
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Nová Baňa 

19. september 2022

P o z v á n k a 

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam 

zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 

28. septembra 2022  (t.j. v stredu) o 13.00 hod.

do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom: 

O t v o r e n i e 

 Informačný blok vedenia mesta

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

dňu 19. 09. 2022

2. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z konkrétne povinne

zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021

3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 2017

a 2018

4. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii

Technické služby v rokoch 2017 a 2018

5. Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa

v rokoch 2019 – 2021

6. Prerokovanie petície proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani prijatej dňa

02. 08. 2022

7. 4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa

8. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky

9. Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.

10. Správa o plnení rozpočtu mesta nová Baňa k 30.6.2022

11. Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2021

12. Úhrada pohľadávok vo veci QUERKUS s.r.o. c/a mesto Nová Baňa

13. Informácia o stave súdnych konaní

14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – dofinancovanie projektu

15. Obnova budovy kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej efektívnosti

v meste Nová Baňa  (kino Vatra)

16. Memorandum o spolupráci partnerov PHRSR 2021-2027

17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej rady

v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených  pri Mestskom zastupiteľstve

mesta v Novej Bani (zmena pre členov komisie ZPOZ)

18. Zápis do kroniky mesta za rok 2020 a 2021

19. Udelenie Ceny mesta Nová Baňa

20. Majetkové veci

21. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení

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

mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria

Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

         primátor mesta 

M E S T O    N O V Á    B A Ň A 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

K bodu: Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského 

zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 19. 09. 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 28.09.2022 

N á v r h n a u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku 

dňu 19.09. 2022. 

Dôvodová správa: 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. 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 19. 09. 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  78/2022 – 127/2022 v období  10. 06. 2022 – 19. 09. 2022 

 

V novokontrolovanom období prijalo Mestské zastupiteľstvo Nová Baňa spolu 50 uznesení  (3. 

zastupiteľstvo zo dňa 22. 06. 2022 a 4. zastupiteľstvo zo dňa 13. 07. 2022 ) a dve nariadenia  ( 5. 

a 6.) 

 

K 10. 09. 2022 je  nesplnených  9 uznesení 

K 10. 09. 2022 je splnených  41  uznesení  

 

Uznesenie  78/2022 

Splnené – na vedomie vzatá správa o kontrole stavu plnenia prijatých uznesení  

 

Uznesenie  79/2022 

Splnené – na vedomie vzatá správa o výsledku kontroly 

 

Uznesenie  80/2022 

Splnené – na vedomie vzatá správa o výsledku kontroly  

 

Uznesenie  81/2022 

Splnené – na vedomie vzatá správa o výsledku kontroly 

 

Uznesenie  82/2022 

Splnené – odvolanie riaditeľa TS 

 

Uznesenie  83/2022 

Splnené – menovanie riaditeľky TS 

 

Uznesenie  84/2022 

Splnené – schválený Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2022 

 

Uznesenie  85/2022 

Nesplnené – predloženie žiadosti projektového zámeru o rozšírenie kapacít komunitnej 

soc.starostlivosti. Výzva ešte nebola vyhlásená.  

  

Uznesenie  86/2022 

Splnené – schválená 3. zmena rozpočtu mesta 

 

Uznesenie  87/2022 

Splnené –  vzaté na vedomie prehľad investícií do údržby budov a vybavenie ZŠ a MŠ 

 



Uznesenie  88/2022 

Splnené – vzaté na vedomie prehľad investícií TS do rozvoja mesta  

 

Uznesenie  89/2022 

Splnené – shválená dotáca MFK. Zmluva uzatvorená 11. 07. 2022 

 

Uznesenie  90/2022 

Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech p. Volfa. KZ uzatvorená 06. 07. 2022 

 

Uznesenie  91/2022 

Splnené – schválený prevod nehnuteľnosti v prospech p. Zaher. KZ uzatvorená 13. 07. 2022 

 

Uznesenie  92/2022 

Splnené – schválené podmienky OVS – pozemok v lokalite ul. Starohutská. OVS zverejnená 05. 

08. 2022 

 

Uznesenie  93/2022 

Splnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti – pozemok v lokalite Bôrina. 

 

Uznesenie  94/2022 

Splnené – schválené podmienky OVS – pozemok v lokalite Bôrina. OVS  zverejnená 5.8.2022. 

Bude sa konať EA. 

 

Uznesenie  95/2022 

Splnené – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti – pozemok v lokalite ul. Rekreačná cesta.  

 

Uznesenie  96/2022 

Splnené  – schválené podmienky OVS – pozemok v lokalite ul. Vodárenská. OVS zverejnená 

10. 08. 2022 

 

Uznesenie  97/2022 

Splnené – schválené zverenie majetku mesta do správy ZŠ Jána Zemana. Zmluva uzatvorená 30. 

06. 2022 

 

Uznesenie  98/2022 

Splnené – schválené zverenie majetku mesta do správy TS. Zmluva uzatvorená 30. 06. 2022 

 

Uznesenie  99/2022 

Splnené – schválená kúpa nehnuteľnosti (pozemok) od p. Mišura. KZ uzatvorená 12. 07. 2022 

 

Uznesenie  100/2022 

Splnené – schválený zámer prenajať pozemok v prospech SKI TEAM. Zámer zverejnený 12. 05. 

2022 

 

Uznesenie  101/2022 

Splnené – schválený nájom pozemku v prospech SKI TEAM. Nájomná zmluva uzatvorená 13. 

07. 2022  



Uznesenie  102/2022 

Splnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech manželov Polcových . Zámer 

zverejnený 15. 05. 2022 

 

Uznesenie  103/2022 

Splnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech manželov Pšenkových . Zámer 

zverejnený 15. 05. 2022 

 

Uznesenie  104/2022 

Nesplnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech p. Petráš . Zámer ešte nebol 

zverejnený. 

 

Uznesenie  105/2022 

Splnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech p. Truban . Zámer zverejnený 30. 08. 

2022. 

 

Uznesenie  106/2022 

Nesplnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech p. Novák . Zámer ešte nebol 

zverejnený. 

 

Uznesenie  107/2022 

Nesplnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech p. Šurková . Zámer ešte nebol 

zverejnený. 

 

Uznesenie  108/2022 

Nesplnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech manželov Budinských . Zámer ešte 

nebol zverejnený. 

 

Uznesenie  109/2022 

Splnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech p. Polcovej . Zámer zverejnený 12. 

09. 2022 

 

Uznesenie  110/2022 

Nesplnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech spoločnosti TJCX, s. r. o . Zámer 

ešte nebol zverejnený. 

 

Uznesenie  111/2022 

Splnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech spoločnosti OPTIMA - KDK, s. r. o . 

Zámer zverejnený 13. 09. 2022 

 

Uznesenie  112/2022 

Splnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech p. Búry . Zámer zverejnený12. 09. 

2022 

 

Uznesenie  113/2022 

Nesplnené  – schválený spôsob prevodu nehnuteľnosti prostredníctvom OVS  – pozemok 

v lokalite ul. Bôrina. 



Uznesenie  114/2022 

Splnené – schválený spôsob previesť pozemok v prospech Poľovnícka spoločnosť. Zámer 

zverejnený 07. 09. 2022 

 

Uznesenie  115/2022 

Splnené – schválený spôsob prenajať pozemok v prospech Poľovnícka spoločnosť. Zámer bol 

zverejnený 22. 08. 2022. 

 

Uznesenie  116/2022 

Splnené – schválenie uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech p. Wolf. 

Zmluva uzatvorená 14. 07. 2022 

 

Uznesenie  117/2022  

Splnené – neschválenie predaja pozemku na Baníckom námestí 

 

Uznesenie  118/2022  

Splnené – neschválenie zriadenie vecného bremena 

 

Uznesenie  119/2022 

Splnené – schválený vstup mesta Nová Baňa do RVC Nitra. Registrácia od 06. 07. 2022 

 

Uznesenie  120/2022 

Splnené – schválenie rozsah výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2022 – 2026. 

 

Uznesenie  121/2022 

Splnené – schválený počet poslancov mesta na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Uznesenie  122/2022 

Splnené – učené volebné obvody pre voľby do MsZ. 

 

Uznesenie  123/2022 

Splnené – schválené VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb. VZN zverejnené 14. 

07. 2022 

 

Uznesenie  124/2022 

Nesplnené – schválenie uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „Kanalizačná prípojka 

– CVČ“ 

 

Uznesenie  125/2022 

Nesplnené – schválenie zámeny pozemkov medzi mestom a Slovenskou republikou v správe 

Slovenská správa ciest.  

 

Uznesenie  126/2022 

Splnené – schválenie zámeru prenajať majetok pre Domov sociálnych služieb Hrabiny. Zámer 

zverejnený 27. 06. 2022 

 

 



Uznesenie  127/2022 

Splnené – schválenie nájmu majetku pre Domov sociálnych služieb Hrabiny. Nájomná zmluva 

uzatvorená 19. 07. 2022 

 

 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 27. 04. 2022, ktoré neboli k 10. 06. 2022 splnené 

 

 

Uznesenie  60/2022 

Splnené – schválený spôsob predaja pozemku  ( záhrady) OVS. Zverejnená  10. 08. 2022 

 

Uznesenie  61/2022 

Splnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Mgr. Eva Juristá. Zámer zverejnený 

12. 09. 2022 

 

Uznesenie  62/2022 

Nesplnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Mgr. Tatiana Mišurová.  

 

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 

Splnené – schválený spôsob prevodu pozemku v prospech Ing. Benjamín Volf. Zámer 

zverejnený 30. 08. 2022 

 

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 

 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 23. 02. 2022, ktoré neboli k 10. 06. 2022 splnené 

 

 

Uznesenie  32/2022 

Splnené – schválené podmienky OVS – pozemok v lokalite Bôrina. OVS zverejnená 05. 08. 

2022 

 

Uznesenie  37/2022 

Nesplnené – spôsob prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech p. 

Čaklošovej.  

 

 

 



 

 

Prenesené uznesenia z MsZ konaného dňa 28. 04. 2021, ktoré nebolo k 10. 06. 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 10. 06. 2022 splnené 

 

K 10. 09. 2022 je uznesenie  splnené 

 

Uznesenie 86/2020  
Splnené  – zriadenie vecného bremena so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a. s, zmluva vyhotovená, podpísaná mestom, čaká sa na podpis SVS, a.s. Zmluva podpísaná 20. 

07. 2022 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

K bodu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z.z , konkrétne 

povinne zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 - 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 28.09.2022 

N á v r h   n a  u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z.z , konkrétne povinne 

zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 - 2021 

Dôvodová správa: 

Predkladám správu  o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z.z , konkrétne 

povinne zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021. 

Kontrola bola vykonaná  zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Nová Baňa na II. polrok 2022, uznesením č. 84/2022 zo dňa 22. 06. 2022 v súlade s §18d ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  



Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z.z , konkrétne povinne 

zverejňovaných ZoD v meste Nová Baňa v rokoch 2018 - 2021 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

 

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

 

Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákona 211/2000 Z.z , konkrétne povinne 

zverejňovaných ZoD v meste Nová Baňa v rokoch 2018 - 2021 

 

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané 

príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú 

oblasť. 

 

Kontrolované obdobie: všetky zmluvy o dielo uzatvorené v období 1.1.2018 – 31.12.2021 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 24. 08. 2022 – 07. 09. 2022 

 

Kontrola bola vykonaná  v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Nová Baňa na II. polrok 2022, uznesením č. 84/2022 zo dňa 22. 06. 2022, v zmysle §18d ods. 

1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 

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

 

Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností. 

 

Použitá legislatíva ku kontrole 

 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy 

- Zákon č. 211/2000 Z.z Zákon o slobodnom prístupe k informáciám  

 

Kontrolné zistenia dodržiavania zákona 211/2000 Z.z zverejňovanie ZoD v roku 2018 – 

2021  

 

V rokoch 2018 – 2021 bolo uzatvorených spolu 60 zmlúv o dielo (ZoD). Konštatujem, 

že všetky zmluvy boli zverejnené podľa §5 zákona 211/2000 Z.z v zákonom stanovenej 

lehote. Pozitívne hodnotím fakt, že od roku 2019  sa začali  spolu so zmluvami zverejňovať aj 

nepovinné prílohy, výpočet ceny ( výkaz – výmer, cenová ponuka) , na ktorú boli ZoD 

uzatvorená. Táto príloha nie je povinne zverejňovaným dokumentom, no prispieva k väčšej 

transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami. Zverejňovanie ZoD s prílohou vzišlo 

z príkazu primátora v roku 2019. 

 

 



V roku 2018 bola uzatvorená ZoD 11 x - zverejnené boli bez príloh. 

V roku 2019 bola príloha zverejnená z 19 ZoD 6x, v dvoch prípadoch príloha nebola 

súčasťou ZoD a v ostatných 11 prípadoch príloha so zverejnenou ZoD absentuje.  

V roku 2020 bola príloha zverejnená zo 14 ZoD 9x, v piatich prípadoch nebola príloha 

súčasťou ZoD.  

V roku 2021 bolo uzatvorených 16 ZoD a s prílohami bolo zverejnených spolu 13x 

ZoD, v zvyšných troch prípadoch nebola príloha súčasťou ZoD.  

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

K bodu: Správa o výsledku kontroly  verejného obstarávania v meste Nová Baňa 

v rokoch 2017 a 2018 

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 28.09.2022 

N á v r h   n a  u z n e s e n i e 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

Správu o výsledku kontroly  verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 2017 a 

2018 

Dôvodová správa: 

Predkladám správu o výsledku kontroly  verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 

2017 a 2018. 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  verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 2017 a 

2018 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

 

Povinná osoba: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01  Nová Baňa 

 

Predmet kontroly: Kontrola  verejného obstarávania v rokoch 2017 a 2018 

 

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť skutkový stav povinnosti zverejňovania súhrnných správ na 

portáli UVO a preveriť dodržiavanie zákonom stanovenej povinnosti archivovať dokumenty 

z verejného obstarávania po dobu 5 rokov, do platnosti novely zákona z roku 2019. 

 

Kontrolované obdobie: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018   

  

Miesto a čas vykonania kontroly: 03. 08. 2022 - 17. 08. 2022  

 

Kontrola bola vykonaná  v 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. 

 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy 

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

 

2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 

- Smernica č. 5/2016 o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek podľa §117 zákona 

343/2015 

 

I. Kontrolné zistenia  

 

Verejné obstarávanie v roku 2017 a 2018  

Na základe finančných limitov, ktoré určuje zákon o verejnom obstarávaní mesto Nová Baňa 

realizovalo 6x proces verejného obstarávania. Z dokumentácie, ktorá bola predložená k výkonu 

kontroly vyplýva, že kompletná dokumentácia absentuje v štyroch prípadoch procesoch verejného 

obstarávania a z tohto dôvodu nebola predložená ku kontrole kompletná dokumentácia. 

V roku 2018 bol  proces verejného obstarávania zrealizovaný 7x. Kompletná dokumentácia je 

evidovaná vo všetkých prípadoch.  

Na základe tohto zistenia konštatujem, že v roku 2017 došlo k porušeniu zákona 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov §24 ods.1 „Verejný obstarávateľ a 



obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na 

preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na 

použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú 

päť rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania...“ 

 

Súhrnné správy v roku 2017 a 2018 

Podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov článku 

VI. Bod 9 Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 

hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho 

štvrťroka. Súhrnné správy boli zverejňované priebežne v rámci zákona. V jednom prípade je 

nesprávne uvedený na portáli UVO úspešný uchádzač.  

 

Záver a odporúčania HK: 

Hlavná kontrolórka vychádzala  v správe iba z tých dokladov, ktoré jej verejný obstarávateľ 

poskytol. V prípade, že sú súčasťou spisov aj iné dokumenty, ktoré neboli HK predložené, mohli 

by sa zistenia v správe líšiť, avšak tieto dokumenty HK nemala k dispozícií, nakoľko mu ich 

verejný obstarávateľ nepredložil. Nakoľko po kontrolách vykonanými HK, ktoré sa týkali 

verejného obstarávania v nasledujúcich rokoch boli odstránené také pochybenia, ktoré boli 

zistené aj pri tejto kontrole, HK nemá dôvod odporúčať odstránenie pochybení, môžem len 

konštatovať, že pochybenia ktorých sa verejný obstarávateľ dopúšťal v rokoch 2017 a 2018 

v súčasnosti sú odstránené.  

 

 

   

 

   



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

  
 

K bodu: Správa o výsledku kontroly  verejného obstarávania v príspevkovej 

organizácii  Technické služby v rokoch 2017 a 2018 

 

 

 

 

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 28.09.2022 

 

  
 

N á v r h   n a  u z n e s e n i e  

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

 

Správa o výsledku kontroly  verejného obstarávania v príspevkovej organizácii  Technické 

služby v rokoch 2017 a 2018 

 

Dôvodová správa: 

 

Predkladám správu o výsledku kontroly  verejného obstarávania v príspevkovej organizácii  

Technické služby v rokoch 2017 a 2018 

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  verejného obstarávania v príspevkovej organizácii  

Technické služby v rokoch 2017 a 2018 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

 

Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01  Nová Baňa 

 

Predmet kontroly: Kontrola  verejného obstarávania v rokoch 2017 a 2018 

 

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť skutkový stav povinnosti zverejňovania súhrnných správ na 

portáli UVO a preveriť dodržiavanie zákonom stanovenej povinnosti archivovať dokumenty 

z verejného obstarávania po dobu 5 rokov, do platnosti novely zákona z roku 2019. 

 

Kontrolované obdobie: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2018   

  

Miesto a čas vykonania kontroly: TS od  03. 08. 2022 do 17. 08. 2022  

 

Kontrola bola vykonaná  v 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. 

 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

1. Všeobecne záväzné právne predpisy 

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

 

I. Kontrolné zistenia  

 

Verejné obstarávanie v roku 2017 a 2018  

Na základe finančných limitov, ktoré určuje zákon o verejnom obstarávaní, mali TS 

zrealizovať verejné obstarávanie v roku 2017 v 10. prípadoch  a v roku 2018 v 9. prípadoch. 

Z dokumentácie, ktorá bola predložená k výkonu kontroly vyplýva, že proces verejného obstarávania 

bol zrealizovaný v roku 2017 len v dvoch prípadoch z 10. V ostatných 8 nebola predložená ku 

kontrole kompletná dokumentácia. 

V roku 2018 bol  proces verejného obstarávania zrealizovaný rovnako len v dvoch prípadoch 

z 9. Vo všetkých ostatných prípadoch sa faktúra vystavovala na základe priamej objednávky.  

Na základe tohto zistenia konštatujem, porušenie zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov §24 ods.1 „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť 

rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky 



komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú päť rokov odo dňa 

odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania...“ 

 

Súhrnné správy v roku 2017 a 2018 

Podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov článku 

VI. Bod 9 Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 

hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho 

štvrťroka. Posledná Súhrnná správa bola v profile verejného obstarávateľa TS uverejnená 20. 01. 

2015. Žiadna iná súhrnná správa uverejnená nebola. Súhrnné správy boli následne zverejnené  až 

v prvom polroku 2021 dodatočne na základe výsledkov kontroly HK a zverejňované sú priebežne 

podľa zákona.  

 

Záver a odporúčania HK: 

Hlavná kontrolórka vychádzala  v správe iba z tých dokladov, ktoré jej verejný obstarávateľ 

poskytol. V prípade, že sú súčasťou spisov aj iné dokumenty, ktoré neboli HK predložené, mohli 

by sa zistenia v správe líšiť, avšak tieto dokumenty HK nemala k dispozícií, nakoľko mu ich 

verejný obstarávateľ nepredložil. Nakoľko po kontrolách vykonanými HK, ktoré sa týkali 

verejného obstarávania v nasledujúcich rokoch boli odstránené také pochybenia, ktoré boli 

zistené aj pri tejto kontrole, HK nemá dôvod odporúčať odstránenie pochybení, môžem len 

konštatovať, že pochybenia ktorých sa verejný obstarávateľ dopúšťal v rokoch 2017 a 2018 

v súčasnosti sú odstránené.  

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

  
 

K bodu: Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta 

Nová Baňa v rokoch 2019 – 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 28.09.2022 

 

  
 

N á v r h   n a  u z n e s e n i e  

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

 

správu o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa 

v rokoch 2019 – 2021 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Predkladám správu  o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová 

Baňa v rokoch 2019 – 2021. 

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 spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa 

v rokoch 2019 – 2021 

 

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 

 

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

 

Predmet kontroly: Kontrola spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa 

v rokoch 2019 – 2021 

 

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané 

príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú 

oblasť. 

 

Kontrolované obdobie: všetky kúpne zmluvy uzatvorené v období 1.1.2019 – 31.12.2021 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: MsÚ 30. 05. 2022 – 13. 07. 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 č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

 

2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 

 

- Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 



Kontrolné zistenia spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v rokoch 

2019 - 2021 

Počas troch rokov predalo mesto majetok v celkovej výmere 16 276 m
2 

, za ktorý bola 

vyplatená suma 236 895 eur.  

 

Spolu sa realizovalo 59 prevodov majetku a to  nasledujúcim spôsobom : 

- 7 x OVS  

- 47 x Osobitný zreteľ  

- 1 x Priamy predaj  

- 3 x Výnimka zo zákona 138 §9a ods. 8 pís. b   

- 1 x Zámena majetku  

Prostredníctvom OVS získalo mesto za predaj majetku vo výmere 5 374 m
2
 sumu 171 244 

eur. 

Prostredníctvom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa získalo mesto za predaj 

majetku vo výmere 10 406 m
2 

sumu 59 220 eur.  

 

 

Kontrolné zistenia spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v roku 

2019  

V roku 2019 predalo mesto majetok v celkovej výmere 4 742m
2 

, za ktorý bola 

vyplatená suma 80 947 eur.  

 

Spolu sa realizovalo 17 prevodov majetku a to nasledujúcim spôsobom : 

- 2 x OVS  

- 13 x Osobitný zreteľ  

- 1 x Priamy predaj  

- 1 x Výnimka zo zákona 138 §9a ods. 8 pís. b   

Prostredníctvom OVS získalo mesto za predaj majetku vo výmere 1 265m
2
 sumu 59 124 

eur. Medzi majetkom, ktorý bol predaný v roku 2019 bola jedna budova a to chata Tajch, 

ktorá bola prevedená na základe výsledku OVS za sumu 49 600 eur.  

Prostredníctvom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa získalo mesto za predaj 

majetku vo výmere 3 042 m
2 

sumu 15 869 eur.  

 

Výmera  majetku, ktorý bol predaný spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bola nasledovná : 26m
2 

, 30m
2
, 36m

2
, 36m

2
, 56m

2
, 60m

2
, 89m

2
, 117m

2 
,130m

2
, 216m

2
, 

459m
2
, 783m

2
 a 1004 m

2 
.  

V prípade 1004 m
2  

sa jednalo o pozemok, ktorý bol predaný spoločnosti Knauf 

Insulation z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku za účelom využitia ako 

parkovaciu plochu pre kamióny.  

 

 



 

Kontrolné zistenia spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v roku 

2020 

V roku 2020 predalo mesto majetok v celkovej výmere 6 322 m
2 

, za ktorý bola 

vyplatená suma 73 959,55 eur.  

 

Spolu sa realizovalo 22 prevodov majetku a to nasledujúcim spôsobom : 

- 3 x OVS  

- 17 x Osobitný zreteľ  

- 2 x Výnimka zo zákona 138 §9a ods. 8 pís. b   

Prostredníctvom OVS získalo mesto za predaj majetku vo výmere 2 311m
2
 sumu 51 850 

eur. Medzi majetkom, ktorý bol predaný v roku 2020 bola jedna budova a to KD Stará Huta, 

ktorá bola prevedená na základe výsledku OVS za sumu 30 871 eur.  

 

Prostredníctvom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa získalo mesto za predaj 

majetku vo výmere 3 950 m
2 

sumu 21 633eur.  

 

Výmera majetku, ktorý bol predaný spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bola nasledovná : 21m
2
, 25m

2
, 35m

2
, 37m

2
, 40m

2
, 41m

2
, 43m

2 
,46m

2
, 65m

2
, 72m

2
, 82m

2
, 

104 m
2
, 203m

2
, 245m

2
,
 
488m

2
, 929m

2 
a 1 474m

2 
.  

 

V prípade pozemku s výmerou 929m
2  

sa jednalo o pozemok, ktorý žiadateľ žiadal 

odkúpiť z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, nakoľko predmetný pozemok 

žiadateľ užíval na základe nájomnej zmluvy od roku 1992.  

V prípade pozemku s výmerou 1474 m
2  

sa jednalo o pozemok, ktorý žiadateľ žiadal 

odkúpiť z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, nakoľko predmetný pozemok 

je priľahlý s pozemkom žiadateľa a  žiadateľ užíval tento pozemok niekoľko desaťročí 

v domnení, že sa jedná o ich pozemok, na ktorom mal umiestnené drobné stavby ako chliev, 

dreváreň a garáž. Až pri dedičskom konaní zistili, že sa jedná o mestský pozemok. 

 

 

Kontrolné zistenia spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa v roku 

2021 

V roku 2021 predalo mesto majetok v celkovej výmere 5 212 m
2 

, za ktorý bola 

vyplatená suma 81 988 eur.  

 

Spolu sa realizovalo 20 prevodov majetku a to nasledujúcim spôsobom : 

- 2 x OVS  

- 17 x Osobitný zreteľ  

- 1 x zámena pozemku 



Prostredníctvom OVS získalo mesto za predaj majetku vo výmere 1 798 m
2
 sumu 

60 296,50 eur. Medzi majetkom, ktorý bol predaný v roku 2021 bola jedna budova a to 

„Bananáreň“, ktorá bola prevedená na základe výsledku OVS za sumu 50 000 eur.  

 

Prostredníctvom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa získalo mesto za predaj 

majetku vo výmere 3 414m
2 

sumu 21 718eur.  

 

Výmera majetku, ktorý bol predaný spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

bola nasledovná : 17m
2
, 19m

2
, 26m

2
, 39m

2
, 40m

2
, 58m

2
, 70m

2
, 74m

2
, 75m

2
, 78m

2
, 115m

2
, 

121m
2
, 146 m

2
, 264m

2
, 320m

2
,
 
411m

2
 
 
a 1 541m

2 
.  

V prípade pozemku s výmerou 1 541m
2  

sa jednalo o pozemok, ktorý žiadateľ žiadal 

odkúpiť z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, scelenia pozemku 

s pozemkom žiadateľov.  

 

Záver a odporúčanie: 

 

 Kontrola spôsobu predaja majetku spočívala v kontrole dodržiavania právnych 

a zákonných predpisov, ktorými je určený právny rámec pri prevodoch majetku mesta. 

Dôraz bol kladený na kontrolu dodržiavania postupov predaja, schvaľovanie predaja 

mestským zastupiteľstvom, zverejňovania potrebných dokumentov v zákonom daných 

lehotách, dodržiavanie postupnosti úkonov pri prevode. Konštatujem, že všetky 

zákonom dané postupnosti boli dodržané pri všetkých prevodoch a pozitívne hodnotím 

komplexnú, prehľadnú dokumentáciu vedenú pri všetkých zrealizovaných prípadoch. 

 

Spôsob predaja majetku prostredníctvom predaja z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa by sa mal využívať len ojedinele a to v špecifických situáciách, kedy by bola napr. 

OVS alebo elektronická aukcia skôr kontraproduktívna.  Malo by sa jednať o malé výmery 

napr. pri rodinných domov, susediaci pozemok o ktorý sa osoby dlhodobo starajú, 

vysporiadanie pozemok z dôvodu zdroja vody.... Nakoľko počas 3 rokoch sa tento spôsob 

predaja majetku mesta využil z 59. prevodov až 47 krát, nemožno hovoriť o ojedinelosti, ale 

skôr o pravidle.  

 

Zákonodarca, keď zaviedol tento spôsob prevodu majetku a bližšie neurčil čo to 

vlastne osobitný zreteľ je a ponechal bližšie špecifikovať podmienky na samotných obciach, 

ktoré by si ho mali špecifikovať vo svojich zásadách hospodárenia s majetkom obce.  

Pokiaľ je žiadateľ, ktorý má vážny záujem o nadobudnutie nehnuteľnosti s väčšou výmerou, 

vždy je najtransparentnejším spôsobom a tým aj z môjho pohľadu odporúčania elektronická 

aukcia.  

 

Odporúčam, bližšie špecifikovať podmienky v zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Nová Baňa s tým, že bude určená maximálna hranica 

výmery  pozemku, ktorý sa môže predať spôsobom hodného osobitného zreteľa a to do 

maximálnej výmery 500m
2 

.
  
    



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

 

K bodu: Prerokovanie petície proti výstavbe garáží na ulici 

Cintorínska v Novej Bani 

 

 

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta  

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu  

 

 

V Novej Bani, dňa 28.09.2022 

 

 

N á v r h n a u z n e s e n i e 

  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

a) prerokovalo petíciu proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani 

prijatú dňa 02. 08. 2022 

b) berie na vedomie petíciu proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani 

c) schvaľuje/neschvaľuje vyhovieť petícii proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska 

 

Dôvodová správa: 

Petícia je predkladaná poslancom MsZ podľa §5 Zákona 85/1990 Zb.z o petičnom práve. Ak je 

predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho 

orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje 

príslušný orgán územnej samosprávy. Z tohto dôvodu je petícia predkladaná poslancom 

mestského zastupiteľstva, ktorí jediní sú kompetentní rozhodovať o majetku mesta. 

 







Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

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

K bodu :                                 4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa   

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

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

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                         4. zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa  

                                         Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta  

 

V Novej Bani, dňa 28.9.2022        

 

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

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

4. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH 

 zmeny rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4/2022 

Rozpočtové opatrenie č. 4 /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 Zmena  č. 4 po zmene 

111003 Výnos dane 3 351 174 111 438 3 462 612 

133012 Daň za verejné priestranstvá 700 1 700 2 400 

212003 Nájomné z budov - OKI 300 300 600 

221004 Správne poplatky VŽP 8 000 5 000 13 000 

222003 Pokuty stavebný úrad 0 3 500 3 500 

223001 Z predaja služieb - propagácia 0 1 550 1 550 

223001 Z predaja služieb - preddavky 10 000 2 000 12 000 

223001 Z predaja služieb - knižnica 2 000 500 2 500 

223001 Z predaja služieb - refundácie 13 500 4 000 17 500 

223001 Z predaja služieb - OKI 4 144 500 4 644 

223001 Z predaja služieb – sobáš- cudzí 1 000 300 1 300 

223001 Z predaja služieb – preplatky EE, plyn 3 080 2 300 5 380 

223001 Z predaja služieb – drobný stav. odpad 500 500 1 000 

223001 Z predaja služieb – prenájom Cyklopreteky  5 000 6 650 11 650 

292006 Z náhrad poistného plnenia 0 1 253 1 253 

292017 Z vratiek 31 450 450 

292027 Trovy konania 289 100 389 

311 Granty, dary Transparentný účet 5 508 15,55 5 523,55 

311 Dar Nov. Patrioti 0 169,92 169,92 

312001 ŠR-  Refundácia  nákladov Ukrajina   11 900 22 588 34 488 

312001 ŠR- ubytovanie Ukrajina 0 60 146 60 146 

312001 ŠR- dotácia z Envirofondu 0 12 878 12 878 

312001 ŠR- dotácia akvizícia kniž. fondu 0 3 300 3 300 

312001 ŠR- dotácia Radnica 0 10 000 10 000 

312012 ÚPSVaR- chránené pracovisko 0 1 460 1 460 

312012 ÚPSVaR- projekt Chyť sa šance 0 1 904 1 904 

312001 ŠR- ZŠ normatívne  816 743 -24 881 791 862 

312001 ŠR-  111 ZŠ projekt  85 112 - 42 256 42 856 

312001 ŠR- 1AC1,2,3. ZŠ projekt 0 42 256 42 256 

312001 ŠR – ZŠ asistent učiteľa 9 144 9 144 18 288 

312001 ŠR- ZŠ  edukačné učebnice 0 6 247 6 247 

312001 ŠR- ZŠ školský digitálny  koordinátor 0 6 750 6 750 

312001 ŠR-ZŠ škola v prírode 0 3 300 3 300 

312001 ŠR 11UA ZŠ – pomôcky a šk. potreby Ukrajina 0 5 200 5 200 

312001 ŠR 1PO1,2 -ZŠ edukačné publikácie 0 6 126 6 126 

312001 ŠR-  111 MŠ predškoláci 38 100 - 14 056 24 044 

312001 ŠR  111 MŠ asistenti   26 800 26 800 

312001 ŠR 111 MŠ asistenti   - 26 800 0 

312001 ŠR 1AC1,2,3 MŠ asistenti  0 26 800 26 800 

312007 Z rozpočtov obcí na CVČ  378 1 354 1732 

312001 ŠR- vzdelávacie poukazy 2 350 1 278 3 628 

  bežné príjmy celkom  281 764,47  

 
 

 

 

 

 



2. Kapitálové príjmy  

 

ekon. Klas. položka schválený rozpočet Zmena č. 4 po zmene 

233001 Z predaja pozemkov 18 000 2 860 20 860 

233001 Za poľovný revír 3 603 1 540 5 143 

  kapitálové príjmy celkom  21 603  4 400 26 003 

 

 3. Vlastné príjmy             

  
ekon. Klas. položka schválený rozpočet Zmena č. 4 po zmene 

292012  MŠ - Z dobropisov 0 167 167 

  Vlastné príjmy celkom    167 167 

 

4. Príjmové finančné operácie  

 
ekon. Klas. položka schválený rozpočet Zmena č. 4 po zmene 

453 72f – prevod stravného z roku 2021 0 4 625 4 625 

  PFO celkom    4 625 4 625 

             
Rekapitulácia  príjmov :  

Bežné príjmy                                                 281 764,47 

Kapitálové príjmy                                             4 400,00  

Vlastné príjmy                                                     167,00      

Príjmové finančné operácie                              4 625,00 

Spolu                                                             290 956,47  

 

 

Výdavková časť programového rozpočtu : 

 Program  FK Položka v rozpočte schválený zmena rozpočtu  rozpočet po zmene  
1.1. 01.1.1. Správa mesta 753 525 60 410 813 935 

 KZ 111 610-mzdy- ÚPSVaR 0 3 364 3364 

 KZUA111 612 príplatky Ukrajina 0 3  367 3 580 

 KZ41 610- mzdy  388 973 15 139 407 973 

  632003- poštovné  5 000 1 200 6 200 

  633013- softvér 2 200 - 2 200 0 

  633002- výpočtová technika 10 000 - 2 000 8 000 

  635002 – údržba výpoč. techniky 9500 - 7 000 2 500 

  633018- licencie 0 4 000 4 000 

  635009- softvér 0 11 200 11 200 

  637005- špeciálne služby 11 200 3 500 14 700 

  637014- stravovanie  12 100 -3 000 9 100 

  642014- príspevok na stravovanie 0 6 000 6 000 

  642012- odstupné  0 5 840 5 840 

  647001-úhrada majetkovej ujmy 0 21 000 21 000 

      

1.4. 01.1.1. Strategické plánovanie 6 300  1 500 7 800 

 KZ41 637005- GP, ZP 3 500 1 500 5 000 

      

1.5 01.1.1. Príprava a implement.  Projektov 15 040 10 000 25 040 

 KZ 111 637005 – projekt Radnica 0 10 000 10 000 

      

1.8. 01.3.3. Matrika  23 620 5 970 29 590 

 KZ 41 610- mzdy 4 600 3 000 4 800 

  620- odvody 2 260 1 000 3 260 

  637014- stravovanie 290 -240 50 

  642014- príspevok na stravovanie 0 240 240 

  642013- odchodné  0 1 970 1 970 

      

3.1 03.1.0. Mestská polícia 155 945 11 453 167 398 

 KZ11UA 612- príplatky 0 7 000 7 000 

 KZ 41 610- mzdy 97 800 3 200 101 300 

  635003-údržba zvuk. techniky 300 1 253 1 553 

  637014- stravovanie 4 900 - 2 000 2 900 

  642014- príspevok na stravovanie 0 2 000 2 000 

      



3.2. 03.2.0 Požiarna ochrana  12 830 800 13 630 

 KZ41 632001 – energie  2 937 800 3 737 

      

4.1. 0.4.1. Spoločná správa TS  180 316 4 567 184 883 

  KZ 41  641001- mzdy 129 938 2 367 132 305 

 KZ 46 641001- energie  12 400 2 200 14 600 

      

4.2.2 0.4.1. Miestne komunikácie  156 896 1 894 158 790 

  KZ 41  641001- mzdy 78 203 1 894 80 097 

      

4.2.3 0.4.1. Doprava  83 026 1 421 84 447 

  KZ 41  641001- mzdy 58 006 1421 59 427 

      

4.3. 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta  23 625 1 000 24 625 

  610- mzdy  11 700 1 000 12 700 

      

5.1.1. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 196 407 9 015 205 422 

 KZ 41  641001- mzdy 140 695 3 315 144 010 

 KZ 46 641001- energie  0 5 700 5 700 

      

5.1.2. 05.1.0. Nakladanie s odpadmi – mesto  0 12 878 12 878 

 KZ 111 633006- materiál  0 10 000 10 000 

  637004- služby 0 2 878 2 878 

      

5.2. 05.2.0. Odpadové vody 30 740 4 700 35 440 

 KZ41 632001- energie Tajch- ČOV 1 600 1 700 3 300 

  637004 – služby ČOV 5 900 3 000 8 900 

      

6.1. 06.6.0 Správa budov  179 327 21 205 200 532 

 KZ41 632001-EE 21 868 1 500 23 368 

  632001- plyn 14 228 14 505 28 733 

  635006- plánovaná údržba 92 160 5 200 101 760 

      

6.2. 06.2.0. Verejná zeleň 122 308 1 894 124 202 

 KZ41 641 001- mzdy 85 653 1 894 87 547 

      

6.3. 06.4.0. Verejné osvetlenie 70 227 9 700 79 927 

 KZ 46 641001- energie  35 000 9 700 44 700 

      

6.4. 1 06.6.0. Verejné WC 31 066 475 31 541 

 KZ41 641 001- mzdy 25 590 475 26 065 

      

6.4.3. 06.6.0. Občianska vybavenosť   169,92 169,92 

 KZ 71 633006- materiál (dar)  169,92 169,92 

      

7.  7.1. Rozvoj mesta – kap. výdavky 1 157 339 -50 600 1 106 739 

 KZ 43 717003- bleskozvod DC Lipa    0 4 400 4 400 

 KZ 46 721 001- MK Čierny Lúh 55 000 -55 000 0 

      

8.1. 08.1.0. Cyklistické preteky z nájomného  5 000 6 650 11 650 

 KZ 41 637002- súťaže 4 000 -4 000 0 

  637004- služby 1 000 10 650 11 650 

      

8.2. 08.1.0. Správa štadióna - TS 39 890 2 000 41 890 

 KZ 46 641001- energie  2 300 2 000 4 300 

      

8.2. 08.1.0. Správa štadióna - mesto 4 000 1 200 5 200 

 KZ41 610- mzdy   2 500 1 200 3 700 

      

8.3. 08.1.0. Rekreačné a športové služby  13 558 400 13 958 

 KZ 46 641001- energie Tajch 1 100 400 1 500 

      

8.4. 08.2.0. Kultúrne služby 128 050 9 900 137 950 

 KZ41 610- mzdy 31 000 1 400 32 400 

  632001- energie  10 000 8 500 18 500 

      

8.5. 08.2.0. Knižnica 30 844 3 300 34 144 

 KZ 111 633009- knihy ( akvizícia) 0 3 300 3 000 

      

      



8.9. 08.4.0. Pohrebníctvo 3 170 2 975 6 145 

 KZ 41  641001- mzdy 0 475 475 

 KZ 41 641001- energie  2500 2 500 5 000 

      

9.1. 09.1.1. Materská škola  866 157,33 77 536 943 693,33 

 KZ 111 610 – mzdy – asistenti  19 800 - 19 800 0 

 KZ 111 620-  odvody asistenti 7 000 - 7000 0 

 KZ 1AC1.. 610 -  mzdy asistenti  0 19 800 19 800 

 KZ 1AC2 620- odvody asistenti  0 7 000 7 000 
      

 KZ 111 630 – tovary- predškoláci  11 300 12 744 24 044 
      

MŠ 41 610-  mzdy, odvody  387 200 13 000 400 200 

  620- odvody 139 000 4 000 143 000 

 46,41 630- tovary ( energie ) 95 000 35 167 130 167 

  640- odchodné  0 4 500 4 500 
      

ŠJ 41 610- mzdy  86 200 3 000 89 200 

  620- odvody 31 200 500 31 700 

 72f 630- potraviny  0 4 625 4 625 

      

9.2. 09.1.2.  Základná škola 1 300 219 25 980 1 326 199 

 KZ 111 610-630 ZŠ I, II stupeň    816 743 - 24 881 791 862 

 KZ 111 610,620 – asistent učiteľa 9 144 9 144 18 288 

 KZ 111 630- edukačné publikácie 0 6 247 6 247 

 KZ 111 610,620- digitálny koordinátor 0 6 750 6 750 

 KZ 111 630 – škola v prírode 0 3 300 3 300 

 1PO1 630- edukačné publikácie 0 5 569 5 569 

 1PO2 630- edukačné publikácie 0 557 557 

 11UA 630- učebné pomôcky Ukrajina 0 5 200 5200 
      

ZŠ II.  1AC1 610,620,640 mzdy odvody transf 0 21 207 21 206 

 1AC2 610, 620,640 mzdy odvody transf  0 2 897 2 897 

 1AC3 610,620,640  mzdy odvody transf 0 3 943 3 942 

 3AC1 610,620,640 mzdy odvody transf. 0 11 360 11 360 

 3AC2 610,620,640 mzdy odvody transf. 0 2 849 2 849 

ZŠ II.  KZ 41 610, 620, mzdy odvody  85 122 - 42 256 42 866 
      

ŠKD 09.5.0. 610- mzdy  61 286 4 285 65 571 

  620- odvody 22 247 791 23 038 

  630- tovary ( energie) 14 871 3 800 18 671 

  640- odchodné  2 000 - 1350 650 
      

CVČ 09.5.0. 630- tovary (energie ) 4 480 1 400 5 880 

      

ŠJ 09.6.0. 610- mzdy 68 965 -1 372 67 593 

  630 – tovary ( energie) 45 368 6 500 51 868 

  640- transfery (PN)  10 1 000 1 010 

      

 KZ 111 630- potraviny 2 000 - 2 000 0 

      

 KZ 41 713004- umývačka riadu 9 000 1 040 10 040 

      

9.3. 09.5.0 Základná umelecká škola 515 671 27 699  543 370 

  610- mzdy  336 209 7 349 343 558 

  620- odvody 120 661 2 750 123 411 

  630- tovary a služby 50 791 15 400 66 191 

  640- nemocenské  0 2 200 2 200 

      

9.4. 09. 5.0. Centrum voľného času  138 463 2 632 141 095 

 KZ 11H 610- mzdy 378 1 354 1 354 

 KZ 111 633009- učebné pomôcky 0 738 857 

  637027- odmeny mimo PP 0 540 540 
      

10.2.2. 10.2.0. Opatrovateľská služba 132 696,60 - 45 000 87 696,60 

  

642002- transfer n.o. Opatríme 
Vás 104 655 - 45 000 59 655 

      

10.4.2. 10.7.0. Humanitárna pomoc Ukrajine - TÚ 5 508 15,55 5 523,55 

 72j  633001- všeobecný materiál  308 -72,38 235,62 

 72j 637004- všeobecné služby 5 000 - 4 497,53 502,47 



 72j 637005- špeciálne služby 200 4 585,46 4 785,46 

      

  Humanit. Pomoc Ukrajine  11 294 12 300 23 594 

 KZ 41 633011- potraviny 5 765 - 4 000 1 765 

  634001- palivá 0 300 300 

  637004- všeobecné služby 0 9 000 9 000 

  637005 – špeciálne služby  4 429 7 000 11 429 

      

10.4.2. 10.7.0. Ubytovanie Ukrajina  0 54 917 54 917 

 11UA 642014- ubytovanie FO  53 507 53 507 

  644002- ubytovanie PO  1 410 1 410 

  Výdavky spolu   290 956,47  

 

Rozpočet mesta po 4. zmene bude vyrovnaný t. j. príjmy sa rovnajú výdavkom.  

