemku C KN parc. č. 279/1 z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem uvedenú časť
mestského pozemku, ktorý sa nachádza na Baníckom námestí odpredať.
29. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez mestský pozemok
E KN parc. č. 1876/4 – ostatná plocha o celkovej výmere 269 m2, vedený Okresným
úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite ul. Kamenárska k pozemkom C KN parc. č. 1655/1,
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C KN parc. č. 1658 a C KN parc. č. 1689 vedeným Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 7044 a LV č. 8467,
pre: Juraj Wolf, Slameníkova 6162/6, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že sa jedná o zaužívaný prístup k nehnuteľnostiam cez mestský pozemok
E KN parc. č. 1876/4 a tento môžu aj bez zriadenia vecného bremena využívať taktiež
všetci vlastníci susedných nehnuteľností.
Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o o zriadenie vecného bremena - práva prechodu
a prejazdu cez mestský pozemok E KN parc. č. 1876/4 k pozemkom C KN parc. č. 1655/1,
C KN parc. č. 1658 a C KN parc. č. 1689 z dôvodu zabezpečenia prístupu
k poľnohospodárskej pôde, ktorú žiadateľ obhospodaruje.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa v prospech žiadateľa prerokovala
a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena nakoľko zaužívaný prístup k nehnuteľnostiam cez mestský pozemok
E KN parc. č. 1876/4 môžu aj bez zriadenia vecného bremena využívať taktiež všetci vlastníci
susedných nehnuteľností.
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Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu:

Vstup do združenia RVC Nitra

Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta

Spracovateľ:

Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie

V Novej Bani, dňa 22. júna 2022

Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
vstup Mesta Nová Baňa do Regionálneho centra vzdelávania samosprávy Nitra (RVC
Nitra), súlade s § 11 odst. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Dôvodová správa
V zmysle stanov ZO – RVC Nitra, čl. 3, bod 3: „Riadne členstvo vzniká na základe písomnej
(elektronickej) prihlášky zaregistrovanej v sídle ZO - RVC Nitra. Prílohou prihlášky obce je
uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré obsahuje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obce“.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie rokov
2022-2026.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 22.06.2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návr h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Nová Baňa na plný pracovný úväzok na jeho
celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2022-2026.

Dôvodová správa
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je vyhradené mestskému zastupiteľstvu určiť najneskôr
90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora. Pre volebné
obdobie 2022 – 2026 odporúčame rozsah funkcie primátora na plný úväzok, t. j. 1,0.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:

Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie
rokov 2022-2026.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 22.06.2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návr h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani na volebné obdobie rokov
2022 - 2026 a to 13 poslancov.

Dôvodová správa
V súlade s § 11 ods. 3 písm. f. zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení mestské
zastupiteľstvo určuje počet poslancov mestského zastupiteľstva na nasledujúce volebné
obdobie rokov 2022 - 2026. Súčasne predmetný zákon určuje na základe počtu obyvateľov aj
rozpätie počtu poslancov. Pre mesto Nová Baňa je možné zvoliť počet poslancov v rozpätí
11 až 13.

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu:

Určenie volebných obvodov pre voľby mestského zastupiteľstva na nové
volebné obdobie rokov 2022-2026.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predkladá:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA, primátor mesta

Spracovateľ:

Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ

Materiál obsahuje:

Návrh na uznesenie
Dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 22.06.2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návr h