 

Komentár k 4. zmene rozpočtu mesta    

Príjmy  

V príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zvýšenie príjmov o 290 956,47 eur :  

1. Bežné príjmy  + 281 764,47  

1. Výnos dane -  zvýšenie o 111 438 eur a to na základe daňovej prognózy o 86 438 eur a o 25 000 eur 

doplatok za rok 2021 

2. zvýšenie  o 10 500 eur -  na dani za užívanie verejného priestranstva, z nájomného z budov, za 

správne poplatky a na pokutách vyrubených stavebným úradom  

3. zvýšenie o 18 300 eur :   na poplatkoch, preplatkoch na energiách, refundáciách a za prenájom 

plochy počas Cyklopretekov 

4. zapojenie do príjmov  sumu 1 253 eur - náhrady za poistné plnenie : škoda na kamerovom systéme  

5. zvýšenie  o 550 eur : na vratkách a trovy konania  

6. zvýšenie o 185,47 eur  na daroch : transparentný účet , účelový dar  

7. zvýšenie o 22 588 eur na refundácií výdavkov Ukrajina  

8. zapojenie do príjmov sumu 129 087 - účelové dotácie  

   

2. Bežné príjmy  - zníženie, presuny  - 12 137 

1. zníženie o 24 881 eur v ZŠ – normatívne prostriedky  

2. zníženie o 42 256 eur a to z dôvodu pridelenia nových kódov zdroja projektu ZŠ a zároveň presun 

na nové KZ 1AC1,2,3   

3. zníženie a presun na položke výchova a vzdelávanie MŠ , z dôvodu pridelenia nových kódov zdroja 

na asistenta učiteľa a zvýšenie na položke  predškoláci (- 26 800+ 12 744= -14 056)  

 

3. Kapitálové príjmy            + 4 400 

1.zvýšenie o 2 860 eur  z predaja pozemkov   

2. zvýšenie o 1 540 eur za poľovný revír z 

 

4. Príjmové finančné operácie   + 4 625  

1. zapojenie do príjmov MŠ sumu 4 625 eur z neminutého stravného z roku 2021  

5. Vlastné príjmy  + 167  

1. zapojenie do príjmov MŠ 167 eur – dobropis za energie  

 

Výdavky   

Mesto v návrhu na 4 zmenu rozpočtu navyšuje výdavky o 180 992 eur z toho na :  

- mzdy, odvody o 78 480 eur  

-  energie o 102 512 eur , ktoré budú hradené z RF 55 000 eur a z rozpočtu mesta 47 512 eur.    



 

1. Správa mesta  

Navrhujeme :  

-  zapojenie do výdavkov refundáciu výdavkov na mzdy z ÚPSVaR v sume 3 364 eur a ŠR- Ukrajina 

v sume 3 367 eur  

- zvýšenie na položke mzdy a to z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy a  

navýšenia platov  

- zvýšenie na položkách poštovné, špeciálne služby 

- presun z položiek softvér, výpočtová technika, údržba výpočtovej techniky na položku licencie 

a softvér a to z dôvodu zavedenia nových položiek ekonomickej klasifikácie  

- presun  z položky stravovanie na položku príspevok na stravovanie a zároveň  zvýšenie z dôvodu 

schválenia vyššieho príspevku na stravovanie 

- zapojenie do výdavkov sumu 5 840 eur na odstupné  

- zapojenie do výdavkov položky úhrada majetkovej ujmy- súdny spor ,, Vyhliadková veža Háj“ 

z roku 2016  v sume 21 000 eur .  Krajský súd v Banskej Bystrici priznal žalobcovi PR QUERKUS s. 

r. o.  náhradu škody, ktorá mu vznikla z uzatvorenej zmluvy o dielo.  Rozsudok nadobudol 

právoplatnosť dňa 11. 5. 2022.  

 

2. Strategické plánovanie    

V zmene rozpočtu navrhujeme navýšenie na položke špeciálne služby o 1 500 eur na výdavky za 

znalecké posudky a GP 

 

3. Príprava a implementácia  projektov  

Navrhujeme zapojiť do rozpočtu sumu 10 000 eur, ktoré sme dostali z Ministerstva kultúry na projekt :  

,,Obnova a reštaurovanie NKP - Radnica “ , Výdavky budú vynaložené na  architektonicko- historický 

výskum, umelecko- historický výskum, prípravnú dokumentácia, stavebno- technické posudky, 

zameranie skutkového stavu kultúrnej pamiatky. 

 

4. Matrika  

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy, odvody a to z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle 

Kolektívnej zmluvy a navýšenia platov , presun z položky stravovanie na položku príspevok na 

stravovanie a zapojenie do výdavkov položku odchodné .  

 

5. Mestská polícia  

Navrhujeme :  

- zapojenie do výdavkov  refundáciu príplatkov ( soboty, nedele, nadčasy), ktoré vznikli pri 

poskytovaní pomoci odídencom z Ukrajiny  

- zapojenie do výdavkov prijaté poistné plnenie za škodu spôsobenú na kamerovom systéme  

- zvýšenie na položke mzdy a to z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy a  

navýšenia platov  

- presun z položky stravovanie na položku príspevok na stravovanie  

 

6. Požiarna ochrana  

Navrhujeme zvýšenie o 800 eur na energiách z dôvodu nárastu cien energií  

     

7. Spoločná správa , miestne komunikácie , doprava  

Navrhujeme zvýšenie príspevku na :  

-  mzdy, odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ   

- energie z dôvodu nárastu cien energií  

 

8. Propagácia a prezentácia mesta  

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy  z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Kolektívnej zmluvy a  

navýšenia platov.  

 

 



 

9. Nakladanie s odpadmi – TS  

Navrhujeme zvýšenie príspevku na mzdy, odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ  a  

energie z dôvodu nárastu cien energií .  

 

 Nakladanie s odpadmi – mesto  

Navrhujeme zapojenie výdavkov v sume 12 878 eur na materiál a služby, ktoré boli poskytnuté ako 

dotácia z Envirofondu 

 

10. Odpadové vody     

Navrhujeme zvýšenie na položke  energie ČOV a služby ČOV – vypracovanie rozboru vody    

 

11. Správa budov  

Navrhujeme zvýšenie na položke energie ( EE, plyn ) ,  

-  zvýšenie výdavkov na plánovanú údržbu : výmena radiátorových hlavíc 700 eur, výmena podlahy 

v MC Gašparko 1 000 eur, oprava rúry na radnici 3 500 eur.   

 

12. Verejná zeleň, verejné WC   

Navrhujeme zvýšenie príspevku na  mzdy, odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ   

 

13. Verejné osvetlenie  

Navrhujeme zvýšenie príspevku na  energie  

 

14. Občianska vybavenosť  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov položku materiál . Finančné prostriedky vo výške 169,92 eur mesto 

dostalo darom na starostlivosť o chodníček povestí  .  

 

15. Rozvoj mesta   

Navrhujeme  :  

- zapojiť do výdavkov sumu 4 400  eur na nový bleskozvod v DC Lipa  

- presun rozpočtovanej položky  rekonštrukcia MK Čierny Lúh v sume 55 000 eur  na položky energie 

MŠ 35 000 eur a energie TS v sume 20 000 eur .  

Ide o finančné prostriedky z rezervného fondu, ktoré na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 

môžu byť použité na úhradu bežných výdavkov v prípade mimoriadnej udalosti , čo  nárast cien  

energií je a s ktorou sa musí mesto v rámci finančných možností vyrovnať.          

 

16. Cyklistické preteky  

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na služby  o 10 650 a presun z položky konkurzy a súťaže  na služby.      

 

17.  Správa štadióna – TS , rekreačné a športové služby  

Navrhujeme zvýšenie príspevku na  energie na štadión a na rekreačné stredisko Tajch.  

 

18. Správa štadióna – mesto  
Navrhujeme zvýšenie na položke  mzdy z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ   

 

19. Kultúrne služby  

Navrhujeme zvýšenie na položke mzdy z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ a  energie z dôvodu 

nárastu cien energií  

 

20. Knižnica  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov sumu 3 300 eur na nákup kníh z dotácie MK.  

 

21. Pohrebníctvo  

Navrhujeme zvýšenie príspevku na mzdy, odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle KZ  a  

energie z dôvodu nárastu cien energií .  



 

 

 

 

22. Materská škola  

V zmene navrhujeme :  presun rozpočtovaných položiek z kódu zdroja 111 na nové kódy 1AC1,2,3    

- zvýšenie na položke tovary predškoláci  

- zvýšenie na položkách mzdy, odvody z dôvodu vyplatenia odmien podľa KZ  

- zvýšenie na položkách energie  z dôvodu nárastu cien vo výške 35 167 eur 

- zapojenie do výdavkov sumu 4 500 eur na odchodné  

- zapojenie do výdavkov sumu 4 625 eur na nákup potravín ( prostriedky z roku 2021)  

 

23. Základná škola   

Navrhujeme : zníženie na položke normatívne prostriedky o 24 881eur  

- zapojenie do výdavkov účelové dotácie na asistenta učiteľa, edukačné publikácie, školského 

digitálneho koordinátora, školu v prírode, edukačné publikácie, učebné pomôcky pre deti z Ukrajiny  

 

- zapojenie do výdavkov refundáciu z projektu  KZ 1AC1,2,3, v sume 42 256 eur  

- zníženie výdavkov KZ 41 o sumu 42 256 eur a presun z týchto prostriedkov v sume 16 094 eur na : 

  - ŠKD  v sume 7 526 eur (  mzdy, odvody , energie)  

  - CVČ  v sume 1 400 eur ( energie )  

  - ŠJ v sume 6 128 eur ( mzdy, odvody, energie, PN)     

         v sume  1 040 eur na umývačku riadu z dôvodu vyššej ceny ako je  schválený rozpočet  

 a zostatok finančných prostriedkov v sume 26 162 eur navrhujeme presunúť na výdavky v ZUŠ.  

 

24. Základná umelecká škola  

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na položkách :  mzdy, odvody z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle 

KZ, energie a zapojenie do výdavkov položku nemocenské dávky  vo výške 27 699 eur 

 

25. Centrum voľného času  

v zmene navrhujeme zapojenie do výdavkov dotáciu z rozpočtov obcí, ktorá bude použitá na mzdy 

a dotáciu na vzdelávacie poukazy , ktorá bude použitá na učebné pomôcky a odmeny mimo PP.  

 

26.  Opatrovateľská služba  

Navrhujeme zníženie výdavkov na príspevok pre Opatríme Vás a to na základe uzatvorenej zmluvy.      

 

15. Humanitárna pomoc Ukrajine  

1. Transparentný účet : navrhuje zvýšenie výdavkov o 15,55 eur a zároveň presun rozpočtovaných 

výdavkov.  

2. Výdavky hradené z rozpočtu mesta  

Navrhujeme zvýšenie výdavkov na položke všeobecné služby, špeciálne služby , palivá  a presun 

z položky potraviny na všeobecné služby .  

 

3. Ubytovanie Ukrajina  

Navrhujeme zapojiť do výdavkov dotáciu pre ubytovateľov v sume 54 917 eur  

  



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

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

K bodu :                              Použitie  prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky  

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

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

Spracovateľ :                       PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                         Dôvodovú správu   

                                           

                                        

V Novej Bani, dňa 28.9.2022        

 

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

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

v súlade s § 14 ods. 3  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 55 000 €, ktoré boli určené na rekonštrukciu MK 

Čierny Lúh na bežné výdavky v celkovej výške 55 000 € a to konkrétne na tento účel:  

 

- 35 000 € na úhradu energií v materskej škole  

- 20 000 €  na úhradu energií v Technických službách mesta Nová Baňa  

 

 

Dôvodová správa  

Zákon č. 583/2004 Z. z. v tomto smere však neobsahuje bližšiu špecifikáciu pojmu „mimoriadna 

okolnosť“ a konkrétne posúdenie takýchto situácií ponecháva na rozhodnutie príslušného orgánu 

obce/VÚC, t. j. v tomto prípade je uvedené rozhodnutie plne v kompetencii príslušného zastupiteľstva. 

Ako z uvedeného vyplýva použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky na základe 

rozhodnutia príslušného zastupiteľstva v prípade mimoriadnych okolností možno zahrnúť pod 

výnimku podľa ust. § 14 ods. 3 druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z., t. j. v tomto prípade je možné 

vykonávanie zmien rozpočtu v časti finančných operácií aj po 31. 8. bežného rozpočtového roka. 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

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

K bodu:               Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.                   

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

 

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

 

Spracovateľ:       Mária Bakošová, vedúca finančného oddelenia  

 

 

Materiál obsahuje:      1)  Návrh na uznesenie 

                              2) Dôvodovú správu 

 

V Novej Bani, dňa 28.9.2022 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer predaja 66 akcií Prima banky Slovensko, a.s. v menovitej hodnote po 399 eur za akciu, 

v kúpnej cene po 570 eur za akciu, spolu za 37 620 eur,  podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, pričom dôvodom osobitného zreteľa je výška ponúknutej ceny v porovnaní 

s menovitou hodnotou akcií, ako aj minimálny podiel Mesta Nová Baňa na základnom imaní 

spoločnosti 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Mesto Nová Baňa je vlastníkom 66 kusov akcií emitenta Prima banka Slovensko, a.s. ISIN 

SK1110001270 v menovitej hodnote 1 akcie 399,00 eur, čo predstavuje sumu 26 334,00 eur. 

Mesto vlastní akcie od roku 1993, kedy ich kupovalo ešte v Prvej komunálnej banke. Z akcií 

boli vyplácané dividendy. Posledné dividendy boli vyplatené v roku 2008 za rok 2007, vtedy 

ešte 16,5 % z hodnoty akcií. Od roku 2009  dividendy banka nevypláca. 

      

 

Mesto je minoritným akcionárom s podielom 0,06587 % emisie a nemôže ovplyvňovať 

rozhodovanie spoločnosti.  

 

 



Dňa 14.9.2022 spoločnosť Prima banka, a.s. doručila ponuku na odkúpenie akcií po 570,00 

eur za akciu. Celková ponúkaná kúpna cena za akcie je v hodnote 37 650,00 eur. Jedná sa 

o kapitálové príjmy, ktoré je možné použiť na financovanie kapitálových výdavkov Mesta 

Nová Baňa 

 

 

Kúpu a predaj cenných papierov schvaľuje mestské zastupiteľstvo a realizuje sa v zmysle 

zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Odpredaj podlieha ustanoveniam zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení a je možný podľa §9a, bodu 8 písmena e). 

 

Ponuka na odkúpenie akcií od spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 37 620,00 

eur je platná do 31.10.2022. 





Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

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

K bodu :                                 Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2022   

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

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

Spracovateľ :                        PhDr. Janette Brnáková  

 

Materiál obsahuje :             Návrh na uznesenie  

                                             

 

V Novej Bani, dňa   28.9.2022      

 

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

 

Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

Berie na vedomie :   

a) plnenie rozpočtu mesta  k 30.6.2022  

b) Správy o plnení rozpočtu od všetkých zriadených organizácií   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

Správa o plnení rozpočtu mesta Nová Baňa  

k 30.6.2022  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

                                                                                                    primátor mesta  
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1. Schválenie rozpočtu.   

 

Rozpočet bol zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami 

a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre rok 2022 

bolo rozpočtovaných 10 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých 

programov.   

 

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022 bol schválený uznesením MsZ č. 153/2021 dňa 15.12.2021.    

Rozpočet bol plánovaný a schválený ako vyrovnaný vrátane finančných operácií.  

 

                                                                                

2. Realizácia rozpočtu počas monitorovacieho obdobia.  

V monitorovanom období mesto zabezpečovalo svoje úlohy v súlade s § 14 ods. 2 pís. a) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   

Na základe vývoja potrieb mesta v roku 2022 a predpokladanej skutočnosti, boli schválené tri  

rozpočtové opatrenia. Rozpočtové opatrenia vo výdavkoch medzi programami, podprogramami boli 

zabezpečené tak, aby boli dodržané záväzné ukazovatele programov.  

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených merateľných 

ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, cieľov 

so skutočnosťou.    

 

Prehľad plnenia rozpočtu mesta Nová Baňa k 30.6.2022  

 

  Schválený rozpočet rozpočet po zmenách  Plnenie k 30.6.2022 

Celkové príjmy  6 403 684 7 146 269 3 377 533 

bežné príjmy  5 512 212 5 704 075 3 025 472 

bežné príjmy RO 259 265 260 410 209 774 

kapitálové príjmy  167 903 635 381 15 806 

príjmové finančné operácie 464 304 546 403 126 481 

       
celkové výdavky 6 403 684 7 146 269 2 900 839 

bežné výdavky 2 862 099 3 027 452 1 582 349 

bežné výdavky RO 2 809 148 2 788 826 1 197 124 

kapitálové výdavky 559 785 1 157 339 36 215 

kapitálové výdavky RO 29 000 29 000 11 990 

výdavkové finančné operácie 143 652 143 652 73 161 
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PRÍJMOVÁ ČASŤ 

1. Rozbor plnenia príjmov   

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

6 403 684  7 146 269 3 377 533  47,26 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 146 269 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 3 377 533 €, čo 

predstavuje  47,26 % plnenie.  

1.Bežné príjmy  

 

1. Mesto bez rozpočtových organizácií  

 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

5 512 212  5 704 075 3 025 472 53,04 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5 704 075 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 3 025 472 €, čo 

predstavuje 53,04 % plnenie.  

 
a) Daňové príjmy 

 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

4 062 310 4 062 310 2 039 257  50,19 

 V členení :  

 
1. Výnos dane z príjmov   

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  111003- výnos dane  3 351 174,00 3 351 174,00 1 647 216,24 

Σ 3 351 174,00 3 351 174,00 1 647 216,24 

 
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 3 351 174 € z výnosu dane z príjmov boli k 30.6.2022 poukázané 

prostriedky zo ŠR v sume  1 647 216,24 €, čo predstavuje plnenie na 49,15 % . 

 
2. Daň z nehnuteľností  

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  121001- z pozemkov 83 000,00 83 000,00 42 662,58 

 41  121002- zo stavieb 316 000,00 316 000,00 178 085,40 

 41  121003- z bytov 13 500,00 13 500,00 8 428,13 

Σ 412 500,00 412 500,00 229 176,11 

 

Z rozpočtovaných 412 500 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 229 176,11 €, čo predstavuje 55,55 % 

plnenie.   

 
3. Dane za tovary a služby  

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  133001- za psa 5 500,00 5 500,00 2 786,30 

 41  133003- nevýherné prístroje  33,00 33,00 33,20 

 41  133004- predajné automaty 100,00 100,00 96,83 

 41  133006 - ubytovanie 2 500,00 2 500,00 623,00 

 41  133012- verejné priestranstvo 700,00 700,00 597,48 

 41  133013- komunálne odpady 252 328,00 252 328,00 121 974,87 

 41  133014- jadrové zariadenia 36 753,00 36 753,00 36 753,72 

Σ 297 914,00 297 914,00 162 865,40 

Z rozpočtovaných 297 914 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 162 865,40 €, čo predstavuje 54,66 % 

plnenie.   
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4. Dane z povolenia na výkon činnosti  

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  134001 722,00 722,00 0,00 

Σ 722,00 722,00 0,00 

 

Plnenie k 30.6. nenastalo.  

 

b)  Nedaňové príjmy 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

 464 706 517 912 249 865  48,24 

v členení : 

 

1. Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku   

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  212002- z prenajatých pozem. 98 000,00 98 000,00 36 396,88 

 41  212003- budov, priestorov 99 300,00 99 300,00 44 630,59 

Σ 197 300,00 197 300,00 81 027,47 

 

Z rozpočtovaných 197 300 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 81 027,47 €, čo predstavuje 41,06  % 

plnenie. Podstatnú časť príjmu tvorí prenájom za mestské lesy, príjem z prenájmu od podnikateľských subjektov 

a od fyzických osôb - občanov.   

  

2. Administratívne poplatky, iné poplatky, platby  

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  221004- administratívne popl. 18 010,00 18 010,00 14 830,50 

Σ 18 010,00 18 010,00 14 830,50 

 

Z rozpočtovaných 18 010 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 14 830,50 €, čo predstavuje 82,34  % plnenie. 

Prevažnú časť tvoria príjmy za  správne poplatky ( matrika, VŽP, rybárske lístky, overovanie, výrub stromov... ) 

vyberané mestom a poplatky za predaj výrobkov a služieb poskytovaných mestom. Podrobné členenie je uvedené 

v tabuľkovej časti.   

 
3. Pokuty, penále  

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  222003- pokuty MsP 3 500,00 3 500,00 280,00 

41  222003- ostatné pokuty 1 500,00 1 500,00 800,00 

Σ 5 000,00 5 000,00 1 080,00 

 

Z rozpočtovaných 5 000 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 1 080 €, čo predstavuje 21,60 % plnenie. 

 

4. Poplatky a platby  

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  223001- predaj služieb  198 640,00 211 364,00 120 058,38 

 71  223001- predaj služieb IC 18 656,00 18 656,00 6 792,66 

Σ 217 296,00 230 020,00 126 851,04 

 

Z rozpočtovaných 230 020 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 126 851,04 €, čo predstavuje 55,14 % 

plnenie. Ide o príjmy: z podnikateľskej činnosti Informačného centra, z preddavkov na teplo, za registráciu 

čitateľov, tlač a kopírovanie, z odvodu MsBP na  splátku úveru a úrokov, za sobáše, za známku za psa.     
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5. Ďalšie administratívne poplatky 

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  229005- za znečisť. ovzdušia 2 400,00 2 400,00 2 246,37 

Σ 2 400,00 2 400,00 2 246,37 

 

Z rozpočtovaných 2 400 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 2 246,37 €, čo predstavuje 93,59 % plnenie. 

 

c) iné nedaňové príjmy 

 
Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

24 700  65 182  23 829 36,55 

 
1. Ostatné príjmy  

Zdroj Ekonomická kl.  
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41  292008- z lotérií 24 700,00 24 700,00 7 920,00 

 41  292009- odvod TS r. 2021 0,00 40 161,54 15 161,54 

 41  292017- vratky 0,00 31,00 458,26 

 41  292027- trovy konania 0,00 289,00 289,12 

Σ 24 700,00 65 181,54 23 828,92 

 

Z rozpočtovaných 65 181 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 23 828,92 €, čo predstavuje 36,55 % plnenie.  
Ide o príjem  z výťažkov lotérií, z odvodu príjmov ( neminutý príspevok TS z roku 2021), vratky.     

 

d) granty a transfery 

 
Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

985 196   1 123 853 736 350  65,52 

 

Z rozpočtovaných 1 123 853 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 736 350 €, čo predstavuje 65,52 % plnenie. 

  
1. Dary 

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 72c  311 5 000,00 0,00 0,00 

 72j  311- transparentný účet 0,00 5 508,00 5 523,55 

Σ 5 000,00 5 508,00 5 523,55 

 
Mesto zriadilo transparentný účet na pomoc odídencom z Ukrajiny.   

 
2. Transfery 

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 111  312001- účelové dotácie  130 898,00 211 028,00 142 364,00 

 111  312012- prenesené kompetencie ZŠ 846 298,00 846 298,00 415 834,74 

 11H  312007- CVČ 0,00 378,00 1 732,00 

 11H  312008 – dotácie z BBSK 0,00 12 568,00 12 568,00 

 11UA  312001- refundácia a ubytovanie UA 0,00 11 900,00 81 303,27 

 1AC1  312001- dotácia NP 0,00 7 577,00 20 565,79 

 1AC2  312001- dotácia NP 0,00 0,00 1 268,47 

 1AC3  312001- dotácia NP 0,00 3 095,00 6 334,86 

 1P01  312001- dotácia NP 0,00 0,00 5 569,00 

 1P02  312001- dotácia NP 0,00 0,00 557,00 

 3AC1  312001- dotácia NP 0,00 17 990,00 31 762,85 

 3AC2  312001- dotácia NP 0,00 4 511,00 7 965,97 

Σ 977 196,00 1 115 345,00 727 825,95 
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Finančné prostriedky, ktoré sú zahrnuté v tejto časti príjmov sú  účelové dotácie, ktorých použitie je viazané na 

určitý účel a nie je možné ich použiť na niečo iné ( dotácie z ÚPSVaR, učebnice, asistent učiteľa, matrika, sčítanie 

obyvateľov, stavebný úrad, vzdelávacie poukazy... ).  

V súvislosti s ochorením Covid 19 boli mestu  refundované náklady v celkovej  sume 7 438 €.  

Mestu boli refundované výdavky za odídencov  ( stravovanie, doprava, energie, materiálne vybavenie  ...) v sume 

31 582 €.  Právnickým a fyzickým osobám, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny bola prostredníctvom 

mesta poukázaná dotácia v sume 44 520 €.  

Na základe podanej žiadosti na Environmentálny Fond bola mestu priznaná dotácia v sume 12 878 €, ktorú je 

možné použiť na vybudovanie stojísk, košov ....  Podrobné plnenie je uvedené v tabuľkovej časti.  

 

 

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom 

 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

259 265 260 410  209 774  80,55 

 

Z rozpočtovaných 260 410 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 209 774 €, čo predstavuje 80,55 % plnenie. 

 

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 41 ZŠ J. Zemana 134 955,00 134 955,00 136 754,00 

 41  ZUŠ 32 000,00 32 000,00 20 239,00 

 41  CVČ 10 310,00 11 455,00 4 005,00 

 41  MŠ Nábrežná 82 000,00 82 000,00 48 776,00 

Σ 259 265,00 260 410,00 209 774,00 

 

Príjmy na úseku školstva tvoria len nedaňové príjmy. Tvoria ich príjmy škôl za zápisné, školné a stravné.   

 

 

2. Kapitálové príjmy 

 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

167 903 635 381  15 806  2,48 

 

Z rozpočtovaných 635 381 € bol skutočný príjem k 30.6.2022 v sume 15 806 €, čo predstavuje 2,48 % plnenie. 

 
1. Príjem z predaja  

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 43  231- z predaja vrtu, NN prípojky 100 300,00 163 100,00 0,00 

 43  233001- z predaja pozemkov 21 603,00 21 603,00 10 657,97 

  233001- z práva na odstrel 3 603,00 3 603,00 5 148,00 

Σ 121 903,00 184 703,00 15 805,97 

 
2. Transfery- dotácie  

Zdroj Ekonomická kl. 
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 111  322001-  kamerový systém 16 000,00 16 000,00 0,00 

  322001- projekt ZŠ 30 000,00 30 000,00 0,00 

  322001- refundácia PD 0,00 18 810,00 0,00 

  322001- Vnútrobloky 0,00 385 868,00 0,00 

Σ 46 000,00 450 678,00 0,00 

 
Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2022 bolo ovplyvnené tým, že nedošlo k odpredaju vrtu a NN prípojky.  
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3. Príjmové finančné operácie 

 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

464 304  546 403  126 481  23,14 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 546 403 € bol skutočný príjem v sume 126 481 €, čo 

predstavuje 23,14  % plnenie.   

Zdroj Ekonomická kl.  
Schválený Upravený rozpočet Skutočnosť 

 2022 stav k 30.06.2022 stav k 30.06.2022 

 131I  453- dotácia PZ 41 264,00 41 264,00 41 264,00 

 131L  453- dotácie z r. 2021 0,00 72 099,39 72 099,39 

 46  454001- rezervný fond 423 040,00 423 040,00 3 118,60 

 72c  453- dar 0,00 10 000,00 10 000,00 

Σ 464 304,00 546 403,39 126 481,99 

 
1. Neminutá dotácia na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice  v sume 41 264 €  

 

2. Neminuté prostriedky z roku 2021 :  

- finančné prostriedky, ktoré neboli použité do konca roka, ale môžu sa použiť do 31.3. nasledujúceho 

rozpočtového roku ( normatívne prostriedky ZŠ , stravné , vzdelávacie poukazy, dopravné ..)  

- finančné prostriedky z predchádzajúcich období -  darov 10 000 €       

   
3. Prevod z rezervného fondu – prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu sú uvedené v nasledovnej 

tabuľke:  

 

Rezervný fond  suma      

Počiatočný stav  k 1.1.2022  154 648,89     

prevod nevyčerpaných fin. prostriedkov 2021 28 938,15     

Prírastky - z prebytku hospodárenia r. 2021 246 316,27     

spolu  429 903,31     

        

Úbytky  - použitie rezervného fondu - schválené     čerpanie k 30.6. rozdiel  

MK Čierny Lúh 55 000,00 116,00   

MK Kolibská 36 400,00     

MK Švantnerova 82 500,00     

MK Nálepkova 38 100,00     

MK Štefankova 46 000,00     

MK Sadovnícka 34 040,00     

odstavná plocha Nábrežná 40 000,00 20,00   

spevnené plochy Štúrova 28 000,00     

mosty pri ZŠ 20 000,00 282,60   

NN prípojka 43 000,00 2 700,00   

schválené uznesením č. 154/2021 dňa 15.12.2021 423 040,00 3 118,60   
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Prehľad  plnenia príjmov mesta a rozpočtových organizácií  

 

  Schválený rozpočet rozpočet po zmenách  Plnenie k 30.6.2022 %  

Celkové príjmy  6 403 684 7 146 269 3 377 533   

bežné príjmy  5 512 212 5 704 075 3 025 472 53,04 

bežné príjmy RO 259 265 260 410 209 774 80,55 

kapitálové príjmy  167 903 635 381 15 806 2,48 

príjmové finančné operácie 464 304 546 403 126 481 23,14 

 

 
Graf č. 1. Podiel jednotlivých príjmov   

 

Zdroj : FIN 1-12 k 30.6.2022, vlastné spracovanie 

Z celkových príjmov mesta k 30.6.2022 ( 3 377 533 € )  majú najväčší podiel ( 89%) bežné príjmy.  Finančné 

operácie majú 3% podiel, príjmy RO 6%, a kapitálové príjmy majú 0,5% podiel.   

 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
1. Rozbor plnenia výdavkov   

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

6 403 684 7 146 269 2 900 839   40,59 

 

 

1. Bežné výdavky 

 

1. Mesto bez rozpočtových organizácií  
 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

2 862 099 3 027 452  1 582 349  52,26 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 027 452 €  bolo k 30.6. 2022 skutočné čerpanie 1 582 349 €, čo 

predstavuje 52,26 % plnenie. V tom :  

 

 

bežné príjmy

3025472; 89%

kapitálové príjmy 

15 806 0,5%

finančné operácie 

126481 3% Príjmy RO 209774 6%

Podiel jednotlivých príjmov na celkových príjmov mesta

bežné príjmy kapitálové príjmy finančné operácie prijmy RO
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Funkčná klasifikácia Schválený rozpočet rozpočet po zmenách  Plnenie k 30.6.2022 

01 Všeobecne verejné služby  862 207 867 485 501 193 

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 797 997 803 275 475 434 

01.1.2.  Finančné a rozpočtové záležitosti 4 450 4 450 204 

01.3.3.  Iné všeobecné služby - matrika  23 620 23 620 8 792 

01.7.0.  Transakcie verejného dlhu  36 140 36 140 16 763 

02 Obrana 3 915 3 915 160 

02.2.2. Civilná obrana  3 915 3 915 160 

03 Verejný poriadok 170 375 170 375 75 555 

03.1.0. Policajné služby  155 945 155 945 74 047 

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 14 430 14 430 1 508 

04 Ekonomická oblasť 507 909 514 619 267 474 

04.1.1. Všeobecná ekonomická oblasť - TS 179 606 180 316 89 802 

04.5.1.  Cestná doprava  284 322 290 322 158 314 

04.7.3. Cestovný ruch  43 981 43 981 19 358 

05 Ochrana životného prostredia  366 385 361 080 173 429 

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 335 245 329 940 150 465 

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami  29 940 31 140 22 964 

05.4.0. Ochrana životného prostredia  1 200 0 0 

06 Bývanie a občianska vybavenosť 458 542 425 688 219 878 

06.2.0. Rozvoj obcí  143 528 144 208 68 288 

06.4.0. Verejné osvetlenie  70 227 70 227 34 116 

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 244 787 211 253 117 474 

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 281 899 366 190 145 632 

08.1.0. Rekreačné a športové služby 115 508 163 006 66 688 

08.2.0. Kultúrne služby 145 351 167 144 65 381 

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 7 470 7 470 1 488 

08.4.0. Náboženské a iné služby 13 570 28 570 12 075 

09 Vzdelávanie 59 462 83 078 49 297 

09.5.0. Vzdelávanie - CVČ, GFŠ 59 462 83 078 49 297 

10 Sociálne zabezpečenie  151 405 235 022 149 731 

10.1.2.  Invalidita  500 500 500 

10.2.0. Staroba 136 755 143 407 45 768 

10.4.0. Rodina a deti  2 000 6 075 3 267 

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN  12 150 85 040 100 196 

Bežné výdavky spolu  2 862 099 3 027 452 1 582 349 

 

 

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria :  

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov  582 403 € bolo skutočné čerpanie vo výške 305 717 €, čo je 52,49 % plnenie.  Patria 

sem mzdové prostriedky pracovníkov mesta, mestskej polície, mestskej knižnice, matriky, stavebného úradu, 

opatrovateľskej služby .  

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní  

Z rozpočtovaných výdavkov 207 242  € bolo skutočné čerpanie  v sume 109 946 €, čo je 53,05 % plnenie. Sú tu 

zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.  

 

c) Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 932 014 € bolo skutočné čerpanie v sume 508 138 €, čo je 54,52 % čerpanie. Ide 

o prevádzkové výdavky všetkých oddelení MsÚ, ako sú cestovné náhrady150 € , energie, poštovné, 

telekomunikačné 79 507 €, materiál 32 916 €, dopravné, palivá, nájomné za nájom 40 766 €, rutinná a štandardná 

údržba 118 603 €, služby 236 197 € (všeobecné a špeciálne služby, stravné, tvorba SF, vratky dotácií).     

 

d) Bežné transfery 

Z rozpočtovaných 1 269 653 € bolo skutočné čerpanie v sume 641 784 €, čo je 50,54 % plnenie. Ide hlavne 

o zaslané príspevky príspevkovej organizácií (TS) 429 299 €, nemocenské dávky 2 764 €, dávky v HN 36 518 €, 

dotácie OZ, PO a FO 43 450 €, transfer cirkevnej škole 27 846 €, dar GFŠ 3 500 €, príspevok pri narodení 2 000 

€, transfer Opatríme Vás n. o. 26 928 €  

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 36 140 €  bolo skutočne čerpanie  v sume  16 763 € čo predstavuje 46,38 % plnenie.  
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2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom  
 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

2 809 148 2 788 826  1 197 124 42,92 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 788 826 € určených pre školy a školské zariadenia bolo skutočné čerpanie 

vo výške 1 197 124 €, čo predstavuje 42,92 % plnenie.  

 

Zariadenie Schválený rozpočet rozpočet po zmenách  Plnenie k 30.6.2022 %  

Základná škola 1 293 686 1 288 119 548 731 42,59 

Materská škola 864 260 853 925 384 048 44,97 

Základná umelecká škola 519 260 508 319 216 408 42,57 

Centrum voľného času 131 942 138 463 47 937 34,62 

celkové výdavky 2 809 148 2 788 826 1 197 124 42,92 

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu  je prílohou správy. 

 

 

 

2. Kapitálové výdavky 

 

1. Mesto bez rozpočtových organizácií  
 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

559 785 1 157 339 36 215  3,12 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 157 339 €  bolo skutočné čerpanie vo výške 36 215 €, čo predstavuje 

3,12 % plnenie. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo ovplyvnené jednak núdzovým stavom a časovým faktorom 

( vybavenie potrebných povolení k realizácií, verejné obstarávania ....).  

 

V tom :  
zdroj FK EK Kapitálové výdavky  Schválený rozpočet rozpočet po zmenách Plnenie k 30.6. 

      Verejná správa 8 000 12 900 1 

43 01.1.1. 711-003 Softvér 8 000 8 000 0 

41 01.1.1. 711-001 kúpa pozemku 0 2 400 0 

41 01.1.1. 711-003 mapová aplikácia Gisplan 0 2 500 0 

41 01.1.1. 712-001 kúpa DSS 0 1 1 

      Mestská polícia  23 500 23 500 0 

111 01.1.3. 713-005 Kamerový systém 16 000 16 000 0 

46 01.1.3. 713-005 Kamerový systém  7 500 7 500 0 

      Požiarna ochrana  50 700 61 700 1 500 

131L 0.3.2.0. 717-002 Modernizácia požiarnej zbrojnice  41 264 41 264 0 

46 0.3.2.0. 717-002 Modernizácia požiarnej zbrojnice  9 436 9 436 1 500 

41 0.3.2.0. 717-02 Modernizácia požiarnej zbrojnice  0  11 000 0 

      Výstavba 0 7 100 8 780 

41 04.4.3. 716 ÚPD  0 7 100 8 780 

      Cestná doprava 388 000 396 800 2 359 

46 04.5.1. 721-001 TS   MK Čierny Lúh   55 000 55 000 116 

46 04.5.1. 721-001 TS   MK  Švantnerova 82 500 82 500 0 

46 04.5.1. 721-001 TS  MK Nálepkova 38 100 38 100 0 

46 04.5.1. 721-001 TS  MK Štefankova 46 000 46 000 0 

46 04.5.1. 721-001 TS MK Kolibská 36 400 36 400 0 

46 04.5.1. 721-001 TS MK Sadovnícka 34 040 34 040 0 

43 04.5.1. 721-002 TS MK Sadovnícka 5 960 5 960 0 

46 04.5.1. 721-001 TS spevnené plochy Nábrežná  40 000 40 000 20 

46 04.5.1. 721-001 TS  spevnené plochy Štúrova  28 000 28 000 0 

46 04.5.1. 721-001 TS   most pri ZŠ 20 000 20 000 283 

41 04.5.1. 721-001 TS- most pri ZŠ  0  8 800 0 

43 04.5.1. 716 PD parkovisko pod Sekvojou 2 000 2 000 1 940 
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      Odpadové hospodárstvo 16 585 10 545 7 562 

41 05.1.0. 716 PD Triedenie kom. Odpadu 0 3 960 3 960 

43 05.1.0. 721-001 TS nákup dvojkomorový lis 6 585 6 585 3 602 

46   05.1.0. 721-001 
TS - prístrešky na KO  Tajch, 
Nábrežná 

10 000 0 0 

      Občianska vybavenosť 43 000 515 493 6 213 

46 06.2.0. 717-001 NN prípojka  43 000 43 000 2 700 

43 06.2.0. 717-001 Nový vrt 0 62 800 0 

41 06.4.0. 721-001 Rozšírenie VO Tajch 0 3 515 3 515 

111 06.6.0. 717-002 Vnútrobloky 0 385 869 0 

41 06.6.0. 717-002 Vnútrobloky - spoluúčasť 0 20 309 0 

      Kultúrne služby 0 9 800 9 800 

41 08.2.0. 716 PD Kino 0 9 800 9 800 

      Vzdelávanie  30 000 119 500 0 

46 09.1.1. 717-001 ZŠ knižnica, oddychová zóna 30 000 30 000 0 

41 09.5.0. 717-001 CVČ kanalizácia  0 28 500 0 

41 09.5.0. 717-002 ZUŠ - rekonštrukcia dvora  0 61 000 0 

       Kapitálové výdavky celkom  559 785 1 157 339 36 215 

 

 

2. Rozpočtové organizácie zriadené mestom  

 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

29 000 29 000 11 990  41,34 

 

Z rozpočtovaných 29 000 € bolo k 30.6. 2022 skutočné čerpanie vo výške 11 991 €, čo predstavuje 41,34 %. 
 
zdroj FK EK Kapitálové výdavky  schválený rozpočet rozpočet po zmenách  plnenie k 30.6. 

      Materská škola  12 000 12 000 3 990 

41 09.6. 713-004 prístroje  do ŠJ  4 000 4000 3 990 

41 09.1.1. 717-001 Prístrešok 8 000 8000 0 

      Základná škola  9000 9000 0 

41 09.6.0.2. 713-004 prístroje do ŠJ  9 000 9000 0 

      Základná umelecká škola  8 000 8000 8000 

41 09.5.0. 713-001 Hudobný nástroj  8 000 8000 8000 

       Kapitálové výdavky celkom  29 000 29 000 11 990 

 

 
3. Výdavkové finančné operácie  

 

Schválený rozpočet rozpočet po zmene skutočnosť k 30.6.  % 

143 652 143 652 73 161  50,92 

 

Z rozpočtovaných 143 652 € bolo k 30.6. 2022 skutočné čerpanie vo výške 73 161 €, čo predstavuje 50,92 % 

plnenie. Z toho na splácanie istiny z prijatých úverov  55 803 € a 17 358 € na splácanie lízingu.   

 

Názov finančnej operácie  schválený rozpočet rozpočet po zmenách plnenie k 30.6. 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4 16 600 16 600 8 994 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3 54 600 54 600 27 821 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2 37 800 37 800 18 988 

Splátka istiny z lízingu  34 652 34 652 17 358 

Výdavkové finančné operácie celkom 143 652 143 652 73 161 
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2. Prehľad plnenia výdavkov mesta a rozpočtových organizácií   

 

  Schválený rozpočet rozpočet po zmenách  Plnenie k 30.6.2022 %  

celkové výdavky 6 403 684 7 146 269 2 900 839 40,59 

bežné výdavky 2 862 099 3 027 452 1 582 349 52,26 

bežné výdavky RO 2 809 148 2 788 826 1 197 124 42,92 

kapitálové výdavky 559 785 1 157 339 36 215 3,12 

kapitálové výdavky RO 29 000 29 000 11 990 41,34 

výdavkové finančné operácie 143 652 143 652 73 161 50,92 

 
Graf č. 2 .  Podiel  jednotlivých výdavkov  

 

 

Zdroj : FIN 1-12 k 30.6.2021, vlastné spracovanie   

Najväčší podiel ( 55%)  majú bežné výdavky mesta, bežné výdavky rozpočtových organizácií majú 41% podiel, 

kapitálové výdavky predstavujú 1% podiel na celkových výdavkoch a finančné operácie majú 3 % podiel.  

 
Z bežných výdavkov mesta (1 582 349 € ) tvorí 27,10 %  ( 428 849 € ) príspevok pre Technické služby.  

Z kapitálových výdavkov mesta (36 215 €) tvorí 20,80 % ( 7 534 € ) príspevok pre Technické služby.    

 
Hospodárenie príspevkových organizácií 

 
Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nová Baňa.  

 

1.  Príjmy  

 

                                   Rozpočet príjmov Technických služieb mesta Nová Baňa k 30.6.2022 

položka pod-                 

položka 

  
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Plnenie k 

30.6. 
  

u k a z o v a t e ľ  

    EUR EUR EUR 

  Príjmy celkom  1 326 919 1 351 534 459 057 

  Bežné príjmy  924 334 946 634 451 523 

212003 z prenajatých budov, priestorov 18 300 18 300 14 892 

223001 za predaj výrobkov a služieb 10 995 10 995 6 545 

292017 z vratiek 0 0 311 

312001 zo ŠR 3 705 3 705 926 

312007 Z rozpočtu mesta - na bežné výdavky  891 334 913 634 428 849 

          

  Kapitálové príjmy  402 585 404 900 7 534 

322005 Z rozpočtu mesta -  na kapitálové výdavky  402 585 404 900 7 534 

          

 

bežné výdavky 

- mesto ; 
1 582 349; 55% bežné výdavky -

RO;
1 197 124; 

41%

kapitálové výdavky; 
36 215; 1%

finančné operácie ;

73 161; 3%
kapitálové výdavky 
RO; 11 990; 0%

Podiel jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch 

mesta  

bežné výdavky - mesto bežné výdavky - RO kapitálové výdavky

finančné operácie kapitálové výdavky RO
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Z rozpočtovaných celkových  príjmov 1 351 534 € bolo skutočné plnenie k 30.6.2022 vo výške 459 057 €, čo 

predstavuje 33,96 % plnenie .  

 

Plnenie bežných príjmov k 30.6. 2022 bolo vo výške 451 523 € v členení :    

 

a) vlastné  príjmy  21 748 €   

212 – z prenajatých budov – 14 892 €  

 223 -  za predaj výrobkov a služieb – 6 545 €  

 292 – z vratiek ( dobropisy) – 311 €  

     

b) Transfery – 429 775 €  

312 – transfery v rámci verejnej správy v sume  428 849  € -  príspevok od zriaďovateľa  

312 - transfery zo štátneho rozpočtu v sume 926 €  

 

Plnenie kapitálových príjmov k 30.6.2022 bolo vo výške 7 534 € v členení :  

a) Transfery  - 7 534 €  

322 -  transfery v rámci verejnej správy v sume 7 534 € - príspevok  od zriaďovateľa  

2. Výdavky  

 

                                   Rozpočet výdavkov Technických služieb mesta Nová Baňa k 30.6.2022 

položka pod-                 

položka 

  
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet po 

zmenách 

Plnenie k 

30.6. 
  

u k a z o v a t e ľ  

    EUR EUR EUR 

  Výdavky celkom 1 326 919 1 351 534 459 057 

  Bežné výdavky  924 334 946 634 451 523 

611 mzdy- chránené pracovisko 3 705 3 705 926 

611-640 bežné výdavky( mzdy, odvody, tovary) 891 334 913 634 428 849 

611- 640 bežné výdavky - z vlastných príjmov 29 295 29 295 21 748 

          

  Kapitálové výdavky  402 585 404 900 7 534 

  Z rozpočtu mesta -  na kapitálové výdavky  402 585 404 900 7 534 

          

 

Z rozpočtovaných  celkových výdavkov 1 351 534 € bolo skutočné čerpanie vo výške 459 057 €, čo predstavuje 

33,96 % plnenie.   

 

Bežné výdavky 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 946 634 € bolo skutočné čerpanie vo výške 451 523 €, čo predstavuje  

47,69 % plnenie.  Medzi významné položky rozpočtu patria :  

 

1. Mzdy    

Z rozpočtovaných 402 012 € bolo plnenie k 30.6. 2022 vo výške 180 019 €, čo predstavuje 44,77 % plnenie.  

 

2. Odvody zamestnávateľa  

Z rozpočtovaných 148 054 € bolo plnenie k 30.6. 2022 vo výške 66 642 €, čo predstavuje 45,01 % plnenie.  

 

3. Tovary a služby  

Z rozpočtovaných 388 729 € bolo plnenie k 30.6. 2022 vo výške 209 631 €, čo predstavuje 53,92 % plnenie.  

Patri sem výdavky za  :  energie 46 780 €, vodné 1 105 €,  

- materiál 29 067 € ( všeobecný materiál, OPP ),  

- PHM 34 912 €,  servis, údržba 12 007 €, poistenie 4 341 €, karty, poplatky 1 900 €,  

- údržba:  výpočtovej techniky 454 , strojov prístrojov 1 574 , budov, objektov 11 060  , softvéru 438 ,   

- služby 63 029 € ( školenie 2 919 , všeob. služby 37 292 , špec. služby 4 632 , náhrady 985 , poplatky 3 399 ,     

                               stravovanie 8 321 , poistenie 446 , SF 1 679 , odmeny mimo PP 1 996 , dane 223 , DPH 1138)   

- transfery 5 935 € ( odchodné 4 477, nemocenské 1 458)  
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Predbežný výsledok hospodárenia za 1. polrok 2022 

 
V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa zisťuje rozdiel medzi 

príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu mesta, ktorý vykazuje prebytok, alebo schodok rozpočtu mesta. 

Finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu mesta. Výpočet výsledku hospodárenia za 1. polrok 

2022 je iba orientačný a má vypovedaciu hodnotu okamihového stavu k 30.6.2022.  

 

Bilancia rozpočtu      

  Schválený rozpočet rozpočet po zmenách  Plnenie k 30.6.2022 

Bežný rozpočet        

bežné príjmy 5 512 212 5 704 075 3 025 472 

bežné príjmy  RO 259 265 260 410 209 774 

bežné výdavky  2 862 099 3 027 452 1 582 349 

bežné výdavky RO 2 809 148 2 788 826 1 197 124 

prebytok/schodok 100 230 148 207 455 773 

        

Kapitálový rozpočet       

kapitálové príjmy 167 903 635 381 15 806 

kapitálové výdavky 559 785 1 157 339 36 215 

kapitálové výdavky RO 29 000 29 000 11 990 

prebytok/schodok -420 882 -550 958 -32 399 

        

Finančné operácie        

príjmové finančné operácie 464 304 546 403 126 481 

výdavkové finančné operácie 143 652 143 652 73 161 

prebytok/schodok 320 652 402 751 53 320 

 

 
Bilancia bežného rozpočtu je prebytok  455 773 €, bilancia kapitálového rozpočtu je schodok 32 399 €, ktorý bol 

vykrytý prebytkom bežného rozpočtu .  

Celkový rozdiel medzi celkovými príjmami  a výdavkami  rozpočtu mesta k 30.6. 2022 je  476 694 €. Výšku 

prebytku výrazne ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov.  

 

Po analýze čerpania výdavkov a plnenia príjmov mesta Nová Baňa za 1 . polrok 2022 možno konštatovať, že vývoj 

zakladá dobré predpoklady pre druhý polrok rozpočtového roka.   

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy :  

Príloha č. 1 : Plnenie programového rozpočtu mesta , RO, PO za 1 polrok 2022 

Príloha č. 2 : Správa o hospodárení PO- Technické služby mesta Nová Baňa k 30.6.2022  

Príloha č. 3 : Správa o hospodárení RO- ZŠ J. Zemana k 30.6.2022  

Príloha č. 4 : Správa o hospodárení RO - MŠ Nábrežná k 30.6.2022  

Príloha č. 5 : Správa o hospodárení RO - ZUŠ k 30.6.2022  

Príloha č. 6 : Správa o hospodárení RO – CVČ k 30.6.2022                                                                                                      



                                     PLNENIE  PRÍJMOV   MESTA NOVÁ BAŇA   k 30.6.2022    

položka  
Ukazovateľ 

Rozpočet na 

rok 2022 

Zmeny 

rozpočtu 

plnenie k 

30.6.2022   

  

    EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 

A. BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 5 512 215 5 704 079 3 025 477 
100 Daňové príjmy 4 062 310 4 062 310 2 039 257 

111 Daň z príjmov fyzickej osoby 3 351 174 3 351 174 1 647 216 

111003 Výnos dane z príjmov  3 351 174 3 351 174 1 647 216 

          

121 Daň z nehnuteľností 412 500 412 500 229 176 

121001 Z pozemkov 83 000 83 000 42 663 

121002 Zo stavieb 316 000 316 000 178 085 

121003 Z bytov  13 500 13 500 8 428 

          

133 Dane za špecifické služby 297 914 297 914 162 865 

133001 Za psa 5 500 5 500 2 786 

133003 Za nevýherné hracie prístroje 33 33 33 

133004 Za predajné automaty 100 100 97 

133006 Za ubytovanie 2 500 2 500 623 

133012 Za užívanie verejného priestranstva 700 700 598 

133013 Za komunálne odpady  252 328 252 328 121 975 

133014 Za jadrové zariadenia 36 753 36 753 36 753 

          

134 Dane z  povolenia na výkon činnosti 722 722 0 

134001 Z úhrad za dobývací priestor 722 722 0 

          

200 Nedaňové príjmy 464 706 517 912 249 865 

212 Príjmy z vlastníctva 197 300 197 300 81 028 

212002 Z prenajatých pozemkov 98 000 98 000 36 397 

212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 99 000 99 000 44 476 

212003 Z prenajatých budov - OKI - kultúrne domy 300 300 155 

221 Administratívne poplatky 18 010 18 010 14 830 

221004 vodné stavby, studne 300 300 270 

221004 povolenie vjazdu 100 100 90 

221004 matrika 2 200 2 200 1 125 

221004 za výrub stromov 300 300 160 

221004 VŽP 8 000 8 000 8 830 

221004 reklamné tabule 60 60 0 

221004 trvalý pobyt 300 300 120 

221004 MK 400 400 0 

221004 rybársky lístok 1 100 1 100 768 

221004 overovanie 5 200 5 200 3 458 

221004 hracie automaty 0 0 0 

221004 ostatné 50 50 9 

          

222 Pokuty, penále a iné sankcie 5 000 5 000 1 080 

222003 Za porušenie predpisov - mestská polícia 3 500 3 500 280 

222003 Za porušenie predpisov - ostatné pokuty 1 500 1 500 800 

223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb 217 296 230 020 126 851 

223001 Za predaj tovarov a služieb - IC, propagácia 18 656 18 656 8 172 

223001 Za predaj  služieb - preddavky na teplo 10 000 10 000 10 422 

223001 Za predaj  služieb - MsK 2 000 2 000 1 990 

223001 Za predaj služieb - vstupné OKI 2 000 4 144 4 304 

223001 Za predaj  služieb  - spotreba EE, vody 11 500 13 500 15 968 

223001 Za predaj  služieb - refundácie GP/ZP 2 000 2 000 1 010 

223001 Za predaj služieb - vstupné jarmok 1 000 1 000 0 

223001 Za predaj  služieb - odpadové vody Tajch 3 200 3 200 1 744 

223001 Za predaj  služieb - opatrovateľská služba 21 000 21 000 0 

223001 Za predaj  služieb - MsBP- splátky úveru 144 440 144 440 72 247 

223001 Za predaj  služieb - ostatné, preplatky energie, stav. odpad 1 500 5 080 6 794 



položka  
Ukazovateľ 

Rozpočet na 

rok 2022 
Zmeny 

rozpočtu 
plnenie k 

30.6.2022 

    EUR EUR EUR 

223001 za predaj služieb- Cyklistické preteky 0 5 000 4 200 

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 2 400 2 400 2 247 

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 400 2 400 2 247 

292 Ostatné príjmy 24 700 65 182 23 829 

292008 Z výťažkov z lotérií  24 700 24 700 7 920 

292009 Príjmy z odvodu TS 0 40 162 15 162 

292017 Vratky 0 31 458 

292027 Trovy konania 0 289 289 

300 Granty a transfery 985 199 1 123 857 736 355 

311 Dary 5 000 5 508 5 524 

311 Cyklistické preteky V4 5 000 0 0 

311 Transparentný účet- Ukrajina 0 5 508 5 524 

312 Transfery v rámci  verejnej správy 977 199 1 115 349 727 831 

312001 Zo ŠR -  ZŠ výchova a vzdelávanie 1 100 1 100 374 

312001 Zo ŠR -  stravovacie návyky 2 000 11 302 12 531 

312001 Zo ŠR - príspevok z Environmentálneho Fondu  0 0 12 879 

312001 Zo ŠR školské pomôcky   150 150 83 

312001 Zo ŠR - vzdelávacie poukazy  2 350 2 350 3 628 

312001 Zo ŠR -  ZŠ dopravné 449 449 654 

312001 Zo ŠR - MŠ- výchova a vzdelávanie- predškoláci 38 100 38 100 18 033 

312001 Zo ŠR - ZŠ - Národný projekt  85 112 85 112 0 

312001 Zo ŠR - refundácia za projekt ZŠ  0 53 000 53 015 

312001 Zo ŠR -ZŠ asistent učiteľa 0 9 144 18 288 

312001 Zo ŠR - na obnovu vojnových hrobov 137 137 204 

312001 Zo ŠR- ZŠ- školské potreby pre odídencov UA 0 0 5 200 

312001 Zo ŠR- ZŠ- školský digitálny koordinátor 0 0 6 750 

312001 Zo ŠR- ZŠ- učebnice 0 0 6 247 

312001 Zo ŠR- ZŠ- edukačné publikácie 0 0 6 126 

312001 Zo ŠR- refundácia nákladov - Ukrajina 0 11 900 31 583 

312001 Zo ŠR- dotácia pre ubytovateľov - Ukrajina 0 0 44 520 

312001 Zo ŠR- dotácia nájomné Covid 0 1 246 1 323 

312001 Zo ŠR- refundácia nákladov Covid 0 7 438 7 438 

312001 Zo ŠR- NP  PoP II   33 173 67 898 

312007 Z rozpočtu obce - z inej obce pre RO CVČ  0 378 1 732 

312008 Z rozpočtu BBSK - dotácie  0 12 568 12 568 

312012 Zo ŠR  na činnosť stavebného úradu 10 600 10 600 9 434 

312012 Zo ŠR  na matričnú činnosť  15 390 15 390 15 047 

312012 Zo ŠR  na starostlivosť o životné prostredie 700 700 730 

312012 Zo ŠR  - miestne komunikácie 315 315 315 

312012 Zo ŠR na  register obyvateľov 2 400 2 400 2 404 

312012 Zo ŠR  na úseku registra adries  150 150 127 

312012 Zo ŠR na  výkon osobitného príjemcu- RP 1 500 1 500 916 

312012 Zo ŠR na prenesené kompetencie  816 743 816 743 386 317 

312012 ŠR - ÚPSVaR- chránené pracovisko 0 0 1 462 

315 Transfery od subjektov  3 000 3 000 3 000 

315 Dotácia od DPO SR o. z. - na činnosť DHZO  3 000 3 000 3 000 

          

B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 167 903 635 381 15 806 
200 Nedaňové príjmy 121 903 184 703 15 806 

233 Príjem z predaja  121 903 184 703 15 806 

233001 Z predaja pozemkov 18 000 18 000 10 658 

233001 príjmy za poľ. revír -  právo na odstrel 3 603 3 603 5 148 

233001 príjem z predaja NN prípojky  37 000 37 000 0 

233001 príjem z predaja vrtu 63 300 126 100 0 

300 Granty a transfery 46 000 450 678 0 

322 Transfery v rámci verejnej správy 46 000 450 678 0 

322001 Dotácia na kamerový systém 16 000 16 000 0 

322001 Dotácia ZŠ - knižnica, oddychová zóna 30 000 30 000 0 

322001 Refundácia PD Vnútrobloky 0 18 810 0 

322001 Dotácia Vnútrobloky 0 385 868                       0 



položka  
Ukazovateľ 

Rozpočet na 

rok 2022 
Zmeny 

rozpočtu 
plnenie k 

30.6.2022 

    EUR EUR EUR 

C. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 464 304 546 403 126 481 

     

453 Prevod neminuté prostriedky v r . 2021 41 264 123 363 123 363 

453  111 -neminuté prostriedky  na rekonštrukciu PZ 41 264 41 264 41 264 

  72c - neminutá dotácia  0 10 000 10 000 

  131L  - neminuté dotácie z r. 2021 0 72 099 72 099 

46 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 423 040 423 040 3 118 

  prevod z RF  423 040 423 040 3 118 

D Vlastné príjmy RO 259 265 260 410 209 774 

  ZŠ J. Zemana  134 955 134 955 136 754 

  ZUŠ 32 000 32 000 20 239 

  CVČ 10 310 11 455 4 005 

  MŠ Nábrežná 82 000 82 000 48 776 

   PRÍJMY CELKOM  6 403 687 7 146 273 3 377 538 

 



ČERPANIE  VÝDAVKOV  MESTA NOVÁ BAŇA k 30.6.2022  

PP 

P
/P

 

  

zd
ro

j 

F
K

 ukazovateľ 
Rozpočet na 

rok 2022 
Zmeny 

rozpočtu 
Plnenie k 
30.6.2022 Projekt 

1  SAMOSPRÁVA 1 016 259 1 021 537 584 845 

  1.1   41,111 01.1.1. Správa mesta  741 787 753 525 459 019 

  1.2.   41 01.1.1. Zasadanie orgánov mesta 23 410 23 410 628 

  1.3.   41 01.1.1. Členstvo v org. a združeniach 15 400 15 400 12 981 

  1.4.   41 01.1.1. Strategické a územné plánovanie  3 800 6 300 3 657 

  1.5.   41 01.1.1. Príprava a implementácia projektov 24 000 15 040 9 640 

  1.6.   41 01.1.1. Audit a kontrola 4 450 4 450 204 

  1.7.   41 01.1.1. Dlhová služba 179 792 179 792 89 924 

  1.8.   41,111 01.1.2. Matrika 23 620 23 620 8 792 

2 CIVILNÁ OCHRANA 3 915 3 915 160 

  2.1.   41 02.2.0. Civilná ochrana 3 915 3 915 160 

3 VEREJNÝ PORIADOK A   BEZPEČNOSŤ 170 375 170 375 75 555 

  3.1.   41 03.1.0. Mestská polícia  155 945 155 945 74 047 

  3.2.   41,111 03.2.0. Požiarna ochrana 14 430 14 430 1 508 

4 KOMUNIKÁCIE,    DOPRAVA,     CESTOVNÝ RUCH 507 909 514 619 267 474 

  4.1.   41 04.1.1. Správa Technických služieb  179 606 180 316 89 802 

  4.2.   41 04.5.1. Miestne komunikácie a doprava  284 322 290 322 158 314 

  4.2. 1 41 04.5.1. Autobusové spoje  50 400 50 400 32 405 

  4.2. 2 41 04.5.1. Miestne komunikácie  149 896 156 896 84 147 

  4.2. 3 41 04.5.1. Cestná doprava  84 026 83 026 41 762 

  4.3.   41 04.7.3. Propagácia a prezentácia mesta 25 325 25 325 13 432 

  4.4.   71 04.7.3. Informačné centrum 18 656 18 656 5 926 

5 ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE 366 385 361 080 173 429 

  5.1.   41 05.1.0. Odpadové hospodárstvo  335 245 329 940 150 465 

  5.1. 1 41 05.1.0. Nakladanie s KO - TS 202 407 196 407 83 585 

  5.1. 2 41 05.1.0. Nakladanie s KO - mesto 132 838 133 533 66 880 

  5.2.   41 05.2.0. Odpadové vody 29 940 31 140 22 964 

  5.3.   41 05.6.0. Ochrana životného prostredia  1 200 0 0 

6 PROSTREDIE  PRE  ŽIVOT 458 542 425 688 219 877 

  6.1.   41 06.6.0. Správa budov a majetku mesta  218 921 185 387 104 537 

  6.2.   41 06.2.0. Verejná zeleň - TS 137 528 138 208 63 211 

  6.3.   41 06.4.0. Verejné osvetlenie - TS 70 227 70 227 34 116 

  6.4.   41 06.6.0. Občianska vybavenosť  31 866 31 866 18 013 

  6.4. 1 41 06.6.0. Verejné WC 25 866 25 866 12 936 

  6.4. 2 41 06.6.0. Mestská tržnica  0 0 0 

  6.4. 3 41 06.6.0. Adoptuj si zástavku  1 000 1 000 77 

  6.4. 4 41 06.6.0. Parcitipatívny rozpočet 5 000 5 000 5 000 

7 ROZVOJ MESTA  -  Kapitálové investície  559 785 1 157 339 36 215 

        01.1.1. softvér 8 000 8 000 0 

        01.1.1. aplikácia ÚP Gisplan 0 2 500 0 

        01.1.1. nákup pozemkov 0 2 400 0 

        01.1.1. nákup budov - DSS    1 1 

        0.3.1. Kamerový systém - dotácia 16 000 16 000 0 

        0.3.1. kamerový systém - Štúrova 7 500 7 500 0 

        0.3.2. rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice 50 700 61 700 1 500 

        04.4.3. ÚP zmeny a doplnky  0 7 100 8 780 

        04.5.1. Rekonštrukcie MK, plôch, mostov  388 000 396 800 2 359 

        05.1.0. splátka lisu 6 585 6 585 3 602 

        05.1.0. kontajnerové stojiská Tajch, Nábrežná 10 000 0 0 

        05.1.0. PD Triedenie kom. Odpadu 0 3 960 3 960 

        06.2.0. prípojka NN Pod Sekvojou 43 000 43 000 2 700 

        06.2.0. Nový vrt 0 62 800 0 

        06.4.0. Rozšírenie VO Tajch 0 3 515 3 513 

        06.6.0. Vnútrobloky 0 406 178 0 

        08.2.0. PD Kino 0 9 800 9 800 

        09.1.1.1. ZŠ- projekt knižnica, oddychová zóna  30 000 30 000 0 

        09.5.0. CVČ kanalizácia 0 28 500 0 

        09.5.0. ZUŠ - rekonštrukcia dvora 0 61 000 0 

8 ŠPORT,  KULTÚRA  A  INÉ  SPOLOČENSKÉ  SLUŽBY  271 499 355 790 135 141 

  8.1.   41 08.1.0. Rekreačné a športové služby  7 970 9 378 4 462 

  8.1. 1 41 08.1.0. Dotácie  60 000 71 000 34 750 

  8.1. 2 41 08.1.0. Cyklistické preteky  15 000 21 990 0 

  8.2.   41 08.1.0. Správa štadióna  18 980 39 890 9 492 

  8.2.   41 08.1.0. Správa štadióna - mesto 0 4 000 3 170 

  8.3.   41 08.1.0. ihriská a športoviská -TS 13 558 13 558 6 780 



PP P
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K

 ukazovateľ 
Rozpočet na 

rok 2022 

Zmeny 

rozpočtu 

Plnenie k 

30.6.2022 

  8.4.   41,111 08.2.0. Kultúrne služby 84 830 100 634 50 111 

  8.4. 1 41 08.2.0. Novobanský jarmok  26 086 22 616 0 

  8.5.   41 08.2.0. Mestská knižnica 34 435 30 844 15 270 

  8.6.   41 08.2.0. Banské múzeum 0 5 480 0 

  8.7.   41 08.3.3. Mestský rozhlas  6 070 6 070 1 434 

  8.8.   41 08.3.3. Vysielacie služby 1 400 1 400 54 

  8.9.   41 08.4.0. Pohrebné a cintorínske služby   TS 3 170 3 170 1 584 

  8.9.   41 08.4.0. Dotácia RKC 0 15 000 0 

  8.10.   41 08.1.0. MKŠaV areál Nová Baňa 0 10 760 8 034 

9 VZDELÁVANIE 2 897 610 2 900 904 1 258 412 

  9.1.   41,111 09.1.1.1. Materská škola  876 260 865 925 388 039 

  9.2.   41,111 09.1.2.1. Základná škola Jána Zemana  1 302 686 1 297 119 548 731 

  9.3.   41 09.5.0.1. Základná umelecká škola  527 260 516 319 224 408 

  9.3.   41 09.5.0.1. ZUŠ- havarijný stav kanalizácia 0 17 501 17 501 

  9.4.   41 09.5.2.0. Centrum voľného času 131 942 138 463 47 937 

  9.5.   41 09.5.0. Cirkevné školské zariadenia  55 662 55 697 27 846 

  9.6.   41 09.5.0. CVČ mimo mesta 300 500 450 

  9.7.   41 09.3.0. Gymnázium FŠ  3 500 3 500 3 500 

  9.8.   11H 0.9.5.0 Letné tábory 0 5 880 0 

10 SOCIÁLNA  POMOC  A  SOCIÁLNE  SLUŽBY  151 405 235 022 149 731 

  10.1.   41 10.1.2. invalidita a ŤZP 500 500 500 

  10.2.   41 10.2.0. Staroba  136 755 143 407 45 768 

  10.2. 1 41 10.2.0. Denné centrum Lipa 10 710 10 710 4 670 

  10.2. 2 41 10.2.0. Opatrovateľská služba 126 045 132 697 41 098 

  10.3.   41 10.4.0. Rodina a deti  2 000 6 075 3 267 

  10.4.   41 10.7.0. Sociálna pomoc  12 150 85 040 100 196 

  10.4. 1 41 10.7.0. Stravovanie, školské pomôcky  2 150 58 238 52 273 

  10.4. 2 41 10.7.0. Jednorazové dávky v HN 10 000 26 802 47 923 

                  

          SUMARIZÁCIA           

1         Samospráva  1 016 259 1 021 537 584 845 

2         Civilná ochrana  3 915 3 915 160 

3         Verejný poriadok a bezpečnosť 170 375 170 375 75 555 

4         Komunikácie , doprava, cestovný ruch  507 909 514 619 267 474 

5         Životné prostredie  366 385 361 080 173 429 

6         Prostredie pre život 458 542 425 688 219 877 

7         Investície 559 785 1 157 339 36 215 

8         Šport, kultúra a iné spoločenské služby  271 499 355 790 135 141 

9         Vzdelávanie  2 897 610 2 900 904 1 258 412 

10         Sociálna pomoc a sociálne služby  151 405 235 022 149 731 

          Výdavky celkom  6 403 684 7 146 269 2 900 839 
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ÚVOD 

 

Rozpočet mesta a jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta na 

rok 2022 bol uplatnený systém programového rozpočtovania výdavkov mesta.  

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií a o vecnom 

a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. 

Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.  

Príjmy rozpočtu nie je podľa metodiky Ministerstva financií SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte, 

preto sa monitorovacia správa týka len výdavkovej časti.  
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Program 1: SAMOSPRÁVA 

 

Zámer programu  

Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Nová Baňa, 

plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou.  

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet  upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

1 016 259 1 021 537 584 845 

 

Komentár k programu  

Program zahŕňa manažment mesta na čele s primátorom mesta, aktivity a činnosti mesta súvisiace s rozpočtovou, 

daňovou politikou mesta, komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, vydanie noriem a všetky ostatné 

aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mesta Nová Baňa.  

Dôležitou súčasťou programu je účasť mesta v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie 

informovanosti a presadzovania záujmov mesta na samosprávnych zasadnutiach a plánovanie rozvoja obce 

s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite mesta pre spokojnosť jeho občanov.  

 

 

Podprogram 1.1. Správa mesta  

 

Zámer podprogramu: Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy mesta Nová Baňa 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Komentár k podprogramu :  

Podprogram  zahŕňa všetky aktivity a činnosti mesta  súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mesta  vo 

všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity primátora mesta  a mestského úradu .  

 

Rozpočet  podprogramu 
Schválený rozpočet  upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

741 787 753 5254 459 019  

 

V členení :  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 391 473 388 973 211 249 

620- odvody  133 110 131 810 76 344 

630- tovary a služby v tom :  160 604 175 442 109 450 

631- cestovné  1 100 1 100 134 

632- energie , poštovné  34 450 34 450 19 182 

633- materiál 25 994 26 294 12 977 

634- dopravné  4 800 4 800 1 303 

635- údržba 37 650 41 488 32 727 

636- nájomné  100 100 0 

637- služby 56 510 67 210 43 127 

        

640 - transfery  56 600 57 300 61 976 

        

spolu  741 787 753 525 459 019 

 

Komentár :  

Bežné výdavky podprogramu boli vynaložené na mzdy, odvody, cestovné  

pol. 632 : energie, vodné, poštovné, telekomunikačné  

pol. 633: interiérové vybavenie, výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy, softvér, reprezentačné  

pol. 634 : PHM, servis , poistenie, známky   

pol. 635 : údržba výpočtovej techniky, strojov, budov 

pol. 637: školenie, všeobecné služby, špeciálne služby, rekreačný príspevok, poplatky, stravovanie, poistenie,  

                sociálny fond, odmeny mimo PP  

pol. 640:  nemocenské, príspevok pri narodení, príspevok na stravovanie, úhrada nemajetkovej ujmy  

 

Z celkových  výdavkov 459 019  eur bolo hradených 6 504 eur zo ŠR a 452 514 eur bolo hradené z rozpočtu mesta.      
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  

merateľný 

ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  31.12. 

Zabezpečiť efektívne  počet porád primátora 24 12  
riadenie mesta  za rok        

Zabezpečiť promptné  počet stavebných  300 228  
služby stavebného úradu  konaní  za rok       

 

Podprogram 1.2. Zasadanie orgánov mesta  

 

Zámer podprogramu: Efektívna činnosť orgánov mesta  s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov. 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Komentár k podprogramu :  

Podprogram  zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva.  