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
volebné obvody pre voľby do mestského zastupiteľstva
Volebný obvod č.1, ktorí zahŕňa
Kmeťa, Bernolákova, Borošova, Cintorínska, Dodekova, Hviezdoslavova, Kalvárska,
Kollárova, Krátka, Námestie slobody, Nemocničná, Osvety, Spojná, Šibeničný vrch,
Švantnerova, Záhrbská
sa volia 2 poslanci.
Volebný obvod č. 2, ktorí zahŕňa
Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájles, Hájska, Kamenárska, Májová, Mariánska,
Moyzesova, Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Pod Gupňou, Pod Zvoničkou,
Sládkovičova, Štúrova, Švermova, Vodárenská, Vršky
sa volia 3 poslanci.
Volebný obvod č.3, ktorí zahŕňa
Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská cesta, Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka
cesta, Legionárska, Mieru, M.R. Štefánika, Nad Hrázou, Podhorská, Pod Hrádzou,
Pod sekvojou, Poľná cesta, Robotnícka, Sedlova cesta, Slnečná, Spodná, Starohutská,
Štefankova cesta, Viničná cesta, Záhradná
sa volia 3 poslanci.
Volebný obvod č.4, ktorí zahŕňa
Nábrežná, Školská, Železničný rad
sa volia 2 poslanci.
Volebný obvod č.5, ktorí zahŕňa
Bukovina, Chotár, Stará Huta
sa volí 1 poslanec.

Volebný obvod č.6, ktorí zahŕňa
Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova
dolina, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Pelúchova cesta, Poliačikova cesta, Potočná
cesta, Prírodná, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Slameníkova cesta, Tajch
sa volia 2 poslanci.
Spolu sa volí 13 poslancov mestského zastupiteľstva.
Dôvodová správa
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú
konať v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00.
V súlade s § 11 ods. 3 písm. f. zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení mestské
zastupiteľstvo určuje počet poslancov mestského zastupiteľstva na nasledujúce volebné
obdobie rokov 2022 - 2026. Súčasne predmetný zákon určuje na základe počtu obyvateľov aj
rozpätie počtu poslancov. Pre mesto Nová Baňa je možné zvoliť počet poslancov v rozpätí
11 až 13.
Voliči si často zamieňajú volebné obvody s volebnými okrskami. Volebný okrsok tak, ako ho
chápe volebné právo predstavuje územný celok určený pre odovzdávanie a sčítavanie hlasov.
Jeden volebný obvod môže byť pritom spravidla tvorený viacerými volebnými okrskami.
V meste Nová Baňa bol doteraz stále volebný systém vytvorený tak, že volebný obvod bol
s volebným okrskom totožný.
Pre voľbu primátora je automaticky zo zákona tvorení jeden jednomandátový volebný obvod.
Pre voľbu poslancov existujú možnosti voľby od jedného volebného obvodu pri počte
poslancov max. 12, až po viacero volebných obvodov.
V návrhu na uznesenie sa určuje 6 volebných obvodov, v ktorých sa v prípade
proporcionálneho volebného systému rozdeľuje po častiach 13 poslaneckých mandátov.
Alternatívou napr. pri 12 poslancoch je aj rozdelenie volebných obvodov na rovnako veľké
volebné obvody, v ktorých sa volí rovnaký počet poslancov. Napr. 4 obvody a v každom sa
volia 3 poslanci.
Kandidát na poslanca sa môže uchádzať o zvolenie len v jednom volebnom obvode.
Volebný obvod môžeme chápať ako územný celok na rozdeľovanie (obsadzovanie)
mandátov, ktoré sú predmetom volieb. Je však potrebné dodať, že zákonodarcovia sú pri
určovaní volebných obvodov viazaný všeobecnými princípmi volebného práva, ktoré sú
uvedené aj v článku 30 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Vytvorenie volebných obvodov,
tak ich počet, ako aj ich veľkosť, teda nesmú popierať predovšetkým princíp rovnosti
volebného práv, najmä pokiaľ ide o prípadné výrazné disproporcie medzi veľkosťou
jednotlivých volebných obvodov. Tie by totiž za určitých okolností, mohli viesť k popretiu
princípu, že hlas každého voliča by mal mať (približne) rovnakú váhu.
V súlade s § 195a odst.4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov volebné obvody a volebné miestnosti
utvorené pre voľby do orgánov samosprávy obcí platia, aj pre voľby do orgánov
samosprávnych krajov.