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

23 410 23 410 628 

 

V členení  :  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 2 000 2 000 0 

620- odvody  5 640 5 640 0 

630- tovary a služby v tom :  15 770 15 770 628 

631- cestovné  350 350 16 

633- materiál 1 150 1 150 612 

636- nájomné  100 100 0 

637- služby 14 170 14 170 0 

spolu  23 410 23 410 628 

 

Výdavky boli vynaložené na cestovné a materiál.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť činnosť  počet zasadaní MsZ  6 5  
orgánov mesta  za rok        

 

Podprogram 1.3. Členstvo v organizáciách  

 

Zámer podprogramu:  Aktívna spolupráca mesta v rôznych združeniach podporujúcich rozvoj mesta  

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Komentár k podprogramu :  

Mesto je členom ZMO – žiarsky región, ZMOS, Združenia hlavných kontrolórov, Asociácie prednostov, asociácie 

komunálnych ekonómov, Region GRON, ZMO Mochovce, ZPOZ, Mikroregión Nová Baňa a Pohronská cesta.  

  

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

15 400 15 400 12 981 

 

Výdavky  boli vynaložené na úhradu členských príspevkov 10 491 a 2 490 eur na karanténnu stanicu. 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  31.12. 

Zabezpečiť aktívnu 
účasť v záujmových   počet členstiev  7 7  

 Združeniach   za rok        
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Podprogram 1.4. Strategické a územné plánovanie 

 

Zámer podprogramu: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít 

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

Komentár k podprogramu :  

Podprogram  zahŕňa všetky činnosti potrebné k prevodom nehnuteľností.    

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

3 800 6 300 3 657 

 

Výdavky boli vynaložené na inzerciu 112 eur,  za vypracovanie 3 geometrických plánov 1395 eur  a 10 znaleckých 

posudkov 1550 eur. 

 

Ciele a merateľné ukazovatele:   

 

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť  

podklady k prevodu 
nehnuteľností  

počet geometrických 
plánov  za rok   6 3  

           

 

 

Podprogram 1.5. Príprava a implementácia projektov 

 

 Zámer podprogramu: Rozvoj mesta, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu 

dostupných zdrojov a znalostí 

 Zodpovednosť: , Kancelária primátora , Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia 

a správy majetku mesta 

Komentár k podprogramu :  

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti 

získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta 

Nová Baňa a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.    

 

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

24 000 15 040 9 640 

 

Výdavky boli vynaložené na: externý manažment projektu CZIS, aktualizáciu rozpočtu projektu VN Tajch, 

energetický certifikát budov, spracovanie žiadosti o NFP projektu ,, Zlepšenie enviro aspektov v mestách“  

a projektu ,, Triedený zber KO“   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť kontinuitu   počet podaných  projektov   5 6  
rozvoja mesta          

 

Podprogram 1.6. Audit a kontrola  

 

Zámer podprogramu:  Zodpovedná rozpočtová politika a účtovníctvo  

Zodpovednosť: Oddelenie finančné  

Komentár k podprogramu :  

Podprogram zahŕňa  monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta, audit hospodárenia mesta .  

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

4 450 4 450 204 

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatkov za vyhotovenie potvrdení z bánk, ktoré sú podkladom k auditu.  
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.2022  K 31.12.2022 

Zabezpečiť nezávislý   Počet auditov   2 1  
audit mesta  za rok        

 

 

Podprogram 1.7. Dlhová služba  

 

Zámer podprogramu:  Zodpovedná fiškálna politika mesta   

Zodpovednosť: Oddelenie finančné  

Komentár k podprogramu:  

Finančné prostriedky  sú určené na splátky istín a úrokov z  úverov na bytovky Štátnemu  fondu rozvoja bývania   

a na splátky lízingu  35 352 EUR.  

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

179 792 179 792 89 924 

 

V členení :  

Názov finančnej operácie  schválený rozpočet upravený plnenie k 30.6. 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A4 16 600 16 600 8 994 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A3 54 600 54 600 27 821 

Splátka istiny úveru zo ŠFRB- A2 37 800 37 800 18 988 

Splátka istiny z lízingu  34 652 34 652 17 358 

Výdavkové finančné operácie  143 652 143 652 73 161 

        

Splátky úrokov - Hrádza A4 12 700 12 700 5 643 

Splátky úrokov - Hrádza A3 9 900 9 900 4 456 

Splátky úrokov - Hrádza A2 12 840 12 840 6 346 

Splátky úrokov - lízing 700 700 318 

Splátky úrokov  36 140 36 140 16 763 

 

Výdavky boli vynaložené na :  splácanie istín a úrokov z prijatých úverov zo ŠFRB 72 248 eur, lízingu 17 676 eur.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele:  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Realizovať splátky 

istiny z poskytnutých     Počet splátok   12 6  
dlhodobých úverov  za rok        

 

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.2022  K 31.12. 

Realizovať splátky 
lízingu  Počet splátok   12 6  

 za rok        

 

 

Podprogram 1.8. Matrika  

 

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti 

Zodpovednosť: Oddelenie správne  

Komentár k podprogramu :  

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie 

manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie 

zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod.. Činnosť matriky je v 

financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Nová Baňa decentralizačnú 

dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov v sume 15 390 eur.   
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Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

23 620 23 620 8 792 

 

V členení :  

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 15 900 15 900 6 083 

620- odvody  4 930 4 930 1 897 

630- tovary a služby v tom :  2 790 2 790 539 

631- cestovné  30 30 0 

632- energie , poštovné  800 800 220 

633- materiál 400 400 16 

635- údržba 30 30 34 

637- služby 1 530 1 530 269 

640- príspevok na stravovanie 0 0 273 

spolu  23 620 23 620 8 792 

 

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál, všeobecné služby a príspevok na stravovanie.  

Z celkových  výdavkov 8 792  eur bolo hradených 7 512 eur zo ŠR a 1 280 eur bolo hradené z rozpočtu mesta.      

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť činnosť 
matriky v meste  

 Počet občianskych 
obradov  30 14  

 za rok        

 

 

 

Program 2: CIVILNÁ OCHRANA  

 

Zámer programu : Maximálna pripravenosť obce a jej obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti 

Zodpovednosť : Oddelenie správne  

Komentár k programu Program zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Nová Baňa na úseku civilnej 

ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami. 

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

3 915 3 915 160 

 

Výdavky boli vynaložené na testovanie zamestnancov .  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

 

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  
cieľová 

hodnota  
cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť všestrannú   počet CO skladov   1 1   
ochranu obyvateľov         
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Program 3: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  

 

Zámer programu : Bezpečné ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta, ochrana majetku a životného prostredia   

Komentár k programu : Program  zahŕňa činnosť mestskej polície, požiarnej ochrany 

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

170 375 170 375 75 555 

 

 

Podprogram 3.1. Mestská polícia   

 

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku ,životného prostredia a majetku občanov a mesta    

Zodpovednosť: Mestská polícia   

Komentár k podprogramu: Program zahŕňa činnosť mestskej polície, požiarnej ochrany   

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

155 945 155 945 74 047 

 

V členení :  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 97 800 97 800 49 038 

620- odvody  35 100 35 100 17 401 

630- tovary a služby v tom :  23 035 23 035 5 863 

631- cestovné  0 0 0 

632- energie , poštovné  720 720 34 

633- materiál 6 375 6 375 2 372 

634- dopravné  3 700 3 700 1 347 

635- údržba 520 520 0 

636- nájomné  0 0 0 

637- služby 11 720 11 720 2 110 

        

640 - transfery  10 10 1745 

        

spolu  155 945 155 945 74 047 

 

Výdavky boli vynaložené  na mzdy a odvody pre 7 príslušníkov MsP, pracovné odevy, pohonné hmoty, servis a 

poistenie vozidiel, prevádzkové stroje, školenia, stravovanie. V rámci transferov boli vyplatené nemocenské dávky 

a príspevok na stravovanie.      

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť ochranu osôb   počet uložených    200 32  

a majetku občanov a 
mesta blokových pokút       

 

K 30.6. 2022 Mestská polícia riešila 81 priestupkov. Z toho bolo 32 priestupkov vyriešených uložením blokovej 

pokuty v celkovej výške 360 eur, 37 priestupkov bolo vyriešených pokarhaním, 8 priestupkov bolo postúpených 

na správne konanie a 2 priestupky boli vyriešené Správou o priestupku.  

 

Okrem povinností uložených zákonom zabezpečovala MsP ubytovanie, stravovanie, vybavovanie dokladov 

a dopravu pre utečencov z Ukrajiny.  

 

 

Podprogram 3.2. Požiarna ochrana    

 

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov     

Zodpovednosť:   Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej 

legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. 
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Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

14 430 14 430 1 508 

  

V členení :  

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy       

620- odvody  299 299 0 

630- tovary a služby v tom :  14 131 14 131 1 508 

631- cestovné  0 0 0 

632- energie , poštovné  3 559 3 559 1 496 

633- materiál 3 862 3 862 12 

634- dopravné  1 630 1 630 0 

635- údržba 100 100 0 

636- nájomné  0 0 0 

637- služby 4 950 4 950 0 

        

640 - transfery  0 0 0 

spolu  14 430 14 430 1 508 

 

Výdavky boli vynaložené na energie, materiál.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Podporovať a rozvíjať  počet členov     52 52  

Činnosť DHZ  DHZ        

 

 

 

 

Program 4: KOMUNIKÁCIE, DOPRAVA, CESTOVNÝ RUCH   

 

Zámer programu : Integrovaný a ekonomicky efektívny dopravný systém, poskytujúci najvyššiu kvalitu 

a orientáciu na zákazníkov, bezpečné a kvalitné cesty.  Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí 

v meste pre obyvateľov a návštevníkov.  

Komentár k programu : Program  zahŕňa správu Technických služieb, miestne komunikácie a dopravu, 

propagáciu a prezentáciu mesta .   

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

507 909 514 619 267 473 

 

 

Podprogram 4.1. Správa Technických služieb     

 

Zámer podprogramu: Efektívna správa príspevkovej organizácie mesta      

Zodpovednosť:   Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

a Technické služby  

Komentár k podprogramu:  

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti príspevkovej organizácie – Technických služieb mesta 

Nová Baňa   t. j. mzdy, odvody, tovary a služby ( energie, materiál, údržba, stravovanie, sociálny fond, poplatky).    

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

179 606 180 316 89 802 

v členení :   

 

 



11 
 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 93 966 93 966 47 925 

620- odvody  34 634 34 634 17 840 

630- tovary a služby v tom :  48 864 49 574 30 301 

631- cestovné  100 100 0 

632- energie , poštovné  16 230 16 230 14 496 

633- materiál 8 300 8 300 3 565 

634- dopravné  4 400 4 400 1 362 

635- údržba 2 550 2 550 892 

636- nájomné  500 500 250 

637- služby 17 494 18 204 9 736 

        

640 - transfery  2 142 2 142 2 903 

spolu  179 606 180 316 98 969 

 

Bežné výdavky vo výške 89 802 eur  boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta. Skutočné 

čerpanie bolo vo výške 98 969 eur. Na úhradu výdavkov podprogramu bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných 

programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť kvalitné    počet     30 30  

služby  zamestnancov        

 

 

Podprogram 4.2. Miestne komunikácie a doprava      

 

Zámer podprogramu:  Bezpečné a kvalitné cesty.   

Komentár k podprogramu :   

Zahŕňa všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou komunikácií, chodníkov, parkovísk; výstavbu a 

vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnych komunikácií; údržbu dopravného značenia v meste počas celého 

roka, správu verejných priestranstiev. Okrem uvedených činností mesto prispieva dopravnej spoločnosti na 

miestne autobusové  linky.  

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

284 322 290 322 158 314 

 

 

Projekt  4.2.1. Autobusové spoje  

 

Zámer podprogramu: Zabezpečenie dopravnej dostupnosti pre obyvateľov okrajových častí mesta 

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta  

 

Komentár k projektu : Projekt zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej   miestnej a 

prímestskej  hromadnej dopravy v meste . 

Finančné prostriedky sú určené na úhradu časti vzniknutej straty pri zabezpečení miestnej dopravy s vnútro 

obecnou obsluhou v meste Nová Baňa za spoje Malá Lehota cez Bukovinu, Kútovci a Ílend, v zmysle Dohody o 

poskytnutí prepravy .   

 

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

50 400 50 400 32 405 
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť dopravnú    výška ročných  50 400 32 405  

obslužnosť mesta   nákladov mesta         

 

Príspevok mesta na úhradu časti vzniknutej straty bol vo výške 32 405 eur, čo je 64 % z celkových plánovaných 

nákladov z  dôvodu, že počas núdzového stavu spoje premávali podľa cestovného poriadku, ale SAD nemala  

adekvátne tržby z cestovného a zvýšením cien za pohonné hmoty.   

 

 

Projekt  4.2.2. Miestne komunikácie   

 

Zámer projektu: Bezpečné cesty, chodníky v meste  

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu : Projekt je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou 

mestských komunikácií a parkovacích miest. 

 

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

149 896 156 896 84 147 

 

V členení :   

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 55 642 55 642 40 408 

620- odvody  20 361 20 361 14 571 

630- tovary a služby v tom :  73 893 80 893 49 281 

633- materiál 17 600 17 600 4 758 

634- dopravné  32 635 29 635 15 449 

635- údržba 0 8 333 8 506 

637- služby 23 658 25 325 20 568 

640 - transfery  0 0 0 

spolu  149 896 156 896 104 260 

  

Výdavky vo výške 84 147 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie 

úloh na úseku údržby komunikácií.  Skutočné čerpanie bolo vo výške 104 260 eur. Na úhradu výdavkov projektu 

bol použitý nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  cieľová hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť údržbu ciest,     výška ročných  149 896 104 260  

chodníkov  nákladov mesta        

 

Z celkových výdavkov 104 260 eur bolo 53 677 eur vynaložených na zimnú údržbu ( mzdy, odvody, materiál, 

palivá, všeobecné služby, odmeny mimo PP) a 50 583 eur na údržbu miestnych komunikácií ( mzdy, odvody, 

materiál, palivá, údržba, služby, poplatky).    

 

 

Projekt  4.2.3. Cestná doprava    

 

Zámer projektu :  Bezporuchový vozový park a technika    

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu : zabezpečenie servisu dopravy, opravy vozidiel a majetku ( mzdy, odvody, údržba, 

poistenie) 
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Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

84 026 83 026 41 762 

 

V členení :  

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 42 904 42 904 9 688 

620- odvody  15 652 15 652 3 719 

630- tovary a služby v tom :  25 470 24 470 10 116 

632- telekomunikačné  150 150 60 

633- materiál 3 700 3 700 1 902 

634- dopravné ( PHM, poistenie) 15 005 14 005 5 024 

637- služby 6 615 6 615 3 130 

640 - transfery  0 0 199 

spolu  84 026 83 026 23 722 

 

Výdavky vo výške 41 762 eur boli poukázané vo forme príspevku Technickým službám mesta na zabezpečenie 

servisu dopravy.  Skutočné čerpanie bolo vo výške 23 722 eur. Nevyčerpaný príspevok bol použitý na úhradu 

výdavkov v iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť bezporuchovú      

počet  používaných 

vozidiel a  36 36 36 
prevádzku  vozidiel a 

techniky a techniky        

 

Technické služby mesta Nová Baňa zabezpečujú servis pre 30 motorových vozidiel a 6 technických zariadení.  

 

 

Podprogram 4.3.  Propagácia a prezentácia mesta       

 

Zámer podprogramu: Prezentácia a propagácia kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta pre 

návštevníkov a obyvateľov mesta   

Zodpovednosť : kancelária primátora  

Komentár k podprogramu :  Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Nová Baňa na jeho 

prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných 

tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, 

prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov 

prostredníctvom mestských novín .     

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

25 325 25 325 13 432 

 

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, poštovné, materiál, stravovanie, odmeny mimo PP.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  

cieľová 

hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12.  

Zabezpečiť pravidelnú 
informovanosť občanov o        počet  vydaní  12 6 12 

Udalostiach v meste  novín       

 

Podprogram 4.4.  Informačné centrum        

 

Zámer podprogramu: Kvalitné informačné služby mesta    

Zodpovednosť : kancelária primátora  

Komentár k podprogramu :  Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a 

zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby informačného centra, 
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vydávanie turistických informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach 

v meste.   

Finančné prostriedky  sú hradené z príjmov z podnikateľskej činnosti mesta a sú určené  na mzdy, odvody,  energie 

v ubytovacích zariadeniach mesta, materiál, všeobecné služby, stravovanie, poplatky .     

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

18 656 18 656 5 926 

 

Výdavky boli vynaložené na energie, materiál, služby, stravovanie,  poplatky a členské príspevky. 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  

cieľová 

hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť turisticky 
a kultúrny servis  

prostredníctvom IC      Počet návštevníkov   2 000 919  

        

 

 

 

Program 5: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

 

Zámer programu : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta 

Komentár k programu :  Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením 

zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Nová Baňa s dôrazom na ochranu životného prostredia.  

Adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému 

nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.  

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Odpadové a vodné 

hospodárstvo, Ochrana životného prostredia.    

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

366 385 361 080 173 429 

 

Podprogram 5.1.  Odpadové hospodárstvo        

 

Zámer podprogramu: Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva zodpovedajúci subjektívnym 

predstavám jednotlivcov so zreteľom na zachovanie a ochrany životného prostredia 

Zodpovednosť :  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu :  Program zahŕňa všetky činnosti súvisiace s nakladaním  komunálneho odpadu, 

zberu veľkoobjemového odpadu.   

 

Rozpočet podprogramu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

335 245 329 940 150 465 

 

 

Projekt  5.1.1. Nakladanie s komunálnym odpadom – TS     

 

Zámer projektu:  : Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva   

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu : zabezpečenie prevádzky a údržby zhromaždísk, zberných dvorov triedených a 

netriedených odpadov v k. ú. Mesta Nová Baňa v rozsahu platného VZN, odvozu odpadu kuka vozmi, triedeného, 

vrecovaného odpadu, zvoz a úpravu bioodpadu zo záhrad, verejnej zelene a cintorína, odvoz odpadu vo 

veľkoobjemových kontajneroch a náklady na zber odpadu pri jarnom a jesennom upratovaní a podľa potreby na 

odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v katastrálnom území mesta. 
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Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

202 407 196 407 83 585 

 

V členení :  

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 103 166 103 166 45 167 

620- odvody  37 179 37 179 16 512 

630- tovary a služby v tom :  62 062 56 062 35 009 

632-  energie , vodné  50 50 3 727 

633- materiál 4 200 4 200 2 191 

634- dopravné  46 095 40 095 19 310 

636- nájomné 0 0 360 

637- služby 11 717 11 717 9 421 

640 - transfery  0 0 380 

spolu  202 407 196 407 97 068 

 

Výdavky vo výške 83 585 eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na nakladanie 

s odpadmi.  Skutočné čerpanie bolo vo výške 97 068  eur. Na úhradu výdavkov projektu bol použitý nevyčerpaný 

príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.    

  

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Efektívny zvoz odpadov 
Celkové náklady na 
zber a odvoz odpadu   202 407 97 068   

 ročne        

 

Z celkových výdavkov 97 068 eur boli výdavky na nakladanie z KO vo výške 74 356 eur ( mzdy, odvody, materiál, 

palivá, poistenie, všeobecné služby, stravovanie, poplatky) a 22 712 eur na veľkoobjemový odpad ( mzdy, odvody, 

energie, materiál, všeobecné služby, stravovanie, poplatky).  

 

 

Projekt  5.1.2. Nakladanie s komunálnym odpadom – mesto     

 

Zámer projektu :  Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste    
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

 

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

132 838 133 533 66 880 

 

Výdavky boli vynaložené na úhradu poplatku za uloženie 60 051 eur, splátky lízingu v tom : poistenie 2 299 eur 

a  DPH 3 995 eur, materiál 504 eur.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Znížiť množstvo odpadu 

ukladaného na skládku 

Objem odvezeného 

odpadu  na skládku  2 125    

 ročne v tonách       

   

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  

cieľová 

hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zvýšiť objem separovaného 

zberu      

Objem vyseparovaného 

odpadu ročne v tonách    1 200    

        

 

Merateľné ukazovatele sa hodnotia až po ukončení kalendárneho roka.   
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Podprogram 5.2.  Odpadové vody 

       

Zámer podprogramu :  Zlepšenie kvality životného prostredia v oblasti nakladania s odpadovými vodami  

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu :  Podprogram zahŕňa komplexnú starostlivosť o odpadové vody : zrážkové, ČOV, 

kanalizácie, vodnú nádrž Tajch. V zmysle Zmluvy je dohodnutá redukovaná plocha  21 099 m2 verejných 

komunikácií, chodníkov, parkovísk, spevnených plôch vo vlastníctve mesta.  

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

29 940 31 140 22 964 

 

Výdavky boli vynaložené na poplatok za zrážkové vody 13 518 eur, energie ČOV 2 712 eur , služby 6 333 eur 

(každoročnú odbornú prehliadku vodnej nádrže Tajch – zabezpečenie výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, agenda súvisiaca s prevádzkou ČOV, vypracovanie analýzy odpadu, 

poistenie ) odmeny mimo PP 400 eur.    

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Znížiť odbornú prehliadku 
nádrže Tajch 

Počet odborných 
prehliadok  2  1     

 ročne        

 

 

Podprogram 5.3.  Ochrana životného prostredia 

       

Zámer podprogramu : Identifikácia  majiteľov pozemkov a ochrana verejnej zelene     

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu :  Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na identifikáciu majiteľov zaburinených 

pozemkov a ochranu zelene.  

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

1 200 0 0 

Plnenie k 30.6.2022 nenastalo.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť  ochranu zelene 

Počet identifikovaných 

majiteľov pozemkov  3  0    

         

 

 

 

Program 6:  PROSTREDIE PRE ŽIVOT  

 

Zámer programu : Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta 

Komentár k programu :  Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením 

zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Nová Baňa s dôrazom na ochranu životného prostredia.  

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Správa budov 

a majetku mesta, verejná zeleň a občianska vybavenosť.     

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

458 542 360 092 360 092 
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Podprogram 6.1.  Správa budov a majetku mesta  

       

Zámer podprogramu : Efektívne a prehľadné využitie majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa     

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu :Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta.  Finančné prostriedky sú určené na prevádzku prenajímaných priestorov a plánované opravy.   

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

218 921 185 387 104 537 

V tom :  

1.  prevádzka prenajímaných priestorov vo výške 44 788 eur a to na :    

- energie 25 986 eur, vodné, stočné 2 227 eur, materiál 388 eur , mobiliár a zeleň  do radničného parku 3 725 eur,     

údržba 2 329 eur, nepredvídané opravy 4 921 eur, nájomné 917 eur,  služby 4 295 eur ( inzercia, všeobecné služby, 

špeciálne služby, poistenie, preplatky za plyn a EE)    

 

2. plánovaná údržba 59 749 eur zahŕňa : 

- výmena okien a dverí Školská 25 v sume 7 634 eur,  

- výmena okien a dverí Bernolákova 11 v sume 50 315 eur,  

- odstránenie zhoreniska chata Vojšín 1 800 eur  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12. 

Zabezpečiť  efektívne 

využitie nebytových 
priestorov 

Počet prenajímaných 
budov   13  13     

         

 

 
Podprogram 6.2.  Verejná zeleň - TS  

       

Zámer podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a 

atraktívnom prostredí      
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta   

 formou príspevku pre Technické služby mesta  

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

137 528 138 208  63 210 

v členení :  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 63 353 63 353 16 009 

620- odvody  23 000 23 000 6 023 

630- tovary a služby v tom :  51 175 51 855 27 561 

632-  vodné  20 20 35 

633- materiál 9 300 9 300 5 597 

634- dopravné  16 570 16 570 7 631 

635- údržba 1 800 1 800 943 

637- služby 23 485 24 165 13 355 

640 - nemocenské  0 0 461 

spolu  137 528 138 208 50 054 

 

Výdavky vo výške 63 210 eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na údržbu verejnej 

zelene.   Skutočné čerpanie bolo vo výške 50 054 eur. Nevyčerpaný príspevok bol použitý na úhradu výdavkov 

v iných programoch, podprogramoch v rámci rozpočtu TS. 
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť  komplexnú 

starostlivosť o verejnú zeleň 
na území mesta  

Celková výmera 

udržiavanej verejnej 
zelene v m2 440 000  440 000   

         

 

 

Podprogram 6.3.  Verejné osvetlenie - TS   

       

Zámer podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia        
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO)  

v meste Nová Baňa. Podprogram ďalej zahŕňa zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby.     

  

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

70 227 70 227  34 116 

 
V členení :  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 13 200 13 200 3 001 

620- odvody  4 647 4 647 849 

630- tovary a služby v tom :  52 380 52 380 26 600 

632-  energie, telekomunikačné  35 420 35 420 21 647 

633- materiál 6 100 6 100 1 934 

634- dopravné  3 055 3 055 1 952 

635- údržba 3 200 3 200 387 

637- služby 4 605 4 605 680 

640 - transfery  0 0 0 

spolu  70 227 70 227 30 450 

 

Výdavky vo výške 34 116 eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na údržbu verejného 

osvetlenia.   Skutočné čerpanie bolo vo výške 30 450 eur. Nevyčerpaný príspevok bol použitý na úhradu výdavkov 

v iných programoch, podprogramoch v rámci rozpočtu TS. 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť   efektívne 

fungovanie VO v  meste  

Počet funkčných 

svetelných bodov  1 355  1 355  

         

 

 

Podprogram 6.4.  Občianska vybavenosť    

       

Zámer podprogramu :         
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie 

čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta . Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do 

nasledujúcich projektov: verejné WC, mestská tržnica, adoptuj si zástavku a participatívny rozpočet     

  

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

31 866 31 866  18 013 
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Projekt  6.4.1. Verejné WC     

 

Zámer projektu : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety      
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu :  Projekt predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky WC v meste.   

 

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

25 866 25 866 12 936 

 

V členení :  

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 13 231 13 231 9 109 

620- odvody  6 862 6 862 3 647 

630- tovary a služby v tom :  3 781 3 781 3 954 

632-  energie, vodné  3 460 3 460 2 293 

633- materiál 2 150 2 150 968 

635- údržba 400 400 0 

637- služby 1 566 1 566 693 

640 - odchodné  1 992 1 992 1 992 

spolu  25 866 25 866 18 702 

 

Výdavky vo výške 12 936 eur boli poukázané vo forme príspevku pre Technické služby mesta na prevádzku 

verejných WC.   Skutočné čerpanie bolo vo výške 18 702 eur. Na úhradu výdavkov projektu boli použité vlastné 

príjmy TS .     

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť funkčnú 

prevádzku verejných WC Počet verejných WC 2  2    

        

 

Projekt  6.4.2. Mestská tržnica  - TS    

 

Zámer projektu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách       
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta, 

Technické služby   

Komentár k projektu :  Projekt predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky mestskej tržnice a súčasne 

správu príležitostných trhov.   
    

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

0 0 0 

 

Celkové výdavky na zabezpečenie mestskej tržnice  boli vo výške 180 eur ( príplatky, vodné, energie, materiál), 

ktoré  boli hradené z vlastných príjmov TS.       

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6. K 31.12 

Zabezpečiť efektívnu 

prevádzku mestskej tržnice 

Počet prevádzkovaných 

tržníc 1  1    

        

 

Projekt  6.4.3. Adoptuj si zástavku     

 

Zámer projektu : Maximálna podpora občanom, ktorým záleží na okolí domov, bytoviek   

Zodpovednosť:  Kancelária primátora,  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a 

správy majetku mesta,    
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Komentár k projektu :  Projekt predstavuje  materiálne vybavenie na skrášlenie autobusovej zástavky ( farby, 

drevo, kvety....)   
 

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

1 000 1 000 77 

 

Výdavky boli vynaložené na nákup farieb.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Skultúrniť a skrášliť 

autobusové zástavky   

Počet adoptovaných 

zastávok  2  1    

        

 

Projekt  6.4.4. Parcitipatívny rozpočet     

 

Zámer projektu : Maximálna podpora občanom, organizáciám ,  ktorým záleží na svojom okolí   

Zodpovednosť:   Kancelária primátora, Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a 

správy majetku mesta,    

Komentár k projektu :  Projekt predstavuje komunitný projekt s verejnoprospešným účelom.      
 

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

5 000 5 000 5 000 

 

Výdavky vo výške 5 000 eur boli poskytnuté formou dotácie pre :  

1. OZ Lyžiari mesta Nová Baňa – suma 3 300 eur na projekt ,, Skatepark Nová Baňa “  

2. OZ Novobanskí patrioti – suma 700 eur na projekt ,, Doplnenie herných prvkov a stromov k studničke na     

    Pelúchovej “  

3. Mládežnícky parlament – suma 1 000 eur na projekt ,, Zvonička trails“  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Podporiť verejnoprospešné 

projekty     

Počet podporených 

projektov 2  3    

        

 

 

 

Program 7:  ROZVOJ MESTA  

 

Zámer programu : Strategické plánovanie, zmena prístupu k zostavovaniu rozpočtu so zameraním sa na 

strednodobé a dlhodobé ciele a zámery. 

Komentár k programu :  Program zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Nová Baňa na úseku 

cestnej dopravy – projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, odpadového hospodárstva, 

bývania a občianskej vybavenosti , vzdelávania, prevencie kriminality .  

Finančné prostriedky  sú určené na kapitálové výdavky mesta     

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

559 785 1 157 339 36 215 

  

Mesto – 28 681 

1. Nákup budovy DSS v sume 1 euro  

2. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v sume 1 500 eur – aktualizácia rozpočtu  

3. Územný plán, zmeny a doplnky  v sume 8 780 eur  
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4. PD parkovisko Pod Sekvojou v sume 1 940 eur  

5. PD Triedenie komunálneho odpadu v sume 3 960 eur  

6. NNN prípojka v sume 2 700 eur – vypracovanie DRS a IČ pre stavbu rozšírenie NNK na ul. Pod Sekvojou 

7. PD rekonštrukcia budovy kina v sume 9 800 eur 

 

Technické služby mesta – 7 534 eur  

    

1. Doplnenie  verejného osvetlenia na Tajchu v sume  3 513 eur  

2. Odstavná plocha  Nábrežná  v sume 20 eur 

3. Rekonštrukcia MK Čierny Lúh v sume 116 eur  

4. Most pri ZŠ v sume 283 eur 

5. splátky lisu v sume 3 602 eur 

   

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  31.12. 

Zabezpečiť realizáciu 
investičných akcií mesta      

Počet realizovaných 
investičných akcií  9  0    

        

 

  

 

Program 8:  ŠPORT, KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY  

 

Zámer programu : Rozsiahly výber športových, kultúrnych a spoločenských  aktivít podľa dopytu, želaní a 

rozhodnutí obyvateľov mesta  

Komentár k programu :  Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na  podporu  rozvoja 

športu a poskytovanie čo najkvalitnejších  kultúrnych a spoločenských služieb  pre obyvateľov mesta .  

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

271 499 355 790 135 142 

 

 

Podprogram 8.1.  Rekreačné a športové služby     

       

Zámer podprogramu : Vytvorenie optimálnych podmienok pre rozvoj športu            
Zodpovednosť:  odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice    

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na podporu rozvoja 

športu  

Finančné prostriedky  sú určené na zabezpečenie rekreačných objektov – chata Tajch, organizovanie športových 

a rekreačných podujatí ( Zimný prechod Pohronským Inovcom, Tajchová osmička, Do práce na bicykli....)    

  

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

 7 970 9378  4 436 

 

Výdavky boli vynaložené na materiál 56 eur, prepravné 481 eur, ceny 1 933 eur, konzultačné a poradenské služby 

1 966 eur.    

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  31.12. 

Zabezpečiť športové 

podujatia      

Počet realizovaných 

športových podujatí   6  3    

 za rok        

 

K 30.6.2022 boli zrealizované tri podujatia : 52. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom, Štafetový beh, 

Ľahkoatletický míting.  
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Projekt  8.1.1. Dotácie      

 

Zámer projektu :  Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt   
Zodpovednosť:   odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k projektu :  Projekt podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých 

realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity.       

      

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

60 000 71 000 34 750 

 

Finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie pre športové kluby, občianske združenia a fyzické osoby na 

podporu športových, súťažných a voľnočasových aktivít.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Podporiť široké spektrum 
športových aktivít pre deti, 

mládež a dospelých      

Počet podporených 

žiadostí  15  14    

        

 

Mesto podporilo 14 žiadateľov o poskytnutie dotácie : Športový klub POOLO, Novobanské ľadové medvede, 

Združenie športových rybárov, TJ Slovan Nová Baňa, Stolnotenisový klub, Mestský futbalový klub, Slovenský 

rybársky zväz, TŠK Tiffany, SKI team, ŠK karate NB, Tenisový klub Tajch, Tajchšport, Jazdecká škola Beri, 

MIŠI moto.    

 

Projekt  8.1.2. Cyklopretek       

 

Zámer projektu :  Vytvorenie optimálnych podmienok na cyklopretek V4    
Zodpovednosť:   odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k projektu : Projekt podporuje medzinárodné preteky V4 Bycikle race Grand Prix Slovakia        

Finančné prostriedky sú  určené na zabezpečenie cyklistických pretekov ( materiál, občerstvenie, služby, odmeny, 

poistenie)       

 

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

15 000 21 990  25 

 

Výdavky boli vynaložené na materiál. 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť bezproblémový 
priebeh cyklistických  

pretekov       Realizácia pretekov    áno  nie   

        

 

Podprogram 8.2.  Správa štadióna      

       

Zámer podprogramu :  Funkčný priestor pre športové a rekreačné aktivity športovcov a obyvateľov mesta     

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta,    

Technické služby     

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta    

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

 18 980 43 890  12 662  
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Technické služby mesta   

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 0 0 1 640 

620- odvody  0 0 572 

630- tovary a služby v tom :  18 980 39 890 14 728 

632-  energie, vodné  2 750 2 750 2 428 

633- materiál 9 730 9 730 5 658 

634- dopravné 900 900 2 260 

635- údržba 2 400 19 825 2 137 

637- služby 3 200 6 685 2 246 

640 - transfery  0 0 0 

spolu  18 980 39 890 16 940 

 

Výdavky vo výške 9 492 eur boli poukázané formou príspevku pre Technické služby mesta na zabezpečenie 

prevádzky štadióna. Skutočné čerpanie bolo vo výške 16 940  eur. Na úhradu výdavkov projektu bol použitý 

nevyčerpaný príspevok z iných programov, podprogramov v rámci rozpočtu TS.    

 

Mesto  

Výdavky vo výške 3 170 eur boli vynaložené na mzdy, odvody správcu štadióna a materiál.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť udržiavaný areál      

Veľkosť udržiavanej  

hlavnej plochy kosením 

v m2 12 000  12 000   

         

 

Podprogram 8.3.  Ihriská a športoviská   - TS    

       

Zámer podprogramu :  Udržiavané ihriská a športoviská     

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta,    

Technické služby     

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta    

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

13 558 13 558  6 780  

 

V členení :  

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 4 354 4 354 1 582 

620- odvody  1 639 1 639 531 

630- tovary a služby v tom :  7 565 7 565 3 583 

632-  energie, vodné  1 200 1 200 992 

633- materiál 3 401 3 401 1 818 

634- dopravné 350 350 282 

635- údržba 1 200 1 200 0 

637- služby 1 414 1 414 490 

640 - transfery  0 0 0 

spolu  13 558 13 558 5 696 

 

Výdavky vo výške 6 780 eur boli poukázané formou príspevku Technickým službám na zabezpečenie prevádzky 

športovísk a ihrísk. Skutočné čerpanie bolo vo výške 5 696 eur. Nevyčerpaný príspevok bol použitý na úhradu 

výdavkov v iných programoch, podprogramoch v rámci rozpočtu TS.     

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť udržiavané 

ihriská       

Počet udržiavaných 

ihrísk  8  8    
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Podprogram 8.4. Kultúrne služby       

       

Zámer podprogramu :  Rozsiahly výber kultúrnych aktivít mesta Nová Baňa     

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k podprogramu:  Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste - 

organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, 

financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.   

Finančné prostriedky sú  na zabezpečenie a organizáciu kultúrnych podujatí.  

 

  

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

84 830 92 444  50 111  

V tom :  

 

1. Výdavky na kultúrne služby vo výške 48 764 eur   

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 31 000 31 000 15 631 

620- odvody  11 770 11 770 5 695 

630- tovary a služby v tom :  29 890 37 504 16 710 

631- cestovné 30 30 0 

632-  energie, vodné , poštovné, telekomunikačné 10 970 10 970 8 423 

633- materiál 3 350 6 320 842 

634- dopravné (prepravné) 200 200 0 

635- údržba 1 600 1 600 49 

637- služby 13 740 18 384 7 396 

640 - transfery  10 100 10 100 10 728 

spolu  82 760 90 374 48 764 

 

Pol 640: transfery : dotácie v sume 10 000  eur, peňažný príspevok na stravovanie v sume 517 eur, nemocenské 

dávky 211 eur,  

 

2.  Výdavky na ZPOZ vo výške 1 347 eur  na zabezpečenie občianskych obradov ( občianske pohreby, slávnostné 

obrady pri životnom jubileu) a to na materiál, občerstvenie, ošatné .   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Podpora kultúrno 

spoločenských aktivít       

Počet usporiadaných 

podujatí za rok   30  10    

         

 

Projekt  8.4.1. Novobanský jarmok       

 

Zámer projektu :  Udržiavanie miestnej kultúry a tradičných remesiel       
Zodpovednosť:   odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k projektu : Projekt predstavuje kultúrnu akciu s dlhodobou tradíciou           

Finančné prostriedky vo výške 26 086  EUR sú  určené na zabezpečenie  Novobanského jarmoku, na prezentáciu 

ľudových umelcov. Najväčšou položkou sú pestré, profesionálnejšie a tým aj náročnejšie kultúrne programy, 

prenájom profesionálnej tribúny s osvetlením a veľkoplošného party stanu na tržnicu tiež s osvetlením, LED 

obrazovka a propagácia.  

     

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

26 086 26 086 0 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť prezentáciu 

miestnej kultúry a remesiel       Počet  remeselníkov    40  0   
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Podprogram 8.5. Mestská knižnica        

       

Zámer podprogramu :  Podpora vzdelanostných aktivít  

Zodpovednosť: odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice       

Komentár k podprogramu:            
Finančné prostriedky sú  na zabezpečenie prevádzky mestskej knižnice   

  

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

34 435 30 844  15 270  

V tom :  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 10 400 10 400 5 281 

620- odvody  3 993 3 993 1 912 

630- tovary a služby v tom :  20 032 16 441 8 077 

631- cestovné 150 150 0 

632-  energie, vodné , poštovné, telekomunikačné. 8 300 8 300 4 041 

633- materiál 6 547 2 956 2 529 

635- údržba 1 700 1 700 377 

637- služby 3 335 3 335 1 130 

640 - transfery  10 10 0 

spolu  34 435 30 844 15 270 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť dostupnosť 

krásnej a odbornej literatúry  

Počet registrovaných 

čitateľov 700  523    

         

 

 

Podprogram 8.6. Banské múzeum        

       

Zámer podprogramu : Zachovávanie banských tradícií, bansko-technických zariadení a artefaktov viažucich sa 

k baníctvu, propagácia i prezentácia baníckej histórie pre ďalšie generácie, zvýšenie záujmu laickej, ale aj 

odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o banícke a technické pamiatky v meste.   

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta      

Komentár k podprogramu:            
 V roku 2022 sa plánuje pokračovať už v začatých prácach z roku 2021 .     

  

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

 5 480 0 

 

Výdavky sú plánované na 4. etapu archeologického výskumu a to na štúdiu v sume 4 980 eur a materiál 

a občerstvenie pre dobrovoľníkov 500 eur.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ cieľová hodnota  

cieľová 

hodnota  cieľová hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť4. etapu 

archeologického výskumu       

        

 

 

Podprogram 8.7. Mestský rozhlas - TS         

       

Zámer podprogramu :  Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta   
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

a Technické služby     
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Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta 

prostredníctvom miestneho rozhlasu.          
Finančné prostriedky vo výške 6 070 EUR sú  určené vo forme príspevku  Technickým službám mesta.   

  

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

6 070 6 070 1 434 

 

Výdavky vo výške 1 434 eur boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na  opravu a údržbu 

mestského rozhlasu.  Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 258 eur. Nevyčerpaný príspevok bol použitý na úhradu 

výdavkov v iných programoch, podprogramoch v rámci rozpočtu TS. 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť kvalitné a široko 

dostupné vysielanie 
mestského rozhlasu 

Počet funkčných 
reproduktorov  143  143   

        

 

 

Podprogram 8.8. Vysielacie služby - SOZA         

       

Zámer podprogramu :   Používanie hudobnej produkcie počas kultúrno spoločenských podujatí mesta  

Zodpovednosť:   odd. kultúry, športu, Mestskej knižnice          

Komentár k podprogramu:    

Finančné prostriedky vo výške 1 400 EUR sú  určené na poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému.  

Mesto platí autorské odmeny za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v 

súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobných dielam na území SR 

vydaným MK SR.   

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

1 400 1 400 54 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť legálne 

používanie akejkoľvek 
hudobnej produkcie  

Počet podujatí 

s použitím hudobnej 
produkcie  10  2   

        

 

Podprogram 8.9. Pohrebné a cintorínske služby          

       

Zámer podprogramu :  Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce 

Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta 

a Technické služby               

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný 

odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu cintorína a domu smútku  t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, 

zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, 

evidencia pochovaných a pod. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

3 170 18 170 1 584 

 

Výdavky vo výške 1 584 eur boli poukázané formou príspevku Technickým službám mesta na správu a údržbu 

cintorína. Skutočné čerpanie bolo  vo výške 15 856 eur.  Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom a skutočnými 

výdavkami je vo výške 14 272 eur, ktorý bol vykrytý z vlastných príjmov TS.      
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť vysokokvalitné 

cintorínske a pohrebné 
služby 

Celkový počet 

udržiavaných 
hrobových miest 2725 2725  

        

 

 

Podprogram 8.10.  Mestský kultúrno -športový a voľnočasový areál Nová Baňa 

Zámer podprogramu :  zatraktívnenie  kultúrno - športových  a voľnočasových  služieb  a aktivít vybudovaním   

                                        nového  areálu        
Zodpovednosť:  Oddelenie výstavby a investícií, stavebného úradu, životného prostredia a správy majetku mesta               

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

0 10 761 8 034 

 

Výdavky v sume 8 034 eur boli vynaložené na inžinierskogeologický výskum 5 874 eur a 2 160 eur za  služby 

verejného obstarávania.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

 

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2021 K 30.6  K 31.12 

Zatraktívnenie kultúrno- 

športového vyžitia v meste 

Celkové náklady na 

realizáciu projektu 4 486 8 034  

        

 

 

 

Program 9:  VZDELÁVANIE  

 

Zámer programu : Moderné materské a základné školy, základná umelecká škola a školské zariadenia 

poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, primárne umelecké a nižšie 

sekundárne umelecké vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu detí a žiakov   

 

Komentár k programu :  Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materskej škole, 

kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole v meste Nová Baňa vrátane zabezpečenia 

dostupného stravovania v školskej jedálni pri základnej  a materskej škole a v neposlednom rade financovanie 

voľno – časových aktivít detí a študentov. V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program 

Vzdelávanie podprogramy Materská škola, Základná škola, Voľno časové vzdelávanie.  

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

2 897 610 2 951 530 2 921 830 

 

 

Podprogram 9.1. Materská škola          

       

Zámer podprogramu : Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov    

Zodpovednosť : riaditeľka  

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj 

osobnosti dieťaťa.  

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

876 260 866 625 388 039 

V členení :  
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Druh  Zdroj Ekonomická Názov položky schválený  upravený  Plnenie k   

rozpočtu   klasifikácia   2022   30.6.2022 

                                        Príjmy        

  41 223 za predaj výrobkov – školné 25 000   25 000   14 950   

  72f 223 za predaj výrobkov – stravné  46 000   46 000   23 963   

  41 223 za predaj výrobkov - režijné nákl.  11 000   11 000   5 071   

  72f 453 z predchádzajúcich období 0   0   4 625   

  41 292 z dobropisov 0   0   167   

      vlastné príjmy spolu 82 000   82 000   48 776   

      Bežné výdavky        

  41 610 Mzdy  473 400   470 338   210 373   

  41 620 Poistné spolu 170 200   170 200   74 312   

  41 630 Tovary a služby spolu 134 300   117 400   59 276   

  41 640 Transfery  2 260   5 322   3 364   

      spolu  780 160   763 260   347 325   

              

  46 700 Kapitálové výdavky 12 000   12 000   3 991   

      originálne kompetencie spolu  792 160   775 260   351 316   

              

  111 610 Mzdy  19 800   19 800   0   

  111 620 Poistné spolu 7 000   7 700   0   

  111 630 Tovary a služby spolu 11 300   11 300   3 941   

 131L 630 Tovary a služby z r. 2021 0 4 499 4 499 

  AC 610 Mzdy  0   1 413   1 413   

  AC 620 Poistné spolu   494   494   

      prenesené kompetencie  spolu 38 100   45 365   10 506   

              

  72f 630 Potraviny  46 000   46 000   26 217   

          0   0   

      spolu  876 260   866 625   388 039   

 

Z celkových  výdavkov 388 039 eur bolo  10 506 eur hradené zo ŠR na predškolákov,  26 217 eur bolo hradené 

stravníkmi a 351 316 eur bolo hradené z rozpočtu mesta.   

 

Bežné výdavky na prevádzku celej  materskej školy boli vo výške 299 964 eur v členení :  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 407 000 405 698 174 948 

620- odvody  146 000 146 494 61 548 

630- tovary a služby v tom :  106 300 110 799 60 470 

631- cestovné 700 700 6 

632-  energie, vodné , poštovné, telekomunikačné 35 900 39 100 34 945 

633- materiál  22 900 27 399 12 104 

635- údržba 9 900 9 900 3 270 

637- služby 36 900 33 700 10 145 

640 – nemocenské   2 230 5 104 2 998 

spolu  661 530 668 095 299 964 

 
Pol 633 : materiál, učebné pomôcky, interiérové vybavenie, softvér  

Pol 635 : údržba strojov, prístrojov a budov  

Pol 637 : všeobecné služby, stravovanie, poplatky a odvody   

 

Bežné výdavky na prevádzku celej školskej jedálne  boli vo výške 84 085 eur v členení :  

 

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  schválený  upravený plnenie k 30.6. 

610- mzdy 86 200 85 853 36 837 

620- odvody  31 200 31 200 13 258 

630- tovary a služby v tom :  85 300 68 400 33 464 

631- cestovné 300 300 12 

632-  energie, vodné  3 200 3 200 772 

633- materiál (vrátane potravín) 58 500 55 600 28 761 

635- údržba 14 800 800 591 

637- služby 8 500 8 500 3 328 

640 - nemocenské  30 377 526 

spolu  202 730 185 830 84 085 
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Kapitálové výdavky vo výške 3 991 eur boli vynaložené na  pracovné stroje do  školskej  jedálne ( nerezová 

škrabka a profi umývačka ) .  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Zabezpečiť kvalitný 

výchovnovzdelávací proces 

v materskej škole  

Počet detí 

navštevujúcich 

materskú školu  203  203   

        

 

 

Podprogram 9.2. Základná škola Jána Zemana          

       

Zámer podprogramu :  Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom 

výchovnovzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov   

Zodpovednosť : riaditeľka  

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného 

výchovnovzdelávacieho procesu v meste Nová Baňa. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov 

v základnej škole zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 

eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno- patologickými javmi vo 

výchovnovzdelávacom procese.  

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

1 302 686 1 297 119 548 731 

 

V členení :  

1. ZŠ I. a II. Stupeň  

 

Zdroj EK 1.stupeň – predprimárne vzdelávanie Schválený  upravený  Plnenie k 30.6. 

            

111 610 Mzdy 228 589 228 589 93 836 

111 620 Odvody 80 856 80 856 32 348 

111 630 Tovary a služby - normatívne  53 120 53 120 18 751 

111 640 Transfery 424 424 2 278 

111   spolu 362 989 362 989 147 213 

            

131L 630 Tovary a služby - z r. 2021  0 6 541 6 541 

131L 640 Transfery- dopravné 0 30 30 

131L   spolu 0 6 571 6 571 

            

11UA 630 Tovary a služby - Ukrajina  0 0 2 389 

11UA   spolu 0 0 2 389 

            

41 630 Tovary a služby  19 790 7 090 1 734 

41   spolu 19 790 7 090 1 734 

            

    Celkom  382 779 376 650 157 907 

 

KZ 111- zo ŠR :  Bežné výdavky v sume 147 213 eur    boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné stočné, 

poštovné, materiál, výpočtovú techniku, knihy a časopisy , údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, 

poplatky a odvody, stravovanie, dopravné žiakom, nemocenské dávky.   

 

KZ 131L- neminuté prostriedky z roku 2021  : Bežné výdavky v sume 6 571 eur boli vynaložené na energie, 

vodné, interiérové vybavenie, stroje , prístroje, učebné pomôcky, školenia, dopravné žiakom  

 

KZ 11UA- zo ŠR – Ukrajina :  Bežné výdavky v sume 2 389 eur boli vynaložené na energie a učebné pomôcky 

 

KZ 41- z rozpočtu mesta : Bežné výdavky v sume 1 734 eur boli vynaložené na učebné pomôcky, údržbu prístrojov 

a poistenie .  
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Zdroj EK 2. stupeň – sekundárne vzdelávanie Schválený  upravený  Plnenie k 30.6. 

          2022 

111 610 Mzdy 296 227 303 004 135 473 

111 620 Odvody 105 331 107 698 48 117 

111 630 Tovary a služby - normatívne  53 120 53 120 16 591 

111 640 Transfery 625 625 4 722 

111   spolu 455 303 464 447 204 903 

            

131L 630 Tovary a služby - z r. 2021  0 6 541 6 541 

131L 640 Transfery- dopravné 0 77 77 

131L   spolu 0 6 618 6 618 

            

11UA 630 Tovary a služby - Ukrajina  0 0 2 294 

    spolu 0 0 2 294 

            

41 610 Mzdy 63 069 63 069 25 837 

41 620 Odvody 22 043 22 043 9 079 

41 630 Tovary a služby -   22 714 10 014 2 363 

41 640 Transfery - nemocenské 10 10 287 

41   spolu 107 836 95 136 37 566 

            

    Celkom  563 139 566 201 251 381 

 

KZ 111- zo ŠR :  Bežné výdavky v sume 204 903 eur    boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné stočné, 

poštovné, materiál, výpočtovú techniku, knihy a časopisy , údržbu strojov, prístrojov a budov, všeobecné služby, 

poplatky a odvody, stravovanie, dopravné žiakom, nemocenské dávky.   

 

KZ 131L- neminuté prostriedky z roku 2021  : Bežné výdavky v sume 6 618 eur boli vynaložené na energie, 

vodné, interiérové vybavenie, stroje , prístroje, učebné pomôcky, školenia, dopravné žiakom  

 

KZ 11UA- zo ŠR – Ukrajina :  Bežné výdavky v sume 2 294 eur boli vynaložené na energie a učebné pomôcky 

 

KZ 41- z rozpočtu mesta : Bežné výdavky v sume 37 566 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, údržbu prístrojov, 

stravovanie,  poistenie , tvorbu SF.   

 

Z celkových bežných výdavkov 409 288 eur bola suma 369 988 eur hradená zo ŠR na prenesené kompetencie  

a  suma 39 300 eur bola hradená z rozpočtu mesta na originálne kompetencie.    

 

 

2. ŠKD, CVČ  

 

Zdroj EK Názov Schválený  upravený  Plnenie k 30.6. 

         2022 

111 610 Mzdy-  CVČ 1 000 1 000 360 

111 620 Odvody 350 350 126 

111 630 Tovary a služby -   1 000 1 000 126 

111 640 Transfery 0 0 0 

111   spolu 2 350 2 350 612 

            

41 610 Mzdy- ŠKD 61 286 61 286 24 900 

41 620 Odvody 22 597 22 597 8 480 

41 630 Tovary a služby -   19 351 19 351 6 431 

41 640 Transfery - odchodné, nemoc 2 000 2 000 624 

41   spolu 105 234 105 234 40 435 

            

    Celkom  107 584 107 584 41 047 

 

KZ 111- zo ŠR – vzdelávacie poukazy :  Bežné výdavky v sume 612 eur    boli vynaložené na mzdy, odvody,  

materiál  

 

KZ 41- z rozpočtu mesta : Bežné výdavky v sume 40 435 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, materiál, 

učebné pomôcky, stravovanie, tvorbu SF, odmeny mimo PP   
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4. Školská jedáleň  

   

Zdroj EK Názov Schválený  upravený  Plnenie k 30.6. 

          2022 

111 630 Tovary a služby -  potraviny 2 000 2 000 0 

111   spolu 2 000 2 000 0 

            

41 610 Mzdy 68 965 68 965 26 282 

41 620 Odvody 24 103 24 103 9 128 

41 630 Tovary a služby -   45 868 43 368 14 224 

41 640 Transfery - nemocenské 10 10 759 

41   spolu 138 946 136 446 50 393 

            

72f 630 Potraviny, 99 238 99 238 48 003 

    spolu 99 238 99 238 48 003 

            

41 713 umývačka riadu 9 000 9 000 0 

41   spolu 9 000 9 000 0 

            

    Celkom  249 184 246 684 98 396 

 

 

KZ 41: Bežné výdavky v sume 50 393 eur  boli vynaložené  na  mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, interiérové 

vybavenie, prevádzkové stroje a prístroje, pracovné odevy, údržba strojov a prístrojov  a budov, všeobecné služby, 

stravovanie,  

KZ 41: Kapitálové výdavky : plnenie nenastalo. 

 

KZ 72f : Bežné výdavky v sume 48 003 eur boli vynaložené na nákup potravín.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť kvalitný 
výchovnovzdelávací proces 

v základnej škole  

Počet žiakov  
navštevujúcich 

základnú školu  367  367   

        

 

V rámci skvalitňovania výchovnovzdelávacieho procesu škola zakúpila 46 tabletov, nové skrinky do učební.   

 

 

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť kvalitné a 

dostupné  stravovanie v ŠJ 

pri ZŠ J. Zemana  

Počet žiakov 

využívajúcich 

stravovanie    559  559  

        

 

Od februára školská jedáleň pripravuje obedy aj pre odídencov z Ukrajiny, ktoré boli v plnej výške refundované 

mestom z transparentného účtu a dotácie.      

 

 

 

Podprogram 9.3. Základná  umelecká škola           

       

Zámer podprogramu :  Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.   

Zodpovednosť : riaditeľka  

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

527 260 516 319 224 408 
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V tom :  

 

Zdroj EK Názov Schválený  upravený  Plnenie k 30.6. 

         2022 

41 610 Mzdy 336 209 336 209 136 538 

41 620 Odvody 120 661 120 661 48 124 

41 630 Tovary a služby -   58 591 50 791 29 474 

41 640 Transfery- nemocenské 3 799 10 1 624 

41   spolu 519 260 507 671 215 760 

            

131L 630 tovary a služby 0 648 648 

131L   spolu   648 648 

            

     spolu BV 519 260 508 319 216 408 

46 713001 hudobný nástroj 8 000 8 000 8 000 

46    spolu KV 8 000 8 000 8 000 

            

    Celkom  527 260 516 319 224 408 

 

KZ 41: Bežné výdavky v sume 215 760 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, interiérové 

vybavenie, materiál, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, pracovné odevy, údržba strojov 

a prístrojov  a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, nemocenské.   

 

KZ 131L prostriedky z r. 2021 : Bežné výdavky v sume 648 eur boli vynaložené na materiál.  

 

KZ 46: Kapitálové výdavky v sume 8 000 eur boli vynaložené na nákup pianína.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť kvalitný 

výchovnovzdelávací proces 
v základnej umeleckej škole  

Počet žiakov  

navštevujúcich 

základnú umeleckú 
školu  391  391   

        

 

 

Podprogram 9.4. Centrum voľného času  

 

Zámer podprogramu :  Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov 

a študentov.    

Zodpovednosť : riaditeľka  

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie 

vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod.. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

131 942 138 463 47 937 

V tom :  

Zdroj   EK Názov Schválený  upravený  Plnenie k 30.6. 
            2022 

111 09.6.0.2 630 Tovary a služby  0 0 1 313 

111     spolu 0 0 1 313 

              

41 09.6.0.2. 610 Mzdy 65 926 65 926 26 157 

41 09.6.0.2. 620 Odvody 24 144 24 312 9 879 

41 09.6.0.2. 630 Tovary a služby -   41 862 47 837 8 690 

41 09.6.0.2. 640 Transfery - nemocenské 10 10 166 

41     spolu 131 942 138 085 44 892 

              

11H 09.6.0.2. 610 Mzdy 0 378 1 732 

      spolu 0 378 1 732 

      Celkom  131 942 138 463 47 937 
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KZ 41: Bežné výdavky v sume 44 892 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, energie, vodné a stočné, interiérové 

vybavenie, materiál,  učebno- kompenzačné pomôcky,  výpočtovú techniku, prevádzkové stroje a prístroje, 

prepravné, , údržba strojov a prístrojov  a budov, všeobecné služby, stravovanie, poplatky, poistenie , odmeny 

mimo PP.  

KZ 111- vzdelávacie poukazy : Bežné výdavky v sume 1 313 eur boli vynaložené na knihy, časopisy, odmeny 

mimo PP 

KZ 11H – z rozpočtov iných obcí : Bežné výdavky v sume 1 732 eur boli vynaložené na mzdy 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Dosiahnuť čo  najvyššiu 

kvalitu  a rôznorodosť 

poskytovania voľnočasových 
aktivít Počet žiakov    147  147  

        

 

Podprogram 9.5. Cirkevné školské zariadenia   

 

Zámer podprogramu :  Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov 

a študentov.    

Zodpovednosť : Základná škola sv. Alžbety  

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie 

vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod.. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

55 662 55 697 27 846 

 

Mesto poskytlo dotáciu pre 77 detí navštevujúcich ŠKD v celkovej  výške 22 800 eur a dotáciu pre 93 detí 

navštevujúcich CVČ v celkovej výške 5 051 eur.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Dosiahnuť čo  najvyššiu 

kvalitu  a rôznorodosť 

poskytovania voľnočasových 
aktivít Počet žiakov    170  170  

        

 

 

Podprogram 9.6. CVČ mimo mesta Nová Baňa   

 

Zámer podprogramu :  Podpora voľnočasových aktivít v zariadeniach mimo mesta Nová Baňa     

Zodpovednosť :  CVČ   

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie 

vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod.. 

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

300 500 450 

 

Bežné výdavky  boli poukázané formou dotácie pre Centrá voľného času mimo územia mesta, ktoré poskytujú 

záujmové vzdelávanie pre deti s trvalým pobytom na území Novej Bane .  
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Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6. K 31.12 

Dosiahnuť čo  najvyššiu 

kvalitu  a rôznorodosť 
poskytovania voľnočasových 

aktivít Počet žiakov    5  7  

        

 

 

Podprogram 9.7. Gymnázium Františka Švantnera    

 

Zámer podprogramu :  Podpora úspešných študentov Gymnázia F. Švantnera      

Zodpovednosť :  riaditeľka GFŠ  

Komentár k podprogramu: Podprogram má vytvárať motiváciu na dosahovanie lepších študijných výsledkov   

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

3 500 3 500 3 500 

 

Bežné výdavky v sume 3 500 eur boli poukázané formou dotácie GFŠ na motivačné štipendium.  

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Podporovať nadaných 

študentov GFŠ 

Počet podporených 

študentov     20  16  

        

 

K 30.6.2022  získalo 16 žiakov motivačné štipendium za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy.  

 

Podprogram 9.8. Letné tábory    

 

Zámer podprogramu : Podpora voľnočasových aktivít počas letných prázdnin.           

Zodpovednosť :  kancelária primátora, CVČ, ZŠ 

Komentár k podprogramu:  Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre 

zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže počas letných prázdnin.  

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

0 5 880 0 

 

K 30.6. plnenie nenastalo 

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Podporovať voľnočasové 

aktivity počas letných 

prázdnin 

Počet realizovaných 

letných táborov     5  0  
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Program 10:  SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY  

 

Zámer programu : Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov mesta   
 

Komentár k programu : Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Nová Baňa - počnúc  pomocou 

sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či klubmi 

dôchodcov.  

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov  Jednorazová 

pomoc občanom v hmotnej núdzi, Denné centrum Lipa, Terénna opatrovateľská služba, príspevky neštátnym 

subjektom, Obnova rodinných pomerov ,Sociálny taxík    

 

 

Rozpočet programu 
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

151 405 235 021 149 731 

 

 

Podprogram 10.1. Invalidita a ŤZP    

 

Zámer podprogramu :  Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov      

Zodpovednosť :  odd. správne  

Komentár k podprogramu:  Podprogram zahŕňa aktivity Zväzu zdravotne postihnutých občanov  

Finančné prostriedky vo výške 500 EUR sú určené na spolufinancovanie aktivít SZZP.   

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

 500  500  500 

Bežné výdavky v sume 500 eur boli poukázané formou dotácie SZZP.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6.  K 31.12 

Podporiť ťažko zdravotne 

postihnutých občanov 

Počet podporených 

aktivít pre ŤZP 

občanov      10  0  

        

 

 

Podprogram 10.2. Staroba     

 

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov         
Zodpovednosť :  odd. správne  

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa  činnosti a aktivity Denného centra Lipa a Terénnej 

opatrovateľskej služby . Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky DC Lipa a prevádzkové 

náklady na terénnu opatrovateľskú službu   

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

 136 755  143 406 45 768 

 

 

Projekt  10.2.1. Denné centrum Lipa        

 

Zámer projektu :  Komplexná starostlivosť o seniorov 

Zodpovednosť:   odd. správne        

Komentár k projektu : Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre seniorov a zdravotne 

postihnutých občanov, príprava výstav pre seniorov, zapájanie seniorov do kultúrneho života, organizovanie 

prednášok a besied.  

Finančné prostriedky sú  na zabezpečenie prevádzky DC  (mzdy, odvody, energie, materiál, prepravné, 

všeobecné služby, príspevok Jednote dôchodcov). 
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Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

10 710 10 710 4 670 

 

Výdavky boli vynaložené na mzdy, odvody, materiál, prepravné, honoráre, dohody mimo PP, služby.   

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť podmienky 

a možnosti vlastnej 
realizácie dôchodcov Počet návštevníkov    120  120   

        

 

 

Projekt  10.2.2. Opatrovateľská služby        

 

Zámer projektu :  Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom 

prostredí 

Zodpovednosť:   odd. správne        

Komentár k projektu : Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava 

alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so 

spoločenským prostredím.  

     

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

126 045 132 696 41 098 

 

Výdavky v sume 17 660 eur boli vynaložené na mzdy, odvody, špeciálne služby- posudky, vratky- vrátená dotácia 

na opatrovateľky z r. 2021, stravovanie.  

Výdavky v sume 23 438 eur boli poukázané formou  transferu neziskovej organizácií  Opatríme Vás n. o. , ktorá 

pre mesto zabezpečuje terénnu  opatrovateľskú službu.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť pomoc pri 

vykonávaní bežných 
životných úkonoch Počet opatrovaných    30  30   

        

 

Podprogram 10.3. Rodina a deti     

 

Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v rodine          

Zodpovednosť :  odd. správne  

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na obnovu rodinných pomerov.      

Finančné prostriedky sú určené na príspevok pre združenia zamerané na prácu s deťmi  a na vyplácanie rodinných 

prídavkov .  

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

2 000  6 075  3 267 

 

Bežné výdavky boli vynaložené na príspevok združeniam 500 eur, výplatu rodinných prídavkov 767 eur 

a príspevok pri narodení dieťaťa 2 000 eur ( 100eur na jedno novonarodené dieťa ).  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť obnovu 

rodinných pomerov  

Počet neštátnych 
zariadení poskytujúcich 

prácu s deťmi 2  2  
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Podprogram 10.4. Sociálna pomoc      

 

Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc občanom v núdzi          

Zodpovednosť :  odd. správne  

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa poskytuje dotácia na stravovanie  a školské pomôcky, 

jednorazové dávky v hmotnej núdzi a príspevok na sociálny taxík       

 

   Rozpočet podprogramu   
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

12 150  85 040 100 196 

 

Projekt  10.4.1. Stravovanie, školské pomôcky         

 

Zámer projektu :  Sprostredkované prideľovanie financií štátu deťom v hmotnej núdzi 

Zodpovednosť:   odd. správne        

Komentár k projektu : Poskytovanie dotácie na stravovanie a školské pomôcky  

     

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

2 150 58 238 52 273 

Výdavky v sume 52 273 eur boli vynaložené na :  školské pomôcky 83 eur, dotácia na stravovanie 5 404 eur 

a vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2021 v sume 46 786 eur.  

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť rovnaké šance 

pre deti a žiakov bez 

rozdielu spoločenského 
postavenia 

Počet poberateľov 
dávok     10  10   

        

 

Projekt  10.4.2. Jedno rázové dávky v hmotnej núdzi          

 

Zámer projektu :  Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi 

Zodpovednosť:   odd. správne        

Komentár k projektu : Projekt predstavuje činnosti zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze   

Finančné prostriedky sú určené na príspevky pre jednotlivcov    

     

Rozpočet projektu  
Schválený rozpočet upravený 

Plnenie 

k 30.6.2022 

10 000 26 802 47 923 

Výdavky boli vynaložené na :   

- jedno rázové dávky v HN  v sume 698 eur (nákup potravín 50 eur ,  mimoriadna pomoc 600 eur  

- sociálny taxík v sume 2 308 eur       

- výdavky Ukrajina v sume 44 917 eur v tom : materiál 762 eur, potraviny 1 750 eur, palivá 235 eur,  všeobecné 

služby 6 218 eur ( stravovanie, preprava, prekladateľské služby), špeciálne služby v sume 10 855 eur ( ubytovanie, 

režijné náklady za stravovanie), výplata dotácie občanom a právnickým osobám, ktorí poskytli ubytovanie 

odídencom z Ukrajiny v sume 25 097 eur.     

Z celkových výdavkov na Ukrajinu bolo :  

- 14 421 eur hradených z rozpočtu mesta, ktoré budú mestu refundované zo ŠR,  

-   5 399 eur bolo hradených z transparentného účtu  

- 25 097 eur bolo hradených zo ŠR pre ubytovateľov     

 

Ciele a merateľné ukazovatele :  

Cieľ  merateľný ukazovateľ 

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

cieľová 

hodnota  

    r. 2022 K 30.6  K 31.12 

Zabezpečiť prepravu 
sociálne znevýhodneným 

občanom 

Počet žiadateľov o 

prepravu     10  10  
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením MsZ č. 154/2021 zo dňa 15.12.2021 a ako jeho 

súčasť rozpočet príjmov a výdavkov Technických sluţieb mesta Nová Baňa.  
 

Tabuľka č. 1 : Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   

  rozpočet 

Príjmy celkom  1 326 919 

Z toho : beţné príjmy   924 334 

              kapitálové príjmy  402 585 

Výdavky celkom  1 326 919 

Z toho : beţné výdavky  924 334 

              kapitálové výdavky 402 585 

Príjmy celkom  1 326 919 

Výdavky celkom  1 326 919 

rozdiel    

  

V rámci schváleného rozpočtu je beţný príspevok vo výške  924 334 eur, v tom účelový príspevok vo 

výške 21 100 eur a vlastné príjmy vo výške 33 000 eur. Kapitálový príspevok je vo výške 402 585 eur.  

V priebehu prvého polroka 2022 bol náš beţný rozpočet na základe zmien rozpočtu upravený na sumu 

946 634 eur, v tom účelové prostriedky boli upravené na sumu 52 010 eur a beţný rozpočet 894 624. 

Vlastné príjmy neboli zmenené. Celkovo bol beţný rozpočet navýšený o 22 300 eur.  

Kapitálový príspevok bol zmenami rozpočtu upravený na sumu 404 900 eur, čo predstavuje navýšenie 

výdavkov o 2 315 eur. 

 

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   

  rozpočet po zmenách  

Príjmy celkom  1 326 919 1 351 534 

Z toho : beţné príjmy   924 334 946 634 

              kapitálové príjmy  402 585 404 900 

Výdavky celkom  1 326 919 1 351 534 

Z toho : beţné výdavky  924 334 946 634 

              kapitálové výdavky 402 585 404 900 

Príjmy celkom  1 326 919 1 351 534 

Výdavky celkom  1 326 919 1 351 534 

rozdiel      

 

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.06.2022  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  30.06.2022 

Príjmy celkom  1 326 919 1 351 534 459 055,92  

Z toho : beţné príjmy   924 334 946 634 451 522,06 

              kapitálové príjmy  402 585 404 900 7 533,86 

Výdavky celkom  1 326 919 1 351 534 471 406,94  
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Z toho : beţné výdavky  924 334 946 634 463 152,68  

              kapitálové výdavky 402 585 404 900 8 254,26  

Príjmy celkom  1 326 919 1 351 534 459 055,92  

Výdavky celkom  1 326 919 1 351 534 471 406,94  

rozdiel      -12 351,02 

 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.06.2022 

a) Beţné príjmy  

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.06.2022 plnenia  

41 212 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 18 300 18 300 14 891,70 81,38 

41 223 Za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb 10 995 10 995 6 544,82 59,53 

41 292 Z vratiek 0 0 310,72 100 

41 312 Z rozpočtu mesta  891 334 913 634 428 848,71 46,94 

111 312 Zo štátneho rozpočtu 3 705 3 705 926,11 24,99 

    celkom  924 334 946 634 451 522,06 47,70 

 

Vlastné príjmy TS boli za prvý polrok 2022 vo výške 21 747,24 eur. Boli tvorené: 

- Príjem z administratívnych poplatkov za vyjadrenie k DÚMK = 130 eur, 

- Príjem za pouţívanie naftovej nádrţe Bencalor od Mestských lesov a Banskobystrickej 

regionálnej správy ciest = 549,51 eur, 

- Príjem za zber elektroodpadu, kovového odpadu a z administratívnych poplatkov za 

potvrdenie o odovzdaní odpadu = 1 082,22 eur,  

- Príjmy z pouţívania mestského WC a WC ul. Cintorínska, vrátane príjmu od spoločnosti 

ROYAL PRESS za pouţívanie WC v meste = 1 373,01 eur, 

- Príjem za pouţívanie WC a sprchy v rekreačnej oblasti Tajch = 60,80 eur, 

- Príjmy z poplatkov za nájom stola na trţnici a za predané bloky na trţnici = 774 eur,  

- Príjmy z trţieb z cintorína, a to z nájmu za hrobové miesto na 10 a 20 rokov a za poplatky za 

vstup do cintorína, za nájom siene pri smútočnom obrade, za spotrebu vody a elektrickej 

energie, za výzdobu obradnej siene a za chladiaci box = 17 777,70 eur  

 

Vo výdavkoch sme pouţili prostriedky z vlastných príjmov vo výške 19 231,02 eur, nevyčerpali sme 

2 516,22 eur z vlastných príjmov. 

 

b ) Kapitálové príjmy  

 
kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.06.2022 plnenia  

41 322 Z rozpočtu mesta 10 000 12 315 3 513,26 28,53 

43 322 Z rozpočtu mesta 12 545 12 545 3 602 28,71 

46 322 Z rozpočtu mesta  380 040 380 040 418,60 0,11 

    celkom  402 585 404 900  7 533,86 1,86 

 

Kapitálové príjmy tvoril príspevok mesta.  
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2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 30.06.2022  

a) Beţné výdavky  

kód výdavky podľa ekonomickej klasifikácie schválený rozpočet 
rozpočet po 

zmenách 

plnenie k 

30.06.2022 

% 

plnenia 

41 610 Mzdy  402 012 402012 180019,10 44,78 

111 610 Mzdy  3705 3705 926,11 25,00 

41 620 Poistné spolu 148054 148054 66641,68 45,01 

41 630 Tovary a služby spolu 366429 388729 209631,27 53,93 

41 631 cestovné náklady 120 120 0 0 

41 632 energie a vody 63040 63040 49902,40 79,16 

41 633 materiál 71351 71351 29067,45 40,74 

41 634 dopravné 119790 109790 53496,68 48,73 

41 635 Rutinná a štandardná údržba 12737 38495 13526,31 35,14 

41 636 Nájomné za nájom 500 500 609,90 121,98 

41 637 Služby 98891 105433 63028,53 59,78 

41 642 Transfery jednotlivcom 4134 4134 5934,52 143,55 

    SPOLU 924334 946634 463153,68 48,93 

 

Komentár k čerpaniu výdavkov :  

Bežné výdavky tvoria:  

610 – mzdy pracovníkov HČ - transfer na mzdy bol pouţitý na výplatu funkčných platov pre 

zamestnancov TS, ktorí boli zaradení do platových tried a stupňov v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

620 – odvody do poisťovní - transfer na odvody bol pouţitý na odvod poistného do zdravotných 

poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní. 

631 – cestovné náklady - pracovné cesty zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. 

632 – energie, vodné, stočné, telekomunikačné a poštové sluţby, komunikačná infraštruktúra.   

633 – nákup materiálu – jedná sa o nákup drobného a spotrebného materiálu, čistiacich a hygienických 

potrieb na spoločnú správu, WC v meste, na ul. Cintorínska, na štadión, WC a sprchy Tajch, nákup 

elektromateriálu, posypového materiálu, asfaltovej zmesi, kancelárske potreby, materiálu určeného do 

dielne, nákup letničiek, hnojív, substrátov pri jarnej a letnej výsadbe, hnojivá na ošetrenie trávnika na 

štadióne a na ihrisku pri ZŠ J. Zemana, OOP, kúpa peliet na vykurovanie budovy štadióna, 

reprezentačné.  

634 – nákup PHM, oleje, náhradné diely, servis a opravy vozidiel, STK, TK a EK, diaľničné známky, 

mýto, preprava – v súčasnosti servisujeme 26 motorových vozidiel a 2 prívesy za traktory.  

635 – údrţba strojov, prístrojov – v rámci poloţky servisujeme nasledovné pracovné stroje: 6 

krovinorezov, 1 vibračný valec, 1 rezačka asfaltu, 1 vibračná doska, 1 vibračná noha, 1 motorová 

zbíjačka, 1 vysokotlakový parný čistič karcher, lisovacie zariadenia na BIO odpad.  

636 – nájomné za nájom – evidujeme nájomné za sódový automat pre dodrţiavanie pitného reţimu, 

prenájom kontajnera určeného na drevo, prenájom vretejnovej kosačky na dobu 2 mesiace a prenájom 

smetného vozidla. 

637 – sluţby – semináre THP pracovníkov, školenia vodičov (píly, plošina, stavebné stroje, viazači 

bremien, zdvíhacie zariadenia, výšky, krovinorezy), funkcia poţiarneho technika a BOZP, právne 

sluţby, správa registratúry, poradenstvo a monitorovanie súladu s GDPR, odhŕňanie snehu 

dodávateľsky vrátane mesačného paušálu za pohotovosť počas zimnej sezóny, revízie hasiacich 

prístrojov, zariadení a detských ihrísk, odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu, deratizačné práce, 

verejné obstarávanie, výsadba letničiek v meste, výrub drevín, náhrady PN, bankové a paušálne 
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poplatky, stravovanie, SF, dane, poistenie majetku, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru. 

642 – nemocenské dávky.  

 

Bežné účelové výdavky tvoria:  

4.2.2. Údržba MK  

- Oprava výtlkov MK – čerpanie výdavkov vo výške 8292,48 eur na opravu výtlkov MK v úsekoch: ul. 

Nábreţná, Cintorínska, Záhrbská, Kalvárska, Nad Hrádzou, Čierny lúh, Hájska, kriţovatka Farma 

Boroš. DPH za stavebné práce bude uhradená v júli.  

6.2. Verejná zeleň  

- Mobiliár do parkov – zakúpime v druhej polovici roka 

- Vypilovanie stromov – realizovať budeme v druhej polovici roka 

- Kosenie dodávateľsky – v mesiaci máj boli 1x pokosené trávnaté plochy na sídliskách ul. Školská 

a Nábreţná v celkovej výmere 24043,60 m
2
 v sume 2394,73 eur.  

6.3. Verejné osvetlenie 

- Vianočné osvetlenie – zatiaľ sme nezakúpili.  

8.2. Správa štadióna 

- Oprava strechy na štadióne – finančné prostriedky nám boli schválené na júnovom MsZ. Práce sme 

zatiaľ nestihli realizovať.  

8.7. Mestský rozhlas 

- Dosky, batérie a elektroniky hlásiča – zakúpili sme 20 ks batérií do rozhlasu zn. FUKAWA. Podľa 

potreby dokúpime ďalšie príslušenstvo v druhej polovici roka.  

 

 

b) kapitálové výdavky  

kód FK výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 
schválený 

rozpočet 

rozpočet po 

zmenách 

plnenie k 

30.06.2022 

% 

plnenia 

41 0451 717001 Realizácia nových stavieb 0 8 800 0,00 0,00 

41 0510 717001 Realizácia nových stavieb 10 000 0 0,00 0,00 

41 0640 717001 Realizácia nových stavieb 0 3 515 3 513,26 99,95 

43 0510 713004 Prevádzkových strojov 6 585 6 585 4 322,40 65,64 

43 0451 717001 Realizácia nových stavieb 5 960 5 960 0,00 0,00 

46 0451 717001 Realizácia nových stavieb 380 040 380 040 418,60 0,11 

   
SPOLU 402 585 404 900 8 254,26 2,04 

 

Komentár k čerpaniu výdavkov:  

Kapitálové výdavky tvoria:  

 

7.1. Údržba MK 

- Most pri ZŠ – výdavky vo výške 282,60 eur boli za sanáciu teplovodného potrubia na danej lávke. 

Práce na moste budú ukončené v druhej polovici roka.  

- Rekonštrukcie MK – ul. Švantnerova, Nálepkova, Štefankova, Sadovnícka, Kolibská – práce budú 

zrealizované v druhej polovici roka, v prvej polovici roka sme podali výzvu na verejné obstarávanie. 

Všetky práce budú zrealizované na základe druhého dodatku do 15.09.2022. 

- Odstavná plocha ul. Nábrežná – výdavky vo výške 20 eur boli za vytýčenie telekomunikačných sietí. 

- Spevnená plocha ul. Štúrova – práce sa zatiaľ nerealizovali. Musel sa upraviť projekt kvôli 

vybudovanému kontajnerovému stojisku.  
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- Rekonštrukcia MK Čierny Lúh – výdavky vo výške 116 eur boli za vytýčenie telekomunikačných 

sietí a za vyjadrenie od SPP. Bolo pozastavené stavebné konanie kvôli pripomienkovaniu od 

účastníkov konania.  

 

7.1. Nakladanie s KO  

- Dvojkomorový lis – splátky za lisovacie zariadenie boli v prvej polovici roka celkovo 4 322,40 eur. 

V druhej polovici roka bude lisovacie zariadenie splatené. Po uhradení celkovej kúpnej ceny 

nadobudneme vlastnícke právo k tovaru. 

 

7.1. Tajch 

- Doplnenie VO Tajch – doplnili sme verejné osvetlenie okolo cyklochodníka Tajch osadením 3ks 

stoţiarov. V súčasnosti je tak VO doplnené okolo celého cyklochodníka Tajch. Práce boli vykonané 

dodávateľsky spoločnosťou ELEKTRO KOCIAN s.r.o. Výdavky boli vo výške 3513,26 eur.   

  

 

2.3. Prehľad čerpania výdavkov podľa programovej štruktúry  

 
Rozpočet 2022 Technické sluţby mesta Nová Baňa 

P

P 

P/

P 

F

K 
Ukazovateľ 

Beţný 

rozpočet 2022 

Rozpočet po 

zmene 

Čerpanie 

výdavkov 

beţného 

rozpočtu k  

30.06.2022 

% 

plnenia 

4   Komunikácie, doprava, cestovný ruch 413528 420238 226949,76 54,00 

5   Ţivotné prostredie 203307 197307 97068,42 49,20 

6   Prostredie pre ţivot 243121 243801 99384,72 40,76 

7   Investície – kapitálové výdavky 402585 404900 8254,26 2,04 

8   Šport, kultúra a iné spoločenské sluţby 64378 85288 39749,78 46,61 
    1326919 1351534 471406,94 34,88 

 

Podrobné čerpanie výdavkov podľa programov je prílohou Monitorovacej správy.  

 

 



Prehľad plnenia bežných príjmov a čerpania výdavkov TS 

Číslo 

programu 

Funkčná 

klasifikácia Názov 

Plán 

vlastných 

príjmov 

Vlastné 

príjmy 

Plán 

príspevku 

MsÚ 

Skutočne 

poskytnutý 

príspevok 

Čerpanie 

spolu  

Z toho: Prečerpaný/ 

nedočerpaný 

príspevok Z príspevku 

Z vlastných 

príjmov 

4.1. 04.1.1. Spoločná správa   0 180316 89802 98969,28 89802,00 0,00 -9167,28 

4.1. 04.1.1. SPOLU 0 0 180316 89802 98969,28 89802 0 -9167,28 

4.2.2. 04.5.1. Údrţba MK + ZÚ   130 146896 74196 95966,57 74196,00 130,00 -21640,57 

4.2.2. 04.5.1. Oprava výtlkov MK     10000 9950,98 8292,48 8292,48 0,00 1658,50 

4.2.2. 04.5.1. SPOLU 0 130 156896 84146,98 104259,05 82488,48 130 -19982,07 

4.2.3. 04.5.1. Doprava - vozidlá TS   549,51 83026 41762 23721,43 23171,92 549,51 18590,08 

4.2.3. 04.5.1. SPOLU 0 549,51 83026 41762 23721,43 23171,92 549,51 18590,08 

4. 04 SPOLU 0 679,51 420238 215710,98 226949,76 195462,4 679,51 -10559,27 

5.1.1. 05.1.0. Nakladanie s KO + VOO 900 1082,22 196407 83585 97068,42 83585,00 1082,22 -12401,20 

5. 05 SPOLU 900 1082,22 196407 83585 97068,42 83585 1082,22 -12401,2 

6.2. 06.2.0. Verejná zeleň      122308 60816 47658,8 47658,80 0,00 13157,20 

6.2. 06.2.0. Vypilovanie stromov     5000     0,00 0,00 0,00 

6.2. 06.2.0. Kosenie dodávateľsky     10000 2394,73 2394,73 2394,73 0,00 0,00 

6.2. 06.2.0. Mobiliár     900     0,00 0,00 0,00 

6.2. 06.2.0. SPOLU 0 0 138208 63210,73 50053,53 50053,53 0 13157,2 

6.3. 06.4.0. Verejné osvetlenie      68227 34116 30544,84 30544,84 0,00 3571,16 

6.3. 06.4.0. Vianočná výzdoba     2000     0,00 0,00 0,00 

6.3. 06.4.0. SPOLU 0 0 70227 34116 30544,84 30544,84 0 3571,16 

6.4.1. 06.6.0. Verejné WC 3795 1373,01 25866 12936 17680,41 12936,00 1373,01 -3371,40 

6.4.1. 06.6.0. Príspevok z ÚPSVaR  3705 926,11     926,11 0,00 926,11 0,00 

6.4.2. 06.6.0. Trhovisko 2000 774 0   179,83 0,00 179,83 0,00 

6.4. 06.6.0. SPOLU 9500 3073,12 25866 12936 18786,35 12936 2478,95 -3371,4 

6. 06 SPOLU 9500 3073 234301 110263 99384,72 93534 2479 13357 

8.2. 08.1.0. Štadión     18980 9492 16940,13 9492,00 0,00 -7448,13 

8.2. 08.1.0. Oprava strechy     20910     0,00 0,00 0,00 

8.2. 08.1.0. SPOLU 0 0 39890 9492 16940,13 9492,00 0 -7448,13 

8.3. 08.1.0. Tajch + ihriská a športoviská 300 60,8 13558 6780 5695,74 5634,94 60,80 1145,06 

8.3. 08.1.0. SPOLU 300 60,8 13558 6780 5695,74 5634,94 60,8 1145,06 

8.7. 08.3.0. Mestský rozhlas     2870 1434 838,26 838,26 0,00 595,74 

8.7. 08.3.0. Účelové     3200   420 420,00 0,00 -420,00 

8.7. 08.3.0. SPOLU 0 0 6070 1434 1258,26 1258,26 0 175,74 

8.9. 08.4.0. Pohrebné a cintorínske 22300 17777,7 3170 1584 15855,65 0,00 15855,65 1584,00 



8 
 

sluţby 

8.9. 08.4.0. SPOLU 22300 17777,7 3170 1584 15855,65 0,00 15855,65 1584 

8. 08 SPOLU 22600 17838,5 62688 19290 39749,78 16385,2 15916,45 -4543,33 

účelové prostriedky 0,00 0,00 52010,00 12345,71 11107,21 11107,21 0,00 1238,50 

beţné výdavky  29295,00 21747,24 861624,00 416503,00 451119,36 377859,76 19231,02 -15385,34 

ŠR 3705 926,11 0 0 926,11 0 926 0 

SPOLU   33000,00 22673,35 913634,00 428848,71 463152,68 388966,97 20157,13 -14146,84 

 

 

Prehľad plnenia kapitálových príjmov a čerpania výdavkov TS 

Číslo 

programu 

Funkčná 

klasifikácia Názov 

Kód 

zdroja 

Plán 

príspevku 

MsÚ 

Skutočne 

poskytnutý 

príspevok 

Čerpanie 

spolu  

Z 

príspevku 

MsÚ 

Prečerpaný/ 

nedočerpaný 

príspevok 

7.1. 04.5.1. Most pri ZŠ 46 20000 282,6 282,6 282,6 0,00 

7.1. 04.5.1. Most pri ZŠ 41 8800     0 0,00 

7.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Švantnerova 46 82500     0 0,00 

7.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Nálepkova 46 38100     0 0,00 

7.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Šfefankova 46 46000     0 0,00 

7.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Sadovnícka 43 5960     0 0,00 

7.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Sadovnícka 46 34040     0 0,00 

7.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Kolibská 46 36400     0 0,00 

7.1. 04.5.1. Odstavná plocha ul. Nábreţná 46 40000 20 20 20 0,00 

7.1. 04.5.1. Spevnená plocha ul. Štúrova 46 28000     0 0,00 

7.1. 04.5.1. Rekonštrukcia MK Čierny lúh 46 55000 116 116 116 0,00 

7.1. 04.5.1. SPOLU   394800 418,6 418,6 418,6 0 

7.1. 05.1.0. Dvojkomorový lis - splátky 43 6585 3602 4322,4 3602 -720,40 

7.1. 05.1.0. SPOLU   6585 3602 4322,4 3602 -720,4 

7.1. 06.4.0. Doplnenie VO Tajch 41 3515 3513,26 3513,26 3513,26 0,00 

7.1. 06.4.0. SPOLU   3515 3513,26 3513,26 3513,26 0 

Kapitálové prostriedky   404900,00 7533,86 8254,26 7533,86 -720,40 

 

 



3. Náklady a výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti  

a) Náklady hlavnej a podnikateľskej činnosti 
Číslo účtu 

alebo 

skupiny 

Náklady 
Číslo 

riadku  

2022 

2021 Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005) 1 114100,41 16677,75 130778,16 270198,53 

501 Spotreba materiálu 2 71377,89 15254,56 86632,45 219612,23 

502 Spotreba energie 3 42722,52 1423,19 44145,71 50586,30 

51 Služby (r. 007 až r.010) 6 68535,80 36190,45 104726,25 439050,99 

511 Opravy a udrţiavanie 7 19606,15 15293,37 34899,52 308730,23 

512 Cestovné 8    61,60 

513 Náklady na reprezentáciu 9 124,55  124,55 414,99 

518 Ostatné sluţby 10 48805,10 20897,08 69702,18 129844,17 

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 261702,81 55388,57 317091,38 569510,15 

521 Mzdové náklady 12 182535,24 40394,32 222929,56 398806,17 

524 Zákonné sociálne poistenie 13 63600,72 14008,07 77608,79 138331,29 

525 Ostatné sociálne poistenie  14 1350,74 54,84 1405,58 2600,09 

527 Zákonné sociálne náklady 15 14216,11 931,34 15147,45 29772,60 

528 Ostatné sociálne náklady 16     

53 Dane a poplatky (r.018 až r.020) 17 272,86 4219,24 4492,10 10631,13 

531 Daň z motorových vozidiel 18  4219,24 4219,24 6377,58 

538 Ostatné dane a poplatky 20 272,86  272,86 4253,55 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r.022 až r.028) 21  2491,28 2491,28 4789,26 

542 Predaný materiál 23  2383,78 2383,78 4789,26 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25  107,50 107,50  

55 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia (r.030 + r.031 + 

r.036 + r.039) 

29 51810,36  51810,36 95111,30 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 51810,36  51810,36 91526,67 

 Rezervy a opravné poloţky z prevádzkovej činnosti (r. 032 aţ r. 035) 31    3584,63 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti  32    2414,63 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33    1170 

56 Finančné náklady (r. 041 až r.048) 40 9221,27 563,41 9784,68 13941,91 

568 Ostatné finančné náklady 47 9221,27 563,41 9784,68 13941,91 

Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 +r.021 + r.029 + r.040 + 

r.049 + r.054) 
64 505643,51 115530,70 621174,21 1403233,27 

 

b) Výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti 
Číslo účtu 

alebo 

skupiny 

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia 
Číslo 

riadku  

2022 

2021 Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

a b c 1 2 3 4 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 7085,31 121288,04 128373,35 180245,77 

602 Trţby z predaja sluţieb 67 7085,31 121288,04 128373,35 179912,43 

604 Trţby za tovar 68    333,34 

63 Daňové a colné výnosy a výnosy  z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79    462,48 

633 Výnosy z poplatkov 82    462,48 

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti  (r. 084 až r. 089) 83 12183,65 3124,93 15308,58 24435,66 

641 
Trţby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 

majetku 
84    2100 

642 Trţby z predaja materiálu 85  3124,93 3124,93 5711,98 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88     

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 12183,65  12183,65 16623,68 

65 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a 

finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r.091 + r.096 + r.099) 
90 1170,00  1170,00 2450,96 

  
Zúčtovanie rezerv a opravných poloţiek z prevádzkovej činnosti  (r. 092 aţ  r. 

095) 
91 1170,00  1170,00 2450,96 
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653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 1170,00  1170,00 2450,96 

69 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných 

celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách 

zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 

124 494382,49  494382,49 1173678,15 

691 

Výnosy z beţných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

125 442995,55  442995,55 1082825,11 

692 

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových 

organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 

126 51386,94  51386,94 90853,04 

Účtová trieda 6 celkom   súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + 

r.109 + r.114 + r.124) 
134 514821,45 124412,97 639234,42 1381273,02 

Výsledok hospodárenia pred zdanením  ( r.134 - r. 064) (+/-) 135 9177,94 8882,27 18060,21 -21960,25 

591 Splatná daň z príjmov 
 

   82,28 

595 Dodatočne platená daň z príjmov      

Výsledok hospodárenia po zdanení   r. 135 - (r.136,  r.137) (+/-) 138 9177,94 8882,27 18060,21 -22042,53 

 

Náklady na hlavnej činnosti sú vo výške 505643,51 eur, výnosy 514821,45 eur a výsledok 

hospodárenia 9177,94 eur. Na vedľajšej činnosti sú náklady vo výške 115530,70 eur, výnosy 

124412,97 eur a výsledok hospodárenia 8882,27 eur.  

Náklady na jednotlivých projektoch a podprogramoch tvorili prevaţne spotreba PHM, nákup 

náhradných dielov a autosúčiastok na vozidlá TS, spotreba materiálu, nákup pneumatík, olejov, beţné 

drobné opravy, sluţby, školenia vodičov, mzdy, poistenia a odvody, stravovanie, SF, ochranné 

pracovné prostriedky, povinné zmluvné poistenie vozidiel, poistenie majetku, odpisy. Výnosy hlavnej 

činnosti tvoria príspevok mesta a vlastné zdroje TS, výnosy podnikateľskej činnosti sú tvorené 

vlastnými zdrojmi.  

 

PODNIKATEĽSKÁ  ČINNOSŤ 

 

Stav bankového účtu a pokladne na podnikateľskej činnosti 

PS 1.1.2022  18 646,49 eur  

Príjmy         + 133 284,47 eur 

Výdavky        - 107 929,26 eur 

KS 30.06.2022  44 001,70 eur 

 

Náklady na podnikateľskú činnosť kryjeme výlučne výnosmi z nej. Sluţby, ktoré poskytujeme v rámci 

podnikateľskej činnosti: 

-       prenájom dvora za účelom parkovania vozidiel MS lesov 

-       predaj parkovacích kariet a platby za parkovné 

-       za naftovú nádrţ Benkalor - obsluha, oprava, nájom = fakturujeme BBRSC, MS lesom 

-       zapoţičanie lavíc, stolov, košov, mechanizmov, preprava materiálu 

-       kosenie, pílenie, strihanie, nátery, asfaltovanie, rezanie asfaltu/betónu 

-       práce na opravách ciest po vodároch 

-       nájom za podperné body 

-       práce plošinou 

-       odvoz odpadov zazmluvneným spoločnostiam 

-       preprava veľkoobjemových kontajnerov 

-       štiepkovanie, odvoz kalu 

-       predaj smetných nádob 

-       odvoz separovaného odpadu - príspevok ENVI-PAK 



Základná škola Jána Zemana Nová Baňa , Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 154/2021  dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov 
a výdavkov Základnej školy Jána Zemana.   
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   
  zdroja rozpočet 

Príjmy celkom    134 955 

Z toho : bežné príjmy - vlastné    134 955 

Výdavky celkom    1 302 686 

Z toho :                            bežné výdavky v tom :    1 293 686 

bežné výdavky - prenesené kompetencie  ZŠ 111 818 292 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ZŠ 41 127 626 

bežné výdavky - originálne kompetencie  CVČ 41 4 830 

bežné výdavky - prenesené kompetencie  CVČ 111 2 350 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ŠKD 41 100 404 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ŠJ  41 138 946 

bežné výdavky – stravné ŠJ        72f 99 238 

bežné výdavky – stravné ŠJ 111 2 000 

                                         kapitálové výdavky   9 000 

kapitálové výdavky ŠJ    41 9 000 

Príjmy celkom    134 955 

Výdavky celkom    1 302 686 

 
Zmeny rozpočtu: 

- 2.zmena rozpočtu schválená uznesením č.47/2022 zo dňa 27.4.2022    +22 333 eur (ZŠ normatív-nem.FP z roku 2021  
+13 189 eur, ZŠ-asistent učiteľa + 9 144 eur), 

- Rozpočtový presun č.1/2022 zo dňa 29.4.2022 (presun vo výške 1 710 eur v rámci položiek na stolárske práce-výroba  
dreveného pódia, 

- 3.zmena rozpočtu schválená uznesením č.86/2022 zo dňa 22.6.2022   -27 900 eur (ZŠ-mestské prostriedky -25 400  
eur, ŠJ-originálne kompetencie -2 500 eur).     
 

Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách     

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   rozpočet   
  zdroja rozpočet po zmenách  

Príjmy celkom    134 955 134 955 

Z toho : bežné príjmy - vlastné    134 955 134 955 

Výdavky celkom    1 302 686 1 297 119 

Z toho :                            bežné výdavky v tom :    1 293 686 1 288 119 

bežné výdavky - prenesené kompetencie  ZŠ 111 818 292 827 436 

bežné výdavky – prenesené kompetencie ZŠ (2021) 131L 0 13 189 

bežné výdavky – originálne kompetencie  ZŠ 41 127 626 102 226 

bežné výdavky - originálne kompetencie  CVČ 41 4 830 4 830 

bežné výdavky - prenesené kompetencie CVČ 111 2 350 2 350 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ŠKD 41 100 404 100 404 

bežné výdavky - originálne kompetencie  ŠJ  41 138 946 136 446 

bežné výdavky – stravné ŠJ      72f 99 238 99 238 

bežné výdavky – stravné ŠJ 111 2 000 2 000 

                                         kapitálové výdavky     

Kapitálové výdavky    41 9 000 9 000 

Príjmy celkom    134 955 134 955 

Výdavky celkom    1 302 686 1 297 119 
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Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2022  

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   rozpočet   plnenie k 

  zdroja rozpočet po zmenách  30.6.2022 

Príjmy celkom    134 955 134 955 136 754 

Z toho : bežné príjmy     134 955 134 955 136 754 

Výdavky celkom    1 302 686 1 297 119 548 731 

Z toho :  bežné výdavky v tom :    1 293 686 1 288 119 548 731 

bežné výdavky – PK+OK+EÚ+ŠR- ZŠ 111,41,131L 945 918 942 851 409 288 

bežné výdavky- originálne kompetencie  ŠJ 41,72f,111 240 184 237 684 98 396 

bežné výdavky - originálne kompetencie ŠKD 41 100 404 100 404 38 315 

bežné výdavky - originálne kompetencie CVČ  41,111 7 180 7 180 2 732 

              Kapitálové výdavky v tom:     

Kapitálové výdavky ŠJ 41 9 000 9 000 0 

Príjmy celkom    134 955 134 955 136 754 

Výdavky celkom    1 302 686 1 297 119 548 731 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2022 

2.1.1. Bežné príjmy  
a) bežné príjmy – vlastné   

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 210 Z prenajatých budov – ZŠ 957 957 904 94,4 

1AC1 312 Zo ŠR-Projekt-ZŠ 0 0 47 435 0 

1AC2 312 Zo ŠR-Projekt-ZŠ 0 0 5 580 0 

41 223 Za predaj výrobkov – ŠJ 30 280 30 280 17 745 58,6 

72f 223 Za stravné 99 238 99 238 45 534 45,9 

72f 453 Zostatok prostriedkov  0 0 3 787  

41 223 Za predaj výrobkov – ŠKD 3 880 3 880 2 616 67,4 

41 223 Za predaj výrobkov – CVČ 600 600 322 53,7 

72j 292 Z dobropisov 0 0 4 086 0 

131L 292 Z vratiek 0 0 8 745 0 

    Spolu  134 955 134 955 136 754 101,3 

 
 

Príjmy prenesené kompetencie – Základná škola:     

Z prenajatých budov, priestorov a objektov – 904 eur, v tom prenájom telocvične (550 eur), služobného bytu 

(354 eur), 

Z dobropisov – 4 086 eur –  vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2021-originálne kompetencie. 

Vratky – 8 745 eur – vyúčtovanie zemného plynu a elektrickej energie za rok 2021-prenesené kompetencie. 

Zo štátneho rozpočtu – 53 015 eur  -  zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – názov projektu 

„Novovytvorené miesta v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa.“  

 

Príjmy originálne kompetencie – Školská jedáleň , Školský klub detí a Centrum voľného času: 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 17 745 eur – režijné náklady školskej jedálne na úhradu nákladov na 

prípravu stravy pre zamestnancov škôl (ZŠ J. Zemana a ZŠ sv. Alžbety), cudzích stravníkov (dôchodcovia) a  žiakov  v zmysle 

VZN 3/2021+dodatok č.1. 

Za školy a školské zariadenia -  2 938  eur - poplatky ŠKD (2 616 eur),  CVČ (322 eur) -  príjmy od žiakov, ktorí 

navštevujú v odpoludňajších hodinách zariadenie školského klubu a centra voľného času - poplatky boli vyberané v zmysle  VZN 

č.3/2021+dodatok č.1.  

Za stravné – 45 534 eur - od 1.1.2018 rozpočtové organizácie  rozpočtujú príjem za stravné 

 (od zákonných zástupcov detí, zamestnancov i cudzích osôb) prostredníctvom svojho rozpočtu. 
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Prostriedky z predchádzajúcich rokov – 3 787 eur – zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne 

z predchádzajúceho roku. 

 

   

2.1.2.  Prijaté finančné prostriedky  
a) prenesené kompetencie   - Normatívne  

Druh príjmov  Plnenie k 30.6. 2022 

Príjem  zo ŠR  386 317 

 
b) prenesené kompetencie – Nenormatívne  

Druh príjmov  Plnenie k 30.6. 2022 

Dopravné pre žiakov  654 

Školský digitálny koordinátor 6 750 

Edukačné publikácie 12 373 

Dotácia  na výchovu a vzdelávanie SZP 374 

FP-Asistent učiteľa 18 288 

FP normatív z roku 2021 13 189 

FP Ukrajina 5 200 

Vzdelávacie poukazy 1 650 

Spolu 58 478 

 
c) originálne kompetencie  

Druh príjmov  Plnenie k 30.6. 2022 

ZŠ 56 717 

ŠJ 61 466 

ŠJ-stravné 43 318 

ŠKD 42 348 

CVČ 2 384 

Spolu 206 233 

 

Celkové príjmy k 30.6.2022 

Druh príjmov  Plnenie k 30.6. 2022 

Prenesené kompetencie – Normatívne 386 317 

Prenesené kompetencie - Nenormatívne  58 478 

Originálne kompetencie  206 233 

Spolu 651 028 
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2.2. Prehľad čerpania výdavkov k 30.6.2022 
 

A. Bežné výdavky  
2.2.1. Prehľad čerpania  výdavkov za celok Základná škola Jána Zemana  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

 610 Mzdy  719 136 725 913 306 685 42,2  

 620 Odvody 255 280 257 647 107 278 41,6  

 630 Tovary a služby spolu 316 201 301 383 125 990 41,8  

 631 Cestovné náklady 1 120 1 120 466 41,6  

 632 Energie, voda 63 298 72 696 33 315 45,8  

 633 Všeobecný materiál 144 544 145 398  66 481 45,7  

 634 Dopravné 0 0 0 0  

 635 Rutinná a štandardná údržba 41 080 13 970 4 197 30,0  

 636 Nájomné 158 158 132 83,5  

 637 Služby 66 001 68 041 21 399 31,5 

 640 Transfery  3 069 3 176 8 777 276,3 

 642 Dopravné 449 556 399 71,8 

 642 Nemocenské dávky 630 630 8 189 1 299,8 

 642 Odchodné 1 990 1 990 0 0 

 642 FP na stravu 0 0 189 0 

   Spolu  1 293 686 1 297 119 548 730 42,3  

 
2.2.2. Prehľad čerpania  výdavkov podľa organizačnej štruktúry  

a) prenesené, originálne kompetencie ZŠ 1. a 2. stupeň  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

111 610 Mzdy  524 816 531 593 229 306 43,1 

111 620 Odvody 186 187 188 554 80 465 42,7 

111 630 Tovary a služby spolu 106 240 106 240 35 343 33,3 

111 631 Cestovné náklady 1 000 1 000 453 45,3 

111 632 Energie, voda 38 090 38 090 10 033 26,3 

111 633 Všeobecný materiál 21 450 21 450 8 966 41,8 

111 634 Dopravné 0 0 0 0 

111 635 Rutinná a štandardná údržba 8 000 8 000 1 176 14,7 

111 636 Nájomné 158 158 132 83,5 

111 637 Služby 37 542 37 542 14 583 38,8 

111 640 Transfery  1 049 1 049 7 000 667,3 

111 642 Dopravné 449 449 292 65,0 

111 642 Nemocenské dávky 600 600 6 519 1086,5 

111 642 FP na stravu 0 0 189 0 

  
Spolu 111 818 292 827 436 352 114 42,6 

41 610 Mzdy  63 069 63 069 25 837 41,0 

41 620 Odvody 22 043 22 043 9 079 41,2 

41 630 Tovary a služby spolu 42 504 17 104 4 097 23,9 

41 632 Energie a vody 800 800 0 0 

41 633 Všeobecný materiál 3 050 3 050 408 13,4 

41 635 Rutinná a štandardná údržba 28 330 1 220 1 076 88,2 

41 637 Služby 10 324 12 034 2 613 21,7 

41 640 Transfery 10 10 287 2870,0 

41 642 Nemocenské dávky  10 10 287 2870,0 
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Spolu 41 127 626 102 226 39 300 38,4 

131L 630 Tovary a služby spolu 0 13 082 13 082 100,0 

131L 632 Energie, voda 0 9 398 9 398 100,0 

131L 633 Všeobecný materiál 0  3 354 3 354 100,0 

131L 637 Služby 0 330 330 100,0 

131L 640 Transfery 0 107 107 100,0 

131L 642 Dopravné 0 107 107 100,0 

  
Spolu 131L 0 13 189 13 189 100,0 

11UA 630 Tovary a služby spolu 0 0 4 684 0 

11UA 633 Všeobecný materiál 0 0 4 684 0 

  
Spolu  11UA 0 0 4 684 0 

 
  

Spolu 
 111+41+131L+11UA 

945 918 942 851 409 287 43,4 

 

Bežné výdavky tvoria :  
610- mzdy  zamestnancov – kód 111 -  229 306 eur, kód 41 – 25 837 eur 
Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried 

a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.                                       

 
620 –odvody do poisťovní  - kód 111 -  80 465 eur, kód 41 – 9 079 eur 
Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

630-tovary a služby – kód 111 - 35 343 eur: 
631-cestovné náhrady: 453 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách, 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 10 033 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (5 790 eur), elektrická energia (2 588 eur), vodné, stočné (1 223 eur), poštové služby (180 eur), 
komunikačná infraštruktúra (1 euro), telekomunikačné služby (251 eur), 
633-všeobecný materiál: 8 966 eur :  
Interiérové vybavenie (39 eur), výpočtová technika (52 eur), všeobecný materiál – tlačivá (181 eur), čistiace prostriedky (868 
eur), kancelárske potreby (129 eur), údržbársky materiál (315 eur), všeobecný materiál-COVID (498 eur), špeciálny materiál-
COVID (199 eur),  knihy, učebnice (6 484 eur),  potraviny-voda (101 eur), palivá (45 eur), licencie (55 eur),   
635 – údržba strojov, prístrojov: 1 176 eur :    
Údržba výpočtovej techniky (648 eur), údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení  (528 eur),  
636 – nájomné: 132 eur :   
Prenájom dávkovača vody (132 eur), 
637 – služby: 14 583 eur :  
Poplatok za semináre (214 eur), všeobecné služby (3 127 eur), revízie a kontroly (1 058 eur), technik BOZP a PO (420 eur), 
deratizácia (60 eur), výkon zodpovednej osoby (324 eur), náhrady (2 391 eur),  poplatky banke (429 eur), stravovanie 3 980 
eur), prídel do SF (2 580 eur),    
                         
630-tovary a služby – kód 41 – 4 097 eur: 
633-všeobecný materiál: 408 eur – učebné pomôcky pre budúcich prvákov, 
635 – údržba strojov, prístrojov: 1 076 eur – údržba elektroinštalácie,  
637 – všeobecné služby: 2 613 eur : náhrady (137 eur), stravovanie (610 eur), poistné budovy (1 576 eur), prídel do SF (290 
eur),    
 
630-tovary a služby – kód 131L – 13 082 eur: 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 9 398 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (5 790 eur), elektrická energia (2 816 eur), vodné, stočné (792 eur), 
633-všeobecný materiál: 3 354 eur :  
Interiérové vybavenie (1 845 eur), prev.stroje,prístroje, zariadenia (1 301 eur), knihy, učebné pomôcky (208 eur)    
637 – všeobecné služby: 330 eur – školenia, kurzy, semináre.  
 
630-tovary a služby – kód 11UA – 4 684 eur:   
633 – všeobecný materiál 4 684 eur: 
Výpočtová technika  (4 140 eur), knihy, učebné pomôcky (544 eur). 
 
640-transfer -  kód 111 – 7 000 eur , kód 131L  - 107 eur a kód 41 – 287 eur: 
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov  (6 806 eur),  dopravné pre žiakov –školský obvod Rudno 
nad Hronom (399 eur), FP na stravu (189 eur). 
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b) originálne kompetencie – ŠJ  

 

Kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 610 Mzdy  68 965 68 965 26 282 38,1 

41 620 Odvody 24 103 24 103 9 128 37,9 

41 630 Tovary a služby spolu 45 868 43 368 14 224 32,8 

41 631 Cestovné  náklady 70 70 13 18,6 

41 632 Energie, voda 16 987 16 987 8 794 51,8 

41 633 Všeobecný materiál 11 556 9 056 1 101 12,2 

41 635 Rutinná a štandardná údržba 4 750 4 750 1 945 40,9 

41 637 Služby 12 505 12 505 2 371 19,0 

41 640 Transfery  10 10 759 7590,0 

41 642 Nemocenské dávky 10 10 759 7590,0 

 
 

Spolu 41 138 946 136 446 50 393 36,9 

72f 630 Tovary a služby 99 238 99 238 48 003 48,3 

72f 633 Potraviny 99 238 99 238 47 677 48,0 

72f 637 Všeobecné služby 0 0 326 0 

111 630 Tovary a služby 2 000 2 000 0 0 

111 633 Potraviny 2 000 2 000 0 0 

   Spolu 41+72f+111 240 184 237 684 98 396 41,4 

 
Bežné výdavky tvoria :  
610- mzdy  zamestnancov -  26 282 eur 
Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried 

a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.                                       

 
620 –odvody do poisťovní  - 9 128 eur 
Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.  

630-tovary a služby – kód 41 – 14 224 eur: 
631-cestovné náhrady: 13 eur cestovné náklady v zmysle zákona o cestovných náhradách, 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 8 794 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (2 248 eur), elektrická energia (5 225 eur), vodné, stočné (1 116 eur), komunikačná infraštruktúra 
(142 eur), telekomunikačné služby (63 eur), 
633-všeobecný materiál: 1 101 eur :  
 všeobecný materiál (1 087 eur), pracovné odevy (14 eur),    
635 – údržba strojov, prístrojov: 1 945 eur :    
údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení (1 945 eur),  
637 – služby: 2 371 eur :  
všeobecné služby (858 eur),  zdravotná služba (16 eur), poplatky banke (282 eur), stravovanie (909 eur),  prídel do SF (304 
eur),  pokuty a penále (2 eurá).  
 
630-tovary a služby – kód 72f  47 677 eur: 
potraviny (47 677 eur), vrátené stravné  - preplatky (326 eur). 
 
640-transfer - 759 eur: 
Čerpanie vo výške 759 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov. 
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c) originálne kompetencie – ŠKD 

Kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 610 Mzdy  61 286 61 286 24 900 40,6 

41 620 Odvody 22 247 22 247 8 357 37,6 

41 630 Tovary a služby spolu 14 871 14 871 4 434 29,8 

41 631 Cestovné náhrady 50 50 0 0 

41 632 Energie, voda 4 991 4 991 3 483 69,8 

41 633 Všeobecný materiál 5 200 5 200 134 2,6 

41 637 Služby 4 630 4 630 817 17,6 

41 640 Transfery 2 000 2 000 624 31,2 

41 642 Odchodné 1 990 1 990 0 0 

41 642 Nemocenské dávky  10 10 624 6240,0 

   Spolu 41 100 404 100 404 38 315 38,2 

 

Bežné výdavky tvoria :  
610- mzdy  zamestnancov -  24 900 eur 
Transfer na mzdy 610- bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried 

a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.                                       

 
620 –odvody do poisťovní  - 8 357 eur 
Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

630-tovary a služby – 4 434 eur: 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 3 483 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (2 034 eur), elektrická energia (946 eur), vodné, stočné (503 eur),  
633-všeobecný materiál: 134 eur :  
knihy, časopisy (134 eur),    
637 – služby: 817 eur :  
stravovanie (526 eur),  prídel do SF (291 eur). 
 
640-transfer – 624 eur: 
Čerpanie vo výške 624 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov. 
  
                         
d) originálne kompetencie CVČ   

Kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 610 Mzdy  0 0 0 0 

41 620 Odvody 350 350 123 35,1 

41 630 Tovary a služby spolu 4 480 4 480 1 997 44,6 

41 631 Cestovné  náklady 0 0 0 0 

41 632 Energie, voda 2 430 2 430 1 607 66,1 

41 633 Všeobecný materiál 1 050 1 050 31 3,0 

41 637 Služby 1 000 1 000 359 35,9 

41 640 Transfery  0 0 0 0 

41 642 Nemocenské dávky 0 0 0 0 

 
 

Spolu 41 4 830 4 830 2 120 43,9 

111 610 Mzdy 1 000 1 000 360 36,0 

111 620 Odvody 350 350 126 36,0 

111 630 Tovary a služby spolu 1 000 1 000 126 12,6 

111 633 Všeobecný materiál 1 000 1 000 126 12,6 

 
 

Spolu 111 2 350 2 350 612 26,0 

 
 

Spolu 41+ 111 7 180 7 180 2 732 38,1 
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Stručný komentár k výdavkom  

Bežné výdavky tvoria :  
 
620 –odvody do poisťovní  - 123 eur 
Transfer na odvody 620-bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne pri vyplatení odmeny 

z dohôd o pracovnej činnosti.  

630-tovary a služby – kód 41 - 1 997 eur: 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby: 1 607 eur 
Úhrada fa za zemný  plyn (939 eur), elektrická energia (436 eur), vodné, stočné (232 eur), 
633-všeobecný materiál: 31 eur :  
všeobecný materiál (31 eur)   
637 – všeobecné služby: 359 eur: 
Prídel do SF (5 eur), odmeny ZC mimo pracovného pomeru (351 eur), pokuty a penále (3 eurá) 
 
 
Vzdelávacie poukazy – kód 111 – 612 eur: 
360 eur vyplatené odmeny za vedenie záujmového útvaru, 126 eur odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, 126 eur 
všeobecný materiál.  
 
 
Kapitálové výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 713 Nákup stroj., prístrojov 9 000 9 000 0 0,0 

    spolu 9 000 9 000 0  0,0 

 

Čerpanie v I.polroku 2022 nebolo. 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 154/2021  dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Materskej školy.    
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   
  zdroja rozpočet 

Príjmy celkom    82 000 

Z toho :                                 bežné príjmy - vlastné    82 000 

                                              kapitálové príjmy      

Výdavky celkom    876 260 

Z toho :                                 bežné výdavky  :    864 260 

                                              kapitálové výdavky   12 000 

Príjmy celkom    82 000 

Výdavky celkom    876 260 

 
 

 2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2022  

Celková bilancia rozpočtu  kód  schválený   rozpočet    

  zdroja rozpočet po zmenách  
Plnenie 
k 30.6. 2022 

Príjmy celkom    82 000 82 000 48 776 

Z toho :                            bežné príjmy - vlastné    82 000 82 000 44 152 

                               FO- prostriedky z roku 2021 -stravné      4 624 

Výdavky celkom    876 260 865 925 388 039 

Z toho :                            bežné výdavky v tom :    864 260 853 925          384 048 

                                        kapitálové výdavky   12 000 12 000 3991 

Príjmy celkom    82 000 82 000 48 776 

Výdavky celkom    876 260 865 925          388 039 

 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2022 

2.1.1. Bežné príjmy  
a) bežné príjmy – vlastné   

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 223 za predaj výrobkov – školné 25 000 25 000 14 950   59,80 

72f 223 za predaj výrobkov – stravné  46 000 46 000 23 964  52,10 

 223 za predaj výrobkov - režijné nákl.  11 000 11 000 5 071   46,10 

 292 Vratky – preplatok  0 0 167  

    spolu  82 000 82 000 44 152   53,80 
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2.2. Prehľad čerpania výdavkov 

2.2.1. Prehľad čerpania výdavkov za celok Materská škola   

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

 610 Mzdy  493 200 491 551 211 786 43,00 

 620 Poistné spolu          177 200 177 694 74 806 42,25 

 630 Tovary a služby spolu 191 600 179 199 93 932 51,75 

 631 cestovné náklady 1 000 1 000 18 2,45 

 632 energie a vody 39 100 42 300 35 716 56,75 

 633 materiál 81 400 82 999 40 864 47,10 

 634 dopravné 0 0 0 0 

 635 rutinná a štandardná údržba 24 700 10 700 3 861 53,45 

 637 služby 45 400 42 200 13 473 34,60 

 640 Transfery  2 260 5 481 3 524 99,10 

 642 Nemocenské dávky 60 3 281 3 524 121,35 

 642 Odchodné 2 200 2 200 0 0 

   spolu  864 260 853 925 384 048 45,05 

 

2.2.2. Prehľad čerpania výdavkov podľa organizačnej štruktúry  

a)  Materská škola  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

 610 Mzdy   407 000 405 698  174 948  43,10  

 620 Poistné spolu  146 000 146 494  61 548  42,00  

 630 Tovary a služby spolu 106 300   110 799 60 469  54,60  

 631 cestovné náklady  700 700   6 0,90  

 632 energie a vody  35 900 39 100  34 944  89,40 

 633 materiál 22 900  27 399  12 103 42,50  

 635 rutinná a štandardná údržba 9 900  9 900  3 270  33,00  

 637 služby 36 900 33 700 10 145 30,10 

 640 Transfery  2 230 5 104 2 998 58,70 

 642 Odchodné 2200 2 200 0 0 

 642 Nemocenské dávky 30 2 904 2 998 103,20 

   spolu  661 530 668 095 299 963 44,90 

 

Komentár :  

Bežné výdavky boli vynaložené na :  

-  energie  31 734 eur, vodné 2 150 eur, poštové služby a NB sieť 285 eur, telekomunikačné  služby 775 eur  

- všeobecný materiál 4 234 eur, knihy, časopisy 7 258 eur, interiérové vybavenie 150 eur, výpočt. technika            

117 eur, prevádzkové stroje 105 eur, softvér 239 eur  

- údržbu : výpočtovej techniky 2 239 eur, strojov 119 eur, budov 912 eur  

- služby : školenia 357 eur, všeobecné služby 662 eur, poplatky a odvody 491 eur, stravovanie 5 773 eur, 

poistenie 882 eur, tvorbu SF 1 980 eur.   
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Materská škola – kapitálové výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 717001 Prístrešok – MŠ Nábrežná 8 000 8 000 0 0  

41  spolu 8 000 8 000 0 0  

 

K 30.6. plnenie nenastalo.  

 

 

b) Školská jedáleň – bežné výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

 610 Mzdy  86 200  85 853  36 838  42,90  

 620 Poistné spolu 31 200  31 200  13 258  42,50  

 630 Tovary a služby spolu 85 300 68 400   33 463  48,90 

 631 cestovné náklady 300 300 12 4,00 

 632 energie, voda 3 200 3 200 772 24,10 

 633 materiál 58 500 55 600 28 761 51,70 

 635 údržba 14 800 800 591 73,90 

 637 služby 8 500  8 500  3 328  39,10  

 640 Transfery 30  377 526 139,50 

 642 nemocenské dávky 30 377 526 139,50 

   spolu  202 730 185 830  84 085 45,20  

  

Komentár :  

Bežné výdavky boli vynaložené na :  

-  energie  652 eur, poštové a telekomunikačné  služby 120 eur  

- všeobecný materiál 2 128 eur, prístroje 416 eur, potraviny 26 217 eur  

- údržbu : výpočtovej techniky 198 eur, strojov 393 eur, budov 0 eur  

- služby :  školenia  25 eur, všeobecné služby 1 011 eur, stravovanie 1 867 eur, tvorbu SF 425 eur.   

 

Školská jedáleň – kapitálové výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 713004 Nákup prevádzkových strojov 4 000 4 000 3 991 99,80  

41  spolu 4 000 4 000 3 991 99,80  

 

Komentár:  

Do kuchyne ŠJ Nábrežná bola zakúpená nerezová škrabka na zemiaky a umývačka riadu s odpadovým 

čerpadlom + príslušenstvo v sume 3 991 eur. 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 154/2021  dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť 

rozpočet príjmov a výdavkov Centra voľného času.      

 
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   

  rozpočet 

Príjmy celkom  10 310 

Z toho : bežné príjmy   10 310 

                kapitálové príjmy    

Výdavky celkom  131 942 

Z toho : bežné výdavky  131 942 

                kapitálové výdavky   

Príjmy celkom  10 310 

Výdavky celkom  131 942 

 
 

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2022  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  30.6.2022 

Príjmy celkom  10 310 11 455  4 005 

Z toho : bežné príjmy   10 310 11 455 4 005 

                kapitálové príjmy        

Výdavky celkom  131 942 138 463  47 937 

Z toho : bežné výdavky  131 942 138 463 47 937 

                kapitálové výdavky       

Príjmy celkom  10 310 11 455 4 005 

Výdavky celkom  131 942 138 463 47 937 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2022 

2.1. Bežné príjmy  

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 212 prenájom miestností  3000  3000   435 14,5 

41 223 za školy a školské zariadenia  7310 7 587  2 702 37 

41 292 dobropisy 0 868 868 100 

    spolu 10 310 11 455  4 005  35 

 

Z rozpočtovaných príjmov bol  k 30.6.2022 skutočný príjem vo výške 4 005 €, čo predstavuje 35 % 

plnenie .   
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2.2. Prehľad čerpania výdavkov 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov  

A. Bežné výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41  610 mzdy  65 926 65 926 26 157 39,7 

41  620 poistné spolu 24 144 24 312 9 879 40,6 

41  63 tovary a služby spolu 41 862 47 837 8 690 18,2 

41  631 cestovné náklady 2 170 2170 192 8,8 

41  632 energie a vody 5 405 6 273 2 555 40,7 

41  633 materiál 5 656 5 933 1 738 29,3 

41 634 dopravné 1 980 1 980 221 11,2 

 41 635 rutinná a štandardná údržba 14 310 18 310 334 1,8 

 41 637 služby 12 341 13 171 3 650 27,7 

41 642 nemocenské dávky 10 10 166  

111 630 uč. komp. a dohody krúžky 0 0 1 313  

11H 611 tarifný plat obce 0 378 1 732  

    spolu  131 942 138 463 47 937 34,6  

 

komentár k výdavkom  

Bežné výdavky tvoria :  

610- mzdy  zamestnancov 

620 – odvody do poisťovní 

632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby 

633- materiál : kancelárske a čistiace potreby, knihy, učebné pomôcky  

634 – dopravné : palivo, prepravné a nájom doprava 

635 – údržba  : výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a budov,    

637 – služby :  školenia, semináre, všeobecné služby, stravovanie, poistné detí a budov, odmeny mimo PP,    

                         poplatok za KO 

  

Z rozpočtovaných 138 463 € bolo k 30.6.2022 skutočné čerpanie vo výške 47 937 €, čo predstavuje 

34,6 % plnenie.  

 

 

 

 

 



Základná  umelecká škola, Kollárova 310/5, 968 01 Nová Baňa 

                                                                                     

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie  

Základná umelecká škola  k 30.6.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Mgr.Marta Urdová 

Vypracovala : Katarína Mičová 

Dňa : 26.8.2022 
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1. Úvod 

Rozpočet mesta Nová Baňa bol schválený uznesením č. 154/2021  dňa 15.12.2021 a ako jeho súčasť rozpočet príjmov 
a výdavkov Základnej umeleckej školy    
Tabuľka č. 1: Schválený rozpočet 

Celková bilancia rozpočtu  schválený   

  rozpočet 

Príjmy celkom  32 000 

Z toho :                         bežné príjmy – kód zdroja 41  32 000 

Výdavky celkom  527 260 

Z toho :                         bežné výdavky – kód zdroja 41  519 260 

                                    kapitálové výdavky – kód zdroja 41 8 000 

Príjmy celkom  32 000 

Výdavky celkom  527 260 

 
Zmeny rozpočtu: 

- 2.zmena rozpočtu schválená 27.4.2022 uznesením č.47/2022    +  648 eur (covid) 
- 3.zmena rozpočtu schválená 22.6.2022 uznesením č.86/2022  – 11 589 eur (-1 800 eur výpočtová technika, -3 000 

eur údržba budov, -1 500 eur všeobecné služby, -1 500 eur odmeny mimo PP, -3 789 eur odchodné) 
 
    
Tabuľka č. 2 : Rozpočet po zmenách     

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   

  rozpočet po zmenách  

Príjmy celkom  32 000 32 000 

Z toho :              bežné príjmy – kód zdroja 41  32 000 32 000 

Výdavky celkom                  527 260 516 319 

Z toho :              bežné výdavky – kód zdroja 41+131L  519 260 508 319 

                         kapitálové výdavky – kód zdroja 41 8 000 8 000 

Príjmy celkom  32 000 32 000 

Výdavky celkom  527 260 516 319 

 

2. Rozpočtové hospodárenie k 30.6.2022  

Celková bilancia rozpočtu  schválený   rozpočet   plnenie k 

  rozpočet po zmenách  30.6.2022 

Príjmy celkom  32 000 32 000 20 239 

Z toho :               bežné príjmy – kód zdroja 41  32 000 32 000 20 239 

Výdavky celkom             527 260 516 319 224 408 

Z toho :               bežné výdavky – kód zdroja 41+131L  519 260 508 319 216 408 

                            kapitálové výdavky 8 000 8 000 8 000 

Príjmy celkom  32 000 32 000 20 239 

Výdavky celkom  527 260 516 319 224 408 

 

2.1. Prehľad plnenia príjmov k 30.6.2022 

2.1. Bežné príjmy  
 

kód   príjmy podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 223 Za školy a školské zariadenia 32 000 32 000 20 239 63,2 

    Spolu  32 000 32 000 20 239 63,2 
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Za školy a školské zariadenia – školné - 20 239 eur – zinkasované príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
so štúdiom v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a platných 
VZN mesta Nová Baňa, a to VZN  č.3/2021+dodatok č.1.  

  
 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov 

2.2. Prehľad čerpania výdavkov  

A. Bežné výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený 
rozpočet 
po 

plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách 
k 
30.6.2022 

plnenia  

41 610 Mzdy  336 209 336 209 136 537 40,6 

41 620 Odvody 120 661 120 661 48 124 39,9 

41 630 Tovary a služby spolu 58 591 50 791 29 475 58,00 

41 631 Cestovné náklady 50 50 0 0,0 

41 632 Energie a vody 11 820  11 820 13 761 116,4 

41 633 Všeobecný materiál 11 020 9 220 2 393 26,0 

41 635 Rutinná a štandardná údržba 8 100 5 100 843 16,5 

41 636 Nájomné 190 190 151 79,3 

41 637 Služby 27 411 24 411 12 327 50,5 

41 640 Transfery 3 799 10 1 624 237,1 

  Spolu 519 260 507 671 215 760 42,5 

131L 630 Tovary a služby spolu 0 648 648 100,0 

131L 633 Všeobecný materiál 0 648 648 100,0 

  Spolu 41+131L 519 260 508 319 216 408 41,6 

 

Stručný komentár k výdavkom  

Bežné výdavky tvoria :  
610- mzdy  zamestnancov 
Transfer na mzdy 610-kód 41 bol použitý na výplatu funkčných platov pre zamestnancov, ktorí boli zaradení do platových tried 

a stupňov v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.     

                                   

620 –odvody do poisťovní 
Transfer na odvody 620-kód 41  bol použitý na odvod poistného do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a príspevok 

zamestnávateľa do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

630-tovary a služby – kód zdroja 41: 
632- energie, vodné, stočné , poštovné a telekomunikačné služby 
Úhrada fa za zemný  plyn (11 043 eur), elektrická energia (2 129 eur), vodné, stočné (93 eur), poštové služby (117 eur),  
telekomunikačné služby (379 eur). 
633- materiál :  
Interiérové vybavenie (75 eur), výpočtová technika (1 458 eur), všeobecný materiál (555 eur) napr. kancelárske potreby (101 
eur),  materiál VO (25 eur), čistiace a hygienické potreby (220 eur), tlačivá (159 eur), údržbársky materiál (50 eur), knihy, 
odborné publikácie (185 eur),  licencie (120 eur). 
635 – údržba strojov, prístrojov :    
Údržba výpočtovej techniky (688 eur), údržba hudobných nástrojov (80 eur), softvéru (75 eur). 
636 – nájomné :   
Prenájom rohoží (151 eur). 
637 – služby :  
Školenia, kurzy, semináre (249 eur), všeobecné služby: technik BOZP (180 eur), grafické a fotografické práce (286 eur), pranie 
rohoží (91 eur), práce IT technika (125 eur), odvoz kalu zo septika (61 eur), kosenie areálu školy (168 eur), kováčske práce 
(266 eur), výkon zodpovednej osoby (281 eur), poplatky banke (293 eur), stravovanie (5 409 eur), poistné budovy (526 eur), 
prídel do SF (1 524 eur), provízia (61 eur), odmeny mimo PP (2 807 eur),   
          
630-tovary a služby – kód zdroja 131L: 
633 – materiál: 
respirátory (93 eur), papierové utierky (300 eur), test COVID-19 (230 eur), savo dezinfekcia (25 eur). 
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640-transfer: 
Čerpanie vo výške 1 624 eur na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov.  
 

Kapitálové výdavky  

kód   výdavky podľa  schválený rozpočet po plnenie  % 

          ekonomickej klasifikácie  rozpočet zmenách k 30.6.2022 plnenia  

41 713 Nákup stroj., prístrojov 8 000 8 000 8 000 100,0 

    spolu 8 000 8 000 8 000 100,0 

 
Čerpanie 8 000 eur na nákup hudobného nástroja – pianíno PETROF P122 N2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani  

 

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

K bodu :      Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2021 

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

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

 

Spracovateľ :               PhDr. Janette Brnáková   

 

 

 

 

Materiál obsahuje :     Návrh na uznesenie 

                                   Konsolidovanú výročnú správu 

                                   Správu nezávislého audítora  

 

 

 

 

V Novej Bani, dňa 28.9.2022 

 

 

 

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

 

 

Návrh na uznesenie  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

Berie na vedomie   
 

Konsolidovanú výročnú správu  

Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky  

Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky  

 



 

Konsolidovaná výročná správa 
( uvádza údaje z individuálnej výročnej správy ) 

Mesta Nová Baňa 

za rok 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                       ............................ 
 Primátor mesta  
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1. Úvod       

Výročná konsolidovaná správa mesta Nová Baňa za rok 2021 je dokument, ktorý  komplexne 

prezentuje mesto.  Správa obsahuje všeobecné informácie o meste, o stave, v ktorom sa nachádza, ako 

aj ekonomické informácie z individuálnej a  konsolidovanej účtovnej závierky za všetky dcérske 

účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku.  

 

 

2. Identifikačné údaje mesta  

Názov:   Mesto Nová Baňa  

Sídlo:     Námestie slobody č. 1, Nová Baňa 

IČO:      00320897 

Štatutárny orgán obce: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Telefón:  045/6782800 

Mail: msu@novabana.sk 

Webová stránka: www.novabana.sk 

  

 

 

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  

 

Primátor mesta: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

 

Zástupca primátora mesta : Ing. Karol Tužinský  

 

Mestské zastupiteľstvo :   

 

Počet Volebný obvod Meno poslanca Politická príslušnosť 

1 1 Ing. Karol Tužinský NEKA 

2 1 Mgr. Juraj Kološta SNS 

3 2 Mgr. Peter Hudec NEKA 

4 2 Anton Medveď SNS 

5 2 Mgr. Ján Škvarka KDH 

6 3 Maroš Marko NEKA 

7 3 Igor Moško SMER – SD 

8 3 Mgr. Adrian Zima NEKA 

9 4 JUDr. Vladislav Lalka NEKA 

10 4 Milan Raffaj SMER – SD 

11 5 Ján Psotka   / Anton Žňava  NEKA 

12 6 Gregor Káder KDH 
 

13 6  Ing. Viktória Valachovičová PhD.  NEKA  

 

 

 

 

mailto:msu@novabana.sk
http://www.novabana.sk/
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Organizačná štruktúra mesta  

 

Rozpočtové organizácie zriadené mestom  :  

1. Základná škola Jána Zemana , Školská 6, Nová Baňa  

2. Základná umelecká škola, Kolárova 5,  Nová Baňa  

 

 

 
 

 

3. Materská škola, Nábrežná 2,  Nová Baňa  

4. Centrum voľného času, Bernolákova 30,  Nová Baňa  

 

Príspevkové organizácie zriadené mestom :    

1. Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, Nová Baňa  

 

 

Obchodné spoločnosti  založené mestom    :   

1. Mestské Lesy spol. s. r. o. , Bernolákova 11,  Nová Baňa 

2. Mestský bytový podnik s. r. o., Bernolákova 11,  Nová Baňa 

 

 

 

 

 

 

Mesto 
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Primátor 
mesta

Mestská 
polícia

Mestský
úrad

Oddelenie 
finančné
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prostredia a 
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 5 

Organizačná štruktúra Mestského úradu  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primátor mesta

Zástupca 
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4. Základná charakteristika konsolidovaného celku  

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou 

osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou 

obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.  

 

4.1Geografické údaje 

Bývalé slobodné kráľovské a banské mesto – Nová Baňa, leží vo východnej časti Banskobystrického 

kraja, medzi pohoriami Vtáčnik a Pohronský Inovec.  Zo západu a severozápadu územie ohraničuje masív 

Pohronského Inovca, zo severnej časti pohorie Tribeč a z juhozápadu Štiavnické vrchy.  

 

 

 

 
 

 

Územie mesta je rozsiahle. Zahŕňa aj niekoľko osád, ktoré sa svojim vznikom viažu k začiatkom sklárstva, 

uhliarstva a drevorubačstva a veľký počet pomerne rozľahlých chotárnych častí. Typické štálové osídlenie 

vytvára pre návštevníkov vhodné podmienky na relax.  

 

Z hľadiska administratívneho členenia patrí mesto  Nová Baňa  do  Banskobystrického  kraja  a  okresu 

Žarnovica (okresy  v  súčasnosti  neplnia  administratívnu  funkciu,  sú  však  štatistickou jednotkou 

úrovne NUTS IV). V rámci okresu zaujíma vyvážený protipól  okresnému mestu Žarnovica. Na základe 

počtu obyvateľov možno mesto zaradiť do kategórie menších  mestských  sídel.  
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4.2 Demografické údaje  

Prehľad o vývoji obyvateľov  

 

Z hľadiska demografie pokračuje v našom meste stále nepriaznivý vývoj, čo znamená, že konečné čísla 

počtu obyvateľov nám tak ako po minulé roky znovu ukazujú úbytok. K 31. 12. 2021 nás bolo 6969, čo 

je v porovnaní s rokom 2020 o 37 obyvateľov menej.  

Z celkového počtu obyvateľov mesta je viac žien, a to 3598, čím tvoria 51,6 % z celkového počtu 

obyvateľov. Muži sú stále v menšine s počtom 3371, čím tvoria 48,4 % z celkového počtu obyvateľov 
 

 

 4.3. Symboly mesta  

Erb mesta  

 

V modrom štíte dve strieborné skrížené banícke kladivká, sprevádzané v hornom výseku porísk zlatou 

korunou a v dolnom výseku porísk zlatou ľaliou. 

 

Vlajka mesta : 

 

Vlajku mesta Nová Baňa tvoria dva modré skrížené pásy na žltom podklade vytvárajúce 45 o uhol voči 

stranám vlajky. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom / zástrihom / siahajúcim 

do jednej tretiny dĺžky.   

 

 

 

 

 

Rok Muži Ženy Spolu 

2007 3 550 3 787 7 337 

2008 3 552 3 808 7 360 

2009 3 567 3 801 7 368 

2010 3 532 3 769 7 301 

2011 3 545 3 768 7 313 

2012 3 546 3 756 7 302 

2013 3 544 3 777 7 321 

2014 3 517 3 755 7 272 

2015 3 498 3 722 7 220 

2016 3 473 3 680 7 153 

2017 3 443 3 656 7 099 

2018 3 417 3 634 7 051 

2019 3 415 3 629 7 044 

2020 3 393 3 613 7 006 

2021 3371 3598 6969 



 8 

Pečať mesta :  

 

Pečať mesta Nová Baňa má zriedkavý šesťhranný tvar s motívom vyššie popísaného historického erbu. 

 

 

4.4.História mesta   

Prvá písomná zmienka o Novej Bani pochádza z roku 1337, práva a postavenie slobodného kráľovského 

a banského mesta mala od roku 1345. Okrem ťažby zlata a striebra bolo mesto známe aj výrobou 

mlynských kameňov, vyvážaných do celej Európy. Do celoeurópskych dejín sa Nová Baňa zapísala 

vďaka prvému použitiu pary ako hnacej sily na kontinente. Anglický konštruktér Isaac Potter  tu v roku 

1722 skonštruoval prvý atmosférický ohňový stroj slúžiaci na odčerpávanie spodných banských vôd.  

 

4.5.Pamiatky  

Architektonickou dominantou Novej Bane je nepochybne budova 

mestskej radnice. Je to pôvodne štvorpodlažná gotická stavba 

pevnostného charakteru, postavená niekedy po roku 1353. V zasadacej 

sieni sa zachovali barokové nástenné maľby s portrétmi uhorských 

panovníkov, obnovené v roku 1925. Budova je vedená v zozname 

kultúrnych pamiatok. Ako radnica sa spomína po prestavbe od 

18.storočia. Po pamiatkovej obnove sa budova stala sídlom mestskej 

knižnice a múzea a od roku 1986 bola celá uvoľnená pre Pohronské 

múzeum.  

 

Kostol sv. Alžbety  

   Kostolík bol súčasťou špitála pre vyslúžilých baníkov, ktorý v tomto 

období založil komorský gróf Henzmanus Izenrinkel. V 16. a 17. storočí údajne istú dobu slúžil aj ako 

mešita pre Turkov, ktorí mesto ovládali. Do roku 1706 patril evanjelikom. Kostol bol obnovený v 

roku 1893.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
https://sk.wikipedia.org/wiki/1706
https://sk.wikipedia.org/wiki/1893
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Kostol Narodenia Panny Márie (farský kostol) bol pôvodne gotickou stavbou postavenou v 2. polovici 

14. storočia. Počas vnútropolitických bojov okolo uhorského trónu bol 

dvakrát vypálený, a to v rokoch 1433 a 1442. Opravený bol v poslednej 

tretine 15. storočia. Nešťastie ho neobišlo ani pri obsadení mesta 

Turkami v roku 1664, kedy bol takmer úplne zničený. Znovu 

postavený bol až v roku 1725. Menšie úpravy boli na ňom robené aj v 

19. a 20. storočí. Banícky oltár sv. Kríža z rokov 1730-1740 bol 

renovovaný v roku 1914 . Kostol zdobí aj epitaf Jakuba Krauera z roku 

1794, voľné obrazy Sedembolestnej Panny Márie a Krstu Krista z 19. 

storočia a zástava roľníckeho spolku z r.1902. V kostole sa pravidelne 

na jeseň koná roľnícka omša spojená s prekrásnou výzdobou celého kostola dopestovanou úrodou z darov 

obyvateľov, ktorú chodia obdivovať pútnici z celého Slovenska a aj zo zahraničia. 

 

Súsošie najsvätejšej Trojice je neskoroklasicistické súsošie z rokov 1843-

1847 od. J. Neuschla-Faragóa. Obnovené bolo v roku 1927 Ľ. Mackom.  

 

4.6. Významné osobnosti mesta  

Štefan Volf-Kňazolúcky- národovec, básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti  
Narodil sa 28.12. 1862 v Novej Bani ako syn roľníka. Jeho pomerne krátky život ( dožil sa len 39 rokov) 

bol naplnený neúnavnou drobnou prácou, ktorou sa zapojil do národného hnutia posledného desaťročia  

19. storočia. Je jedným z tých, ktorí prerástli rámec svojho regiónu. Stal sa jedným z drobných ľudových 

spolupracovníkov Andreja Kmeťa. Zbieral pre neho minerály z okolia Novej Bane, získaval muzeálne 

predmety i kúpou a veľkodušne ich daroval  Slovenskému národnému múzeu v Martine. Od roku 1890 

dopisuje do viacerých slovenských novín a časopisov. Z národopisného hľadiska sú cenné ním zozbierané 

povery a ľudové piesne z Novej Bane. Na jeho rozsiahlej práci pre národ je pozoruhodné to, že všetko 

robil popri ťažkých a namáhavých prácach na poli, zaťažený veľkou váhou zodpovednosti o hmotné 

zabezpečenie svojej početnej rodiny. Zomrel 27.3.1901. 

 
Karol Dodek  

Narodil sa 2.11.1867 v Novej Bani v rodine kde sa kováčske remeslo už niekoľko generácií dedilo z otca 

na syna.  Je o ňom známe, že sa intenzívnejšie zaoberal včelárstvom a ovocinárstvom. Od útleho detstva 

však mal sklony aj ku kresleniu a maľovaniu. Jeho obrazy nájdeme v Slovenskom národnom múzeu 

v Martine, vo viacerých kostoloch na Spiši a Orave. Novobanské múzeum uchováva jeho dvanásť 

obrazov. Silný vplyv na jeho maliarsku prácu mal Andrej Kmeť, ktorý ho nielen povzbudzoval, ale aj 

kladne usmerňoval. Karol Dodek bol i literárne činný a od roku 1893 prispieval do viacerých novín 

a časopisov. Prvý a do roku 1962 jediný podal súvislejší a obsiahlejší prierez dejinami rodného mesta. Po 

vzniku ČSR, v roku 1919 sa stal prvým slovenským starostom mesta.  Zomrel 7.4.1922 v Novej Bani. 
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Eugen Dodek – slovenský maliar  
Narodil sa 22.2.1892 v Novej Bani. Syn novobanského národovca sa dal na maliarsku dráhu, Študoval na 

gymnáziu v Banskej Bystrici a v Ostrihome, potom na VŠVU v Budapešti. Po štúdiách sa stal učiteľom 

kreslenia v Leviciach, v Novej Bani a v Zlatých Moravciach. Vystavoval na výstavách v Prahe, v Nitre, 

v Pardubiciach, v Bratislave, v Pardubiciach, v Brne a Krakove. Tematicky čerpal námety z rodného 

kraja a južného Pohronia. Niekoľko jeho obrazov je aj v miestnom múzeu. Zomrel 16.10.1961 

 

František Švantner – prozaik  

V Novej Bani pôsobil dva roky ako odborný učiteľ, externý pracovník Matice slovenskej, inšpektor a 

vedúci Tvorivého filmového kolektívu. Poslednými pedagogickými pôsobiskami boli Hronský Beňadik 

a Hronov pri Banskej Bystrici.  

 

PhDr.  Jozef Hindický - učiteľ dejepisu na miestnom gymnáziu a historik zaoberajúci sa Novou Baňou 

Narodil sa 5.9.1928 v Trávnici okres Nové Zámky. Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej 

v Bratislave nastupuje v roku 1957 na jedenásťročnú strednú školu v Novej Bani ako stredoškolský 

profesor zemepisu a dejepisu. V roku 1982 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vykonal štátnu 

rigoróznu skúšku a bol mu pridelený titul PhDr. Od roku 1960 vydáva spolu so študentmi školský časopis 

„ Spod Gupne“, ktorý vychádza dodnes. O jeho režisérskych schopnostiach svedčí naštudovanie 

viacerých divadelných hier ochotníckych súborov študentov, pričom niektoré z nich získali popredné 

ocenenia na súťažiach ochotníckych divadelných súborov. Sám napísal divadelnú hru „ Nevyberaj si ženu 

v tanci“, ktorú aj naštudoval s miestnym ochotníckym súborom „ Vojšín“, ktorá zvíťazila v okresnom 

kole ochotníckych divadiel. Niekoľko desaťročí sa zaoberal históriou Novej Bane. Čím hlbšie sa 

zoznamoval s bohatou históriou mesta, tým viac mu mesto prirástlo k srdcu. Prežil v ňom 44 rokov. Vydal 

niekoľko publikácií o Novej Bani ako Bibliografia k dejinám mesta, Štefan Volf-Kňazolúcky, Nová 

Baňa, Poriadok čiže reguly baníckej mládeže v Novej Bani, Miestne a pomiestne názvy Novej Bane, 

Kultúrni dejatelia v Novej Bani a okolí. Najväčšiu radosť mal z knihy povestí z Novej Bane a okolia 

„A Zvony nezvonia“. Táto kniha získala prestížne ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska za rok 

1999.  

 

5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 

5.1 Výchova a vzdelávanie   

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje: 

 - Základná škola Jána Zemana 

- Základná škola sv. Alžbety 

 Materská škola Nábrežná 2,   v tom ako elokované pracoviská: 

- Materská škola – Štúrova  

- Materská škola- Kolibská  

 

Na mimoškolské aktivity je zriadená: 

 - Základná umelecká škola 

 - Centrum voľného času  

 

Sústava škôl a  školských zariadení pôsobiacich v meste  podľa zriaďovateľa je  uvedená v nasledovnom 

prehľade.  
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Škola, školské zariadenie Adresa Počet žiakov, tried, odbory, iné 

    (stav k 15.9.2021) 

Zriaďovateľ: Mesto Nová Baňa 

1 
Základná škola Jána 

Zemana 
Školská 6 Nová Baňa Základná škola Jána Zemana  367 žiakov  

      1.ročník  -  3 triedy   

      2.ročník  -  2 triedy 

      3. ročník -  3 triedy 

      4.ročník  -  2 triedy 

      5. ročník -  3 triedy 

      6. ročník -  2 triedy 

      7. ročník -  2 triedy 

      8. ročník -  2 triedy 

      9. ročník -  2 triedy 

      Spolu 21 tried. 

        

      Školský klub detí  pri ZŠ  146 detí    

      Centrum voľného času pri ZŠ  152 detí  

      Školská jedáleň pri ZŠ  572 stravníkov  

2 Základná umelecká škola 
Kollárova 5 Nová 

Baňa  
Spolu 391 žiakov. 

      Skupinová forma vyučovania – 129 žiakov - 

v tom prípravné štúdium, literárno-dramatický 

odbor, výtvarný odbor. 

        

      Individuálna forma vyučovania – hudobný 

odbor   262 žiakov – v tom oddelenia – spev, 

hlasová výchova, klavír, husle, gitara, dychové 

nástroje, bicie nástroje, akordeón, heligónka, 

cimbal. 

3 Centrum voľného času Bernolákova 30  163 detí 

    Nová Baňa   

4 
Materská škola Nábrežná 

2 

Nábrežná 2 Nová 

Baňa 
203 detí 

      69 predškolákov 

      10 tried 

      - v tom 6 tried MŠ Nábrežná 2, 

      2 triedy elokované pracovisko Štúrova 47 a 

      2 triedy elokov. pracovisko Kolibská cesta 6230 

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica 

1 
Základná škola  sv. 

Alžbety 
Školská 15  

    Nová Baňa 1.  až 9. ročník – po 1 triede, spolu 9 tried 

      Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety  

      Centrum voľného času pri ZŠ  
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Zriaďovateľ: Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica 

1 Spojená škola Školská 5 Organizačné zložky: 

    Nová Baňa   

      Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným 

postihnutím 

      63 žiakov, spolu 11 tried ,  

      v rôznych variantoch výučby, v tom 2 triedy pre 

žiakov s autizmom 

        

      Špeciálna materská škola pre deti s telesným 

postihnutím  

      5 detí, 1 trieda  

        

      Praktická škola  

      16 žiakov , 3 triedy  

      Dĺžka štúdia 3 roky 

        

      Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím 

      27 žiakov – 4 triedy 

        

      Učebné odbory (3-ročné): 

      1)Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, 

zeleninár, sadovník 

      2) Pomocné práce v administratíve a službách 

        

      Súčasti školy: 

      Školský klub detí -  2 oddelenia, 16 detí 

      Výdajná školská jedáleň 

      Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

Školská 5, Nová Baňa - 561 klientov 

      Elokované pracovisko, Bernolákova 3, Nová Baňa 

      Elokované pracovisko, Rekreačná cesta 6393, Nová 

Baňa 

        

2 
Gymnázium F. 

Švantnera 
Bernolákova 9   

    Nová Baňa 3 triedy v 4- ročnom štúdiu (I.A,II.A,IV.A 

      2 triedy v 8-ročnom štúdiu (oktáva, kvinta) 
    

3 

Stredná odborná 

škola obchodu a 

služieb 

Osvety 17 Nová Baňa   

      Študijné odbory s maturitou (4-ročné):  

      1)      Obchod a podnikanie 

      2)      Škola podnikania 

        

      Učebné odbory (3-ročné):   

      1)      Kuchár 

      2)      Mechanik opravár – stroje 

a zariadenia 

      3)      Čašník, servírka 

        

      Učebné odbory (2-ročné): 

      1)      Potravinárska výroba 

        

      Nadstavbové štúdium:  

      1)      Spoločné stravovanie 

      2)      Podnikanie v remeslách a službách 

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na 

udržanie súčasného stavu školstva rešpektujúc demografický vývoj s  dôrazom na racionalizačné 
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opatrenia a opatrenia vedúce k skvalitneniu súčasného stavu v oblasti materiálno-technického vybavenia, 

skvalitnenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov školstva v závislosti od sociálnych, ekonomických 

a spoločenských podmienok v rámci mesta Nová Baňa, ako aj celej SR rešpektujúc aktuálne platnú 

legislatívu v oblasti školstva. 

 

5.2  Zdravotníctvo 

 Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje  viacero všeobecných a odborných súkromných lekárov, ktorí 

poskytujú ambulantnú primárnu a špecializovanú zdravotnú starostlivosť. V prevádzke je jedno 

súkromné laboratórium, röntgenové  a sonografické pracovisko. V prípade, že pacientovi je nutné 

poskytnúť vyšší stupeň zdravotníckej starostlivosti, je odoslaný do najbližšej nemocnice, a to do Žiaru 

nad Hronom, alebo do Levíc. Mesto poskytuje za výhodných nájomných podmienok zrekonštruované 

priestory pre pracovisko Rýchlej zdravotnej pomoci.   

 

5.3 Sociálne zabezpečenie 

Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 

 

 S pretrvávajúcou mierou nezamestnanosti Mesto Nová Baňa v roku 2021 zabezpečilo 

starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov rôznymi formami ako napr. poskytnutie 

jednorazových dávok v hmotnej núdzi, príspevku na sociálny taxík, poskytnutie dotácií, opatrovateľskou 

službou a pod. Jednorazové dotácie boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených skupín, 

prevažne na nákup potravín, dreva, prepravného a ošatenia. Pokračovali sme v spolupráci s obchodnou 

spoločnosťou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré pripravili z odpadového dreva palety – palivového 

dreva v hodnote 10 eur/paleta  a tieto sme na základe požiadavky občanov (ktorí splnili podmienky 

pridelenia dotácie) poskytli ako jednorazovú dávku sociálnej pomoci.  

 

Opatrovateľská služba 

 

 Prostredníctvom opatrovateliek mesto seniorom zabezpečuje základné úkony dennej hygieny, 

donášku stravy, návštevu lekárov a kontakt so spoločenským prostredím. V priebehu roka 2021 sme 

zabezpečovali opatrovateľskú službu 37 občanom.  

 

Rodina a deti 

 

 Mesto podporuje finančným príspevkom sociálne znevýhodnené skupiny občanov a tak zlepšuje 

ich podmienky starostlivosti a ďalšieho rozvoja. Mesto pomáha rozvíjať charitatívne, sociálne 

a humanitárne aktivity spolkov a združení so zameraním na prácu s deťmi.  
 

Staroba 

 

 V sociálnej oblasti Denné centrum seniorov LIPA vykonávalo množstvo zaujímavých  aktivít pre 

seniorov. Cieľom je poskytovať pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých, ich zapojenie do verejného 

života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov v meste, aktívne zapájanie seniorov do diania 

života v meste, povzbudzovanie ich k aktivite, sebarealizácii, nadväzovaniu kontaktov, vytváranie pocitu 

spolupatričnosti.  

 

Invalidita 

 

 Pomoc zdravotne postihnutým realizujeme prostredníctvom právneho poradenstva sociálnym 

pracovníkom mestského úradu, ktorý má sídlo priamo na Mestskom úrade v Klientskom centre, kde je 

bezbariérový vstup. 
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5.4. Kultúra   

Spoločenský a kultúrny život v meste  zabezpečuje mesto ,  Pohronské múzeum, Mestská knižnica.  

Oddelenie kultúry a informácií v priebehu roka 2021 zrealizovalo 12 kultúrno spoločenských podujatí 

a 14 podujatí bolo organizovaných v spolupráci so zariadeniami, organizáciami, občianskymi 

združeniami v meste Nová Baňa, s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom a inými 

organizáciami.  

 

Mesto Nová Baňa bolo hlavným organizátorom 12 podujatí: 

Stavanie mája, MDD- videoprojekcia, Kultúrne leto, Banícky fakľový sprievod, verejná videoprojekcia 

na amfiteátri na Tajchu, Divadelné predstavenie pre deti, otvorenie NCH po stopách baníckej slávy, 

Vianočný pozdrav.  

 

 

                                    
 
                         Banícky fakľový sprievod                                                       Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4  

 

 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu súvisiacu s COVID- 19 sa mnohé plánované aktivity 

neuskutočnili.  Kultúrny program ,, Príde k nám Mikuláš “  sa vysielal on- line.  

 

V spolupráci s mestom bolo zorganizovaných 14 podujatí :  

Dodekova Nová Baňa, Fragmenty- hudobné večery, Ukončenie leta s úsmevom, medzinárodný festival 

Outodorových filmov, Jesenná turistika,  

 

 
Kultúrne akcie v roku 2021 

organizované mestom a v spolupráci 

Dátum Podujatie Mesto 
V 

spolupráci 

So 

vstupným 

Bez 

vstupného 

30.4. 2021 Stavanie mája 1 x x x 

1.-31. 

5.2021 

12. ročník Dodekova Nová Baňa 
x 1 x 1 

1.6.2021 MDD - videoprojekcia 1 x x 1 

25.6.2021 FRAGMENTY – hudobné večery x 1 x 1 

25.-27.6. 
XVIII. medzinárodný festival 

outodorových filmov 
x 3 x 3 

9.7; 23.7. FRAGMENTY – hudobné večery x 2 x 2 

14.7. 
HS Ideál – hudobná produkcia – Kultúrne 

leto 2021 
1 x x 1 

24.7. Banícky fakľový sprievod a Anna bál 1 x x 1 

30.7. Verejná videoprojekcia – amfiteáter Tajch  1 x x 1 

6.8.; 20.8.. FRAGMENTY – hudobné večery x 2 x 2 

11.8.. 
Divadelné predstavenie pre deti – Kultúrne 

leto 2021 
1 x x 1 

18.8.. 
HS RETRO – hudobná produkcia – 

Kultúrne leto 2021 
1 x x 1 

20. 8. Verejná videoprojekcia v amfiteátri Tajch 1 x x 1 
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25.8.. 
Divadelné predstavenie pre deti – Kultúrne 

leto 2021 
1 x x 1 

28.8. Ukončenie leta s úsmevom x 1 x 1 

3.9. FRAGMENTY – hudobné večery x 1 x 1 

18.9.  
Jesenná turistika spojená s čistením NCH 

Zvonička  
x 1 x 1 

14. 9. Štálanská kvapka krvi x 1 x 1 

16.10. 
Otváranie NCH Po stopách baníckej slávy 

v Novej Bani – trasa A  
1 x x 1 

27.11. 
Jesenná turistika po NCH Zbojnícke 

studničky 
x 1 x 1 

5. 12.  Príde k nám Mikuláš (on line) 1 x x 1 

23.12. Vianočný pozdrav 1 x x 1 

 

 

Mesto bolo organizátorom 1 športového podujatia :  

Tajchová osmička  

 

Mesto bolo spoluorganizátorom 5 športových podujatí: 

8. ročník Do práce na bicykli, Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix 

Slovakia, Tenisový turnaj o pohár primátora,  Filmový festival Medzi nebom a zemou, Mikulášske 

plávanie na Tajchu.   

 

Mesto podporilo rôzne iné športové podujatia formou tlače diplomov, plagátov, poskytnutím 

propagačných materiálov a propagáciou prostredníctvom mestského rozhlasu, webovej a FB stránky a 

umiestnením plagátov. 

 
Športové akcie v roku 2021 

organizované mestom a v spolupráci 

Dátum Podujatie Mesto  V spolupráci podpora 

jún 8. ročník Do práce na bicykli x 1 x 

11.7. 
Medzinárodné cyklistické preteky Visegrad 4 Bicycle 

Race Grand Prix Slovakia 
x 1 x 

31. 7.  Tenisový turnaj o pohár primátora mesta x 1 x 

28.8. TriTajchlon x x 1 

4.9. IX. ročník Tajchová osmička 1 x x 

4. 9.  Filmový festival horských filmov Medzi nebom a zemou x 1 x 

5.12. Mikulášske plávanie na Tajchu x 1 x 

 

 

 

5.5. Hospodárstvo  

Medzi najvýznamnejšie podnikateľské subjekty zaoberajúce sa priemyselnou výrobou  patrí :   Knauf 

Insulation s.r.o. , Cortizo Slovakia a.s. , Tristone  Flowtech Slovakia s.r.o.  SC Zamkon s.r.o., K-Plast v.d. 

, Elmont s.r.o. , Elba -H , Unistav  .  

 

Medzi najvýznamnejšie  podnikateľské subjekty zaoberajúce sa poľnohospodárskou výrobou patria : 

SHR, Ing. Vladimír Boroš,  Poľan s.r.o.  

 

Medzi  najvýznamnejšie podnikateľské subjekty poskytujúce služby patria : COOP Jednota, Slovenská 

pošta, VUB a. s., SLSP a.s. , LIDL  
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6. Informácia o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  mesta  bol   rozpočet   mesta   na  rok   2021.  

 

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odseku 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Rozpočet obce bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29.12.2020 uznesením č.130/2020. Počas 

roku 2021 bol zmenený :  

a) rozpočtovými opatreniami v kompetencií primátora mesta :  

  
1 zmena  dňa 16.3.2021  

2 zmena  dňa 17.3.2021  

3 zmena  dňa 22.3.2021  

4 zmena  dňa 25.3.2021  

5 zmena  dňa 30.3.2021  

6 zmena  dňa 1.6.2021  

7 zmena  dňa 9.6.2021  

8 zmena  dňa 16.6.2021  

9 zmena  dňa 18.6.2021  

10 zmena dňa 8.7.2021  

11 zmena dňa 19.7.2021  

12 zmena dňa 21.7.2021  

13 zmena dňa 30.7.2021  

14 zmena dňa 2.8.2021  

15 zmena dňa 11.8.2021  

16 zmena dňa 13.8.2021  

17 zmena dňa 6.9.2021  

18 zmena dňa 8.9.2021  

19 zmena dňa 29.9.2021  

20 zmena dňa 1.10.2021  

21 zmena dňa 7.10.2021  

22 zmena dňa 13.10.2021  

23 zmena dňa 8.11.2021  

24 zmena dňa 10.11.2021  

25 zmena dňa 2.12.2021  

26 zmena dňa 3.12.2021  

27 zmena dňa 7.12.2021  

28 zmena dňa 17.12.2021 

 

 

b) zmenami v kompetencií mestského zastupiteľstva :   

 

1. zmena dňa 24.2.2021 schválená  uznesením č. 8/2021 

2. zmena dňa 28.4.2021 schválená uznesením č. 22/2021 

3. zmena dňa 26.5.2021 schválená uznesením č. 52/2021 

4. zmena dňa 23.6.2021 schválená uznesením č. 70/2021 

5. zmena dňa 14.7.2021 schválená uznesením č. 87/2021 

6. zmena dňa 22.9.2021 schválená uznesením č. 97/2021 

7. zmena dňa 24.11.2021 schválená uznesením č. 142/2021 

8. zmena dňa 15.12.2021 schválená uznesením č. 153/2021 
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6.1 Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2021 

 

  Schválený rozpočet rozpočet po zmenách skutočnosť k 31.12.2021 

Celkové príjmy  5 794 114 7 154 489 7 090 068 

bežné príjmy  5 241 131 5 596 532 5 662 274 

bežné príjmy RO 251 517 283 136 265 301 

kapitálové príjmy  109 573 320 040 356 962 

príjmové finančné operácie 191 893 938 368 785 393 

príjmové finančné operácie RO 0 16 413 20 139 

        

celkové výdavky 5 794 114 7 154 489 6 761 652 

bežné výdavky 2 726 033 3 278 898 3 098 257 

bežné výdavky RO 2 531 937 2 619 960 2 704 209 

kapitálové výdavky 421 144 1 044 312 757 153 

kapitálové výdavky RO 6 000 25 656 25 640 

výdavkové finančné operácie 109 000 185 663 176 393 

 

6.2 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021  

Hospodárenie mesta   skutočnosť k 31.12.2021 v EUR 

Bežné príjmy spolu  5 927 574,81 

 Z toho : Bežné príjmy - mesto 5 662 274,09 

               Bežné príjmy - RO 265 300,72 

Bežné výdavky spolu  5 802 466,79 

Z toho :  Bežné výdavky mesto 3 098 257,02 

               Bežné výdavky  RO 2 704 209,77 

Bežný rozpočet- prebytok 125 108,02 

Kapitálové prímy  spolu  356 962,27 

 Z toho :  Kapitálové príjmy - mesto 356 962,27 

                Kapitálové príjmy - RO 0,00 

Kapitálové výdavky spolu 782 792,91 

Z toho :   Kapitálové výdavky- mesto 757 153,05 

                Kapitálové výdavky - RO 25 639,86 

Kapitálový rozpočet - schodok -425 830,64 

    

Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu -300 722,62 

 úprava schodku – nevyčerpané dotácie  82 099,39 

Upravený  schodok bežného a kapitálového rozpočtu ( pre tvorbu RF) -382 822,01 

    

Príjmové finančné operácie 805 531,49 

Výdavkové finančné operácie 176 393,21 

Finančné operácie - rozdiel  629 138,28 

    

Príjmy spolu  7 090 068,57 

Výdavky spolu 6 761 652,91 

    

Hospodárenie mesta  328 415,66 

Úprava schodku  -82 099,39 

 Upravené rozpočtové hospodárenie mesta 246 316,27 

 

Schodok rozpočtu v sume 382 822,01  EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v z. n. p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 

82 099,39  EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný :  

- z finančných operácií   382 822,01 EUR  

 

 

6.3 Rozpočet na roky 2022 – 2024  

  2022 2023 2024 

Celkové príjmy  6 403 684 5 845 867 5 876 712 

bežné príjmy  5 512 212 5 564 999 5 595 844 

bežné príjmy RO 259 265 259 265 259 265 

kapitálové príjmy  167 903 21 603 21 603 

príjmové finančné operácie 464 304 0 0 

        

celkové výdavky 6 403 684 5 845 867 5 876 712 

bežné výdavky 2 862 099 2 670 147 2 688 942 

bežné výdavky RO 2 809 148 2 892 068 2 862 368 

kapitálové výdavky 559 785 140 000 140 000 

kapitálové výdavky RO 29 000 0 0 

výdavkové finančné operácie 143 652 143 652 185 402 

 

 

7. Informácia o vývoji mesta z pohľadu účtovníctva za  konsolidovaný celok  

 

7.1. Majetok  

 

a)  materská účtovná jednotka 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021 

Majetok spolu 20 779 320,16 20 510 774,63 

Neobežný majetok spolu 16 689 641,60 16 670 519,87 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 42 604,56 53 589,98 

Dlhodobý hmotný majetok 14 942 627,04 14 885 019,89 

Dlhodobý finančný majetok 1 704 410,00 1 731 910,00 

Obežný majetok spolu 4 087 986,19 3 837 496,65 

z toho:   

Zásoby 29 279,83 42 039,52 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 3 032 753,52 3 181 186,35 

Dlhodobé pohľadávky 0 23,00 

Krátkodobé pohľadávky  77 511,29 78 902,34 

Finančné účty  948 441,55 535 345,44 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci  0 0 

Časové rozlíšenie  1 692,37 2 758,11 
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b) konsolidovaný celok  

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 k 31. 12. 2021 

Majetok spolu 22 088 478,78 21 808 616,78 

Neobežný majetok spolu 19 479 627,35 19 652 176,93 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 46 185,86 63 781,62 

Dlhodobý hmotný majetok 17 976 625,49 18 126 579,31 

Dlhodobý finančný majetok 1 456 816,00 1 461 816,00 

Obežný majetok spolu 2 229 162,19 1 791 192,94 

z toho:   

Zásoby 110 955,35 87 864,49 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 4 593,41 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0 23,00 

Krátkodobé pohľadávky  212 518,02 134 131,12 

Finančné účty  1 901 095,41 1 569 174,33 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci  0 0 

Časové rozlíšenie  379 689,24 365 246,91 

      

 

7.2.  Zdroje krytia  

 

a) materská účtovná jednotka   

 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 k  31. 12. 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 20 779 320,16 20 510 774,63 

Vlastné imanie  14 223 325,95 13 897 197,91 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 
14 126 973,82 14 248 896,12 

Výsledok hospodárenia za účtovné obd. 96 352,13 -351 698,21 

Záväzky 3 110 683,94 3 205 623,21 

z toho:   

Rezervy  208 800,00 209 000,00 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 89 623,48 113 686,54 

Dlhodobé záväzky 2 532 068,12 2 425 249,07 

Krátkodobé záväzky 113 192,34 290 687,60 

Bankové úvery a výpomoci 167 000,00 167 000,00 

Časové rozlíšenie 3 445 310,27 3 407 953,51 
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b) konsolidovaný celok  

 

Názov 
Skutočnosť Skutočnosť 

k 31. 12. 2020 k  31. 12. 2021 

Vlastné imanie a záväzky spolu 22 088 478,78 21 808 616,78 

Vlastné imanie  14 297 020,47 13 897 651,66 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely  0 0 

Fondy 0 0 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov 
14 190 641,09 14 301 354,36 

Výsledok hospodárenia za účtovné obd. 106 379,38 -403 702,70 

Záväzky 4 251 156,93 4 407 672,96 

z toho:   

Rezervy  218 514,03 222 726,98 

Zúčtovanie medzi subjektmi VS 102 260,68 113 686,54 

Dlhodobé záväzky 2 545 442,23 2 438 691,30 

Krátkodobé záväzky 1 217 939,99 1 465 568,14 

Bankové úvery a výpomoci 167 000,00 167 000,00 

Časové rozlíšenie 3 540 301,38 3 503 292,16 

 

7.3 Pohľadávky  

a) materská účtovná jednotka 

Pohľadávky  Zostatok  

k 31. 12. 2020 

Zostatok  

k 31. 12. 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   14 532,65 205 994,48 

Pohľadávky po lehote splatnosti   186 073,59 0 

 
b) konsolidovaný celok  

Pohľadávky  Zostatok  

k 31. 12. 2020 

Zostatok  

k 31. 12. 2021 

Pohľadávky do lehoty splatnosti   163 328,17 258 268,14 

Pohľadávky po lehote splatnosti   180 543,34 4 273,55 

 

7.4. Záväzky  

a) materská účtovná jednotka 

Záväzky Zostatok  

k 31. 12. 2020 

Zostatok  

k 31. 12. 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   2 645 260,46 2 715 936,67 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 

 
      b) konsolidovaný celok   

 
Záväzky Zostatok  

k 31. 12. 2020 

Zostatok  

k 31. 12. 2021 

Záväzky do lehoty splatnosti   3 763 382,22 3 904 259,44 

Záväzky po lehote splatnosti   0 0 
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8. Hospodársky výsledok  za 2021 – vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 

     a) materská účtovná jednotka   

Názov 
Skutočnosť Hlavná činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

k  31. 12. 2020 k 31.12.2021 k 31.12.2021 k 31. 12. 2021 

Náklady 4 753 036,13 5 519 795,37 18 536,30 5 538 331,67 

50 – Spotrebované nákupy 202 950,72 138 762,17 6 727,86 145 490,03 

51 – Služby 376 761,63 623 316,71 7 944,05 631 260,76 

52 – Osobné náklady 914 607,55 978 113,05 3 450,00 981 563,05 

53 – Dane a poplatky 2 022,65 2 249,04 62,26 2 311,30 

54 – Ostatné náklady na prev. Činnosť 40 093,50 79 271,18 0,00 79 271,18 

55 – Odpisy, rezervy a OP  517 139,00 550 599,40 0,00 550 599,40 

56 – Finančné náklady 36 373,46 50 048,97 352,13 50 401,10 

57 – Mimoriadne náklady     

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
2 663 087,62 3 097 434,85 0 3 097 434,85 

Výnosy 4 849 388,26 5 169 456,78 17 176,68 5 186 633,46 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 180 585,47 226 461,60 14 291,49 240 753,09 

63 – Daňové výnosy  3 793 999,72 3 890 638,52 0 3 890 638,52 

64 – Ostatné výnosy 347 872,94 268 394,38 2 885,19 271 279,57 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP  15 512,41 14 522,96 0 14 522,96 

66 – Finančné výnosy 309,00    

67 – Mimoriadne výnosy 0    

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových 

príjmov  
511 108,72 769 439,32 0 769 439,32 

Hospodársky výsledok po zdanení 
96 352,13 

  
-351 698,21 

(+ kladný HV, - záporný HV) -350 338,59 - 1359,62 

          

Hospodársky výsledok v sume -351 698,21 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov.  

 

b)   Konsolidovaný celok   

Názov 
Skutočnosť 

Hlavná 

činnosť 

Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

k  31. 12. 2020 k 31.12.2021 k 31.12.2021 k 31. 12. 2021 

Náklady 6 754 423,12 6 586 002,34 1 003 054,59 7 589 056,93 

50 – Spotrebované nákupy 920 218,33 666 958,27 230 601,44 897 559,71 

51 – Služby 925 420,40 1 098 103,45 318 702,62 1 416 806,07 

52 – Osobné náklady 3 895 512,71 3 731 035,03 366 294,62 4 097 329,65 

53 – Dane a  poplatky 16 230,65 5 020,89 9 480,96 14 501,85 

54 – Ostatné náklady na prev. činnosť 35 243,18 79 751,97 26 945,40 106 697,37 

55 – Odpisy, rezervy a OP  803 130,37 835 777,10 30 451,65 866 228,75 

56 – Finančné náklady 75 264,41 70 723,48 20 483,30 91 206,78 

57 – Mimoriadne náklady 0 0 0 0 

58 – Náklady na transfery a náklady 

z odvodov príjmov 
82 249,21 98 632,15 0 98 632,15 

59 - Dane 1 153,86 0,00 94,60 94,60 

Výnosy 6 860 802,5 5 997 358,29 1 187 995,94 7 185 354,23 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 1 294 468,94 273 726,51 1 163 839,19 1 437 565,70 

61-  Zmena stavu zásob 818,86 0 3076,49 3076,49 

63 – Daňové výnosy  3 789 908,22 3 885 214,43 462,48 3 885 676,91 

64 – Ostatné výnosy 297 217,62 180 338,76 18 783,27 199 122,03 

65 – Zúčtovanie rezerv a OP  18 029,92 15 422,96 1 550,96 16 973,92 

66 – Finančné výnosy 728,78 0 118,01 118,01 

67 – Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 

69 – Výnosy z transferov  1 458 996,79 1 642 655,63 0 1 642 655,63 

Hospodársky výsledok po zdanení 
106 379,38 

  
-403 702,70 

(+ kladný HV, - záporný HV) -588 644,05 184 941,35 
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9. Ostatné  dôležité informácie  

9.1. Prijaté granty a transfery  

V roku 2021 Mesto prijalo nasledovné granty a transfery: 

Poskytovateľ účel suma  

Environmentálny Fond príspevok na triedený zber  7 583,48 

ŠR    výchova a vzdelávanie- ZŠ 850,00 

ŠR stravovacie návyky 77 839,50 

ŠR školské pomôcky  149,40 

ŠR  vzdelávacie poukazy 6 912,00 

ŠR  odchodné 1 429,00 

ŠR  dopravné 638,00 

ŠR  výchova a vzdelávanie - MŠ 19 084,00 

ŠR učebnice ZŠ 7 077,00 

ŠR  asistent učiteľa- ZŠ 32 512,00 

ŠR asistent učiteľa - MŠ 15 987,82 

ŠR projekt Múdre hranie - MŠ 1 000,00 

ÚPSVaR  rodinné prídavky  1 240,40 

Z rozpočtu obcí  CVČ 468,72 

ŠR  matrika 15 894,61 

ŠR  miestne komunikácie  315,96 

ŠR  životné prostredie  716,76 

ŠR register obyvateľov 2 413,62 

ŠR register adries 160,40 

ŠR prenesené kompetencie ZŠ 884 087,00 

ŠR stavebný úrad 9 477,48 

ŠR voľby 1 029,27 

ŠR sčítanie domov  11 175,58 

ŠR Nízko uhlíková stratégia 12 950,07 

ŠR Nízko uhlíková stratégia 1 523,54 

ŠR nájomné - Covid 7 826,30 

ÚPSVaR odmeny opatrovateľky - Covid 14 431,23 

ŠR náklady COVID 19 65 995,19 

ŠR podpora štúdia - ZŠ 190,00 

ŠR ZŠ- Covid pomôcky 6 330,00 

ÚPSVaR zamestnávanie  5 881,20 

ÚPSVaR NP POP - MŠ 2 160,00 

DPO SR DHZ  3 000,00 

  Cyklopreteky 15 000,00 

  dar na Tajchovú osmičku 250,00 

  dar na NN- STK 743,04 

OZ Centráčik dar na workoutovú zostavu 3 177,00 

OOCR GRON Feratta 20 000,00 

súkromný darca  neurčený 10 000,00 

 

 

9.2. Poskytnuté dotácie  

Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade so VZN Mesta Nová Baňa  č.8/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na 

podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel   
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Prijímateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie  Suma  poskytnutých 
Suma  použitých 

prostriedkov 

v roku 2021 

Rozdiel 
(bežné alebo kapitálové 

výdavky) 
prostriedkov  

  v roku 2021 

Mestský futbalový klub  Bežné výdavky 25 000 23 215,85 1784,15 

TJ Slovan Bežné výdavky 500 500,00 0 

Stolnotenisový klub Bežné výdavky 1 000 1 000,00 0 

OZ Tajch Šport  Bežné výdavky 4 000 4000 0 

ŠK Karate Bežné výdavky 4 000 4 000,00 0 

Športový klub POLO Bežné výdavky 250 250 0 

OZ Tajch Bežné výdavky 2 300 2300 0 

TŠK Tiffany Bežné výdavky 4 400 4400 0 

SKI Team  Bežné výdavky 3 000 3000 0 

Tenisový klub Tajch Bežné výdavky 2 500 2500 0 

Jazdecká škola Beri Bežné výdavky 500 500 0 

MIŠImoto Bežné výdavky 500 500 0 

Veterán klub Bežné výdavky 1 000 1 000,00 0 

RZ pri Gymnáziu Bežné výdavky 800 800 0 

eRko Bežné výdavky 300 300 0 

RZ pri MŠ Bežné výdavky 400 394 6 

Novobanský ban. spolok  Bežné výdavky 600 600 0 

Združenie ZSŠ Bežné výdavky 300 300  0 

OZ Slniečko Bežné výdavky 750 206 544 

Cantus Monte Regis Bežné výdavky 500 500 0 

OZ Háj Bežné výdavky 1 000 0 1000 

OZ Tajch Šport - parcip. roz Bežné výdavky 2 312 2312   

MC Gašparko Bežné výdavky 200 200 0 

OZ Centráčik Bežné výdavky 1 000 796 204 

RZ pri gymnáziu Bežné výdavky 3 500 3 500,00   

ZO Jednota dôchodcov Bežné výdavky 500 500   

poskytnuté dotácie celkom   61 112,00 57 573,85 3 538,15 

 

MsZ v roku 2021 schválilo na dotácie sumu 61 112 eur. Z dôvodu koronakrízy bolo skutočné čerpanie 

v sume 57 573,85 eur.  

 

Mesto poskytnutými dotáciami podporilo :  

- športové aktivity  sumou 43 759,85 eur  

- kultúrno- spoločenské aktivity sumou 10 314 eur  

- výchovno- vzdelávacie aktivity sumou 3 500 eur  

 

9.3. Významné investičné akcie v roku 2021 

Významné investičné akcie realizované v roku 2021: 

 

- nákup  softvéru vo výške 7 488,00 EUR  

-nákup osobného auta  14 500 EUR   

-rekonštrukciu miestnych komunikácií  10 233,34 EUR ( PD, DPH za rok 2020)  

- opravu chodníka na Dodekovej   26 756,70 EUR  

- 

- splátky lisu 8 644,80 EUR 

- nákup veľkokapacitných kontajnerov 13 222,80 EUR 

- vybudovanie prístrešku na KO ul. Školská  8 207,80 EUR 

- nákup vysokotlakového čističa 4 754,64 EUR, kontajneru na BRO 3 588 Eur   

 

- kúpa budovy 60 000 EUR ( budova 51 600 EUR , pozemok 8 400 EUR) 

- PD vnútrobloky 21 024 EUR ( PD 19 800 EUR, polohopis a výškopis 1 224 EUR) 

- nový vrt 45 278,40 EUR ( vrt 18 466,80 EUR,  hydrogeologický prieskum 26 811,60 EUR) 

- rekonštrukcia sociálneho zariadenia  na Zvoničke 5 070 EUR 

- automatická zatváracia rampa na Zvoničke 3 469,57 EUR 
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- rekonštrukcia radničného parku 116 688,07 EUR ( fontána 50 400 EUR , stavebné úpravy 66 288,07 )  

 

- nákup kosačky 2 920 EUR a pracovnej plošiny 14 900 EUR  

- rozšírenie verejného osvetlenia Tajch – Ílend 5 896,82 EUR 

 

- vybudovanie feraty 39 160 EUR 

- športová zostava Street workout 4 999,80 EUR 

       

- kamerový systém na futbalový štadión 1 941,60 EUR 

- nákup kosačky 8 000 EUR 

- chodníky v cintoríne 8 892,09 EUR  

- oprava múru v cintoríne 25 401,47 EUR  

 

- rekonštrukcia budovy ZUŠ 166 360,99 EUR ( krov 75 817 EUR, fasáda 90 543,99 EUR) 

- rekonštrukcia fasády budovy CVČ 56 268,01 EUR 

 

-  vklad zakladateľa do CZIS 22 500 EUR  

-  príspevok CIZS na PD  19 600  EUR 

 

 

9.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti  

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:  

- rekonštrukcia miestnych komunikácií  

- rekonštrukcia a modernizácia  Požiarnej zbrojnice  

 

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia  

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.  

 
9.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená   

Významným rizikom je prebiehajúci súdny spor so spoločnosťou Trading Univerzal Services s.r.o. 

Kysucký Lieskovec.  Mesto má vytvorenú rezervu vo výške 204 000 eur. Spoločnosť podala žalobu 

o zaplatenie ušlého zisku, úrokov z omeškania a náhrady trov konania zo zrušenej zmluvy na akciu ,, 

Kanalizačný zberač ul. Kamenárska.  

 

 

V Novej Bani  dňa 11.8.2022     

 

Prílohy: 

 

• Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky individuálnej účtovnej 

závierky 

• Správa audítora k individuálnej  účtovnej závierke a správa o overení hospodárenia mesta 

a dodržiavania povinností v zmysle zákona 583/2004 Z. z.. 

• Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky  

• Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú 

v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy   



















Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

K bodu:  Úhrada pohľadávok vo veci QUERKUS s.r.o. c/a Mesto Nová Baňa 

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  

  

Spracovateľ:   Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta 

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

                                    Dôvodová správa 

                                     

V Novej Bani, dňa 28.septembra 2022 

 

 

 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

b e r i e   n a v e d o m i e 

 

úhradu pohľadávok vrátane trov konania  vo výške 21 000 € na základe rozsudku Okresného 

súdu  Žiar nad Hronom . 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Na základe súdnych rozhodnutí  Okresného súdu  Žiar nad Hronom sp. zn.: 23Cb/5/2020 - 

253,  ktorý v spojení s Rozsudkom Krajského súdu  Banská Bystrica, sp. zn.: 43Cob/87/2021-

301 nadobudol vykonateľnosť dňa 17.05.2022 v právnej veci žalobcu QUERKUS, s.r.o. proti 

žalovanému Mesto Nová Baňa sa v prílohe materiálu predkladá návrh na úhradu sumy  

14 819, 52 € s 9% úrokom ročne až do zaplatenia.  

O trovách konania rozhodol prvostupňový súd Uznesením sp. zn.: 23Cb/5/2020-323 zo dňa  

14.07.2022. Trovy konania vo výške  1.044,95 € pozostávajú zo súdneho poplatku vo výške 

494,64 € a trov právneho zastúpenia vo výške  551,31 €. 

 

Celková dlžná suma vrátane príslušenstva a trov konania ku dňu 28.9.2022 je 21 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

 

K bodu:  Informácia o stave súdnych konaní  

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta  

  

Spracovateľ:   Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta 

 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

                                    Dôvodovú správu 

                                    Správa o priebehu súdnych konaní 

                                    Vyčíslenie doterajších nákladov 

    

V Novej Bani, dňa 28.septembra 2022 

 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

b e r i e  n a v e d o m i e 

 

informáciu o  stave súdnych konaní vedených proti mestu Nová Baňa ku dňu 28.9.2022 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

V prílohe materiálu je predložená správa o stave a priebehu súdnych konaní vedených proti 

mestu Nová Baňa vrátane vyčíslenia doteraz uhradených nákladov, pozostávajúcich z náhrady 

škody s príslušenstvom, ušlého zisku  a trov právneho zastúpenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informácia  o priebehu súdnych konaní vedených proti mestu Nová Baňa 

 

 

1) V roku 2013 podal žalobca Trading Universal Services s.r.o. žalobu proti Mestu Nová 

Baňa o zaplatenie 170 232,64 € s príslušenstvom. Okresný súd Žiar nad Hronom dňa 

20.10.2016 rozhodol, že nárok žalobcu je daný. Žalovaný mesto Nová Baňa proti tomuto 

rozhodnutiu podal odvolanie, o ktorom Krajský súd v Banskej Bystrici v r. 2018 rozhodoval 

a rozsudok OS Žiar nad Hronom v plnom rozsahu potvrdil, pričom výšku škody vrátane 

príslušenstva ako aj trovy konania ponechal na rozhodnutie OS  Žiar nad Hronom  (čím tzv. 

mezitýmny rozsudok nadobudol právoplatnosť).  

Okresný súd v Žiari nad Hronom vydal rozsudok, ktorým zaviazal mesto zaplatiť žalobcovi 

sumu 56.078,55 € spolu s 9 % úrokom z omeškania ročne (rozsudok nadobudol právoplatnosť 

19. 5. 2021). 

Dňa 11. 10. 2021došlo k uzatvoreniu zmluvy o postúpení pohľadávky voči Mestu Nová Baňa 

zo spoločnosti Trading Universal Services s.r.o.na spoločnosť RESTAX s.r.o.. Zároveň spol. 

Restax voči časti rozsudku, ktorým OS Žiar nad Hronom nárok vo veci ušlého zisku vo výške 

67 028,43€ zamietol, podala odvolanie. Krajský súd Banská Bystrica v tejto časti rozsudok 

OS Žiar nad Hronom zrušil a vec vrátil súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie. 

 

2) Dňa 25.10 2016 podali žalobcovia Mgr. Art.. Igor Hovorič a akademický sochár Dušan 

Hagara OS Žiar nad Hronom žalobu proti Mestu Nová Baňa, ktorou sa domáhali vrátenia 

hnuteľnej veci – atypického dreveného lešenia, ktorého hodnota podľa znaleckého posudku je 

sporná. Rozsudkom OS Žiar nad Hronom bol žalovaaný zaviazaný vydať žalobcom predmet 

sporu. Žalovaný sa voči rozsudku odvolal a rozsudok doteraz nenadobudol právoplatnosť. 

V tejto svislosti žalobcovia podali návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorým sa domáhali 

vyplatenia bezdôvodného obohatenia  vo výške  48 244 €. Platobný rozkaz bol uznesením 

súdu odmietnutý vzhľadom na to, že uplatňovaný nárok nemožno predpokladať. Odmietnutie 

platového rozkazu nebráni tomu aby sa žalobcovia vo veci obrátili na súd žalobou. 

   

3) Žalobca PR Querkus s.r.o. sa žalobou domáhal voči žalovanému Mesto Nová Baňa 

zaplatenia sumy 20 926,13 € s úrokom 9% do zaplatenia, vrátane náhrady trov konania a 

právneho zastúpenia. Svoj nárok odôvodnil neplatným odstúpením od zmluvy o dielo 

„Vyhliadková veža Háj“. Žalovaný sa voči rozsudku odvolal a Krajský súd Banská Bystrica 

rozsudok OS Žiar nad Hronom v plnom rozsahu potvrdil.  

 

Záverom je potrebné konštatovať, že od r. 2019 sa Mesto Nová Baňa opakovane pokúšalo 

o mimosúdne urovnanie predmetných sporov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÁVNE SLUŽBY 

SOUKENÍK - ŠTRPKA s.r.o. Spor - Tradnig Universal Services 

2013   852/2013 1 719,36 € 
    910/2013 357,36 € 

2014   114/2014 1 067,04 € 
  

 
258/2014 661,92 € 

    379/2014 588,00 € 

2015   90/2015 1 152,00 € 
  

 
247/2015 1 081,16 € 

  
 

386/2015 672,00 € 
  

 
472/2015 396,24 € 

  
 

867/2015 528,00 € 
    949/2015 322,32 € 

2016   216/2016 630,00 € 
  

 
529/2016 1 359,36 € 

    669/2016 528,00 € 

2017   59/2017 1 390,08 € 

2018   225/2018 1 183,68 € 
  

 
292/2018 240,00 € 

  
 

504/2018 2 194,32 € 
  

 
694/2018 461,76 € 

  
 

765/2018 192,00 € 
    853/2018 136,32 € 

2019   164/2019 149,76 € 
  

 
240/2019 358,08 € 

  
 

295/2019 983,28 € 
  

 
669/2019 1 869,12 € 

    851/2019 512,64 € 

2020   247/2020 864,00 € 
  

 
554/2020 463,68 € 

  
 

719/2020 480,00 € 
    991/2020 672,00 € 

2021   89/2021 72,00 € 
  

 
235/2021 1 223,04 € 

  
 

309/2021 240,00 € 
  

 
610/2021 1 696,32 € 

  
 

693/2021 391,68 € 
  

 
877/2021 1 344,00 € 

  
 

1010/2021 3 311,28 € 
    1088/2021 384,00 € 

2022   104/2022 1 176,96 € 
  

 
513/2022 1 342,32 € 

  
 

534/2022 723,12 € 
  

 
535/2022 96,00 € 

  
 

628/2022 360,96 € 
    746/2022 247,92 € 

Zaplatené platobným poukazom Spor - OSMONT, kanalizácia Kamenárska 

2022     7 887,90 € 



      56 078,55 € 

Budeme platiť v r. 2022 

spor - kanalizácia Kamenárska úroky 47 135,66 € 

spor - kanal. Kamenárska trovy konania 30 000,00 € 

Spolu zaplatené + plánov. úhrady  176 925,19 € 
 

 

PRÁVNE SLUŽBY 

Špireková & Partners Spor - Sv. Trojica 

2017   2/2017 390,03 € 
    409/2017 390,03 € 

2022   492/2022 1 356,46 € 

Spolu 2 136,52 € 

Špireková & Partners Spor - chata Vojšín 

2017   892/2017 985,86 € 

2018   724/2018 4 066,56 € 

2019   375/2019 512,53 € 

Spolu 5 564,95 € 

Špireková & Partners Spor – kanalizácia Kamenárska 

                    2019        234/2019 360,00 € 

Spolu celkom 8 061,47 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÁVNE SLUŽBY 

JUDr. Tatiana Čárska Spor - výhliadková veža HÁJ 

2016   88/2016 300,00 € 
    315/2016 300,00 € 

2017   8/2017 300,00 € 

2018 
 

131/2018 180,00 € 

Spolu 1 080,00 € 

JUDr. Tatiana Čárska Spor - QUERCUS 

2020 
 

164/2020 506,45 € 
  

 
417/2020 456,91 € 

  
 

590/2020 456,91 € 

2021   601/2021 1 751,60 € 

    817/2021 586,42 € 

Spolu 3 758,29 € 

Budeme platiť v r. 2022 

spor - QUERCUS s.r.o. 21 000,00 € 

Spolu zaplatené + plánov. úhrady  25 838,29 € 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

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

K bodu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – dofinancovanie 

projektu 

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

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

 

Spracovateľ:   PhDr. Lenka Šubová, poverená vedením kancelárie primátora  

projektový manažér 

     

 

Materiál obsahuje:    Návrh na uznesenie   

            Dôvodovú správu 

           

V Novej Bani, dňa 28. septembra 2022 

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

 

Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

dofinancovanie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) je podporený projekt z výzvy 

Ministerstva zdravotníctva SR č. IROP-PO2-SC212-2020-58 z Integrovaného 

regionálneho operačného programu (IROP) a financovaný z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov resp. príspevkov zriaďovateľov 

neziskovej organizácie. Je realizovaný neziskovou organizáciou MEDICAL, n.o. za 

účelom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry v oprávnenej spádovej oblasti 

prostredníctvom hlavnej aktivity projektu: modernizácia a rekonštrukcia existujúcej 

budovy a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, ktoré priamo 

prispievajú k dosiahnutiu hlavného cieľa a výsledkov projektu.  

 



Výsledkom projektu bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste 

zabezpečované 7 lekármi (5x primárna ambulantná zdravotná starostlivosť a 2x ostatná 

špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť) a budú integrované aj služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti „poradňa zdravia“ (komunitný pracovník v oblasti 

zdravotnej výchovy) a sociálna služba „sociálne poradenstvo“. Nové centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti bude zriadené v budove č. 107 na ulici Cintorínska 20 v Novej 

Bani, ktorá sa nachádza na parcele č. 4543/3 v katastrálnom území Nová Baňa, a to v 

rámci jednej ucelenej časti budovy objektu bývalej nemocnice. 

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola uzavretá 

31.3.2022, účinná: 12.4.2022 a platná je do 31.12.2023 (vrátane ukončenia realizácie 

projektu). Uskutočnené boli 2 verejné obstarávania, pričom prvé verejné obstarávanie bolo 

zrušené a vyhlásilo sa druhé, kde bol vybraný úspešný zhotoviteľ LEVSTAV Levice s.r.o 

a VIALLE Levice, s ktorým bola dňa 29.4.2022 podpísaná zmluva o dielo. 

 

V dôsledku odôvodneného a podloženého rastu cien v stavebníctve u projektov a 

realizácie projektu nezisková organizácia MEDICAL, n.o. požiadala o pracovné rokovanie 

Ministerstvom zdravotníctva SR a uskutočnilo sa v polovici júna 2022 na pôde MEDICAL, 

n.o., Cintorínska ul., Nová Baňa za účelom informácie o možnosti navýšenia NFP. 

Výsledkom rokovania bola informácia, že MEDICAL, n.o. patrí medzi prvých 5 žiadostí, 

ktoré majú za sebou úspešnú kontrolu verejného obstarávania a môžu začať s realizáciou 

projektu. Ministerstvo avizovalo  navýšenie finančných prostriedkov na dofinancovanie 

realizácie projektov, avšak domnievajú sa, že to bude len v nejakej miere, nie až v 100% 

dofinancovaní. V súvislosti s tým vzniká skutočnosť „dofinancovanie finančného rozdielu,“ 

ktorý ešte nie je stanovený. V prípade, že nebude zabezpečené iné krytie uvedeného 

rozdielu  v rámci projektu bude dofinancovaný zo strany mesta Nová Baňa. 

 

 

 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

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

K bodu: „Obnova budovy kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej efektívnosti 

v meste Nová Baňa“ (kino Vatra)  

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

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

 

Spracovateľ:   PhDr. Lenka Šubová, poverená vedením kancelárie primátora 

projektový manažér 

     

 

Materiál obsahuje:    Návrh na uznesenie   

            Dôvodovú správu 

         

V Novej Bani, dňa 28. septembra 2022 

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

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje  

 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 02I02-29-V01 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Komponentu 2 

Plánu obnovy a odolnosti SR na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 

z Ministerstva dopravy a výstavby SR na projekt s názvom „Obnova budovy 

kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej efektívnosti v meste Nová 

Baňa“ (ďalej len „projekt“) 

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

platným programom rozvoja mesta 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci 

 

oprávňuje  

 

- primátora ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP 

vrátane prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia 

predloženej žiadosti o prostriedky mechanizmu 

 

 



Dôvodová správa 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu č. 02I02-29-V01 na predkladanie 

žiadostí o prostriedky mechanizmu z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá je 

zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov a cielenú obnovu 

verejných budov aj vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom podmienkou je 

dosiahnutie minimálne 30% úspor primárnej energie. Oprávneným je obnova budov, ktoré 

boli skolaudované pred rokom 1980 nielen pamiatkovo-chránených verejných budov. 

 

Zámerom v rámci tejto výzvy je uskutočniť komplexnú obnovu verejnej budovy 

Kultúrneho domu mesta Nová Baňa (kina Vatra - postavená na parcele č. 98/1 na LV č. 

3853 v k.ú. Nová Baňa) s cieľom, aby sa dosiahlo maximálne možné zvýšenie 

energetickej efektívnosti a minimalizovanie prevádzkových výdavkov na energie (a to aj 

v kontexte rastu cien energií) a čiastočne (vzhľadom na oprávnenosť výdavkov) aj 

priľahlého okolia (napr. zber zrážkovej vody, výsadba zelene, mobiliár, cyklostojany a 

elektronabíjacie stanice). Z uvedeného dôvodu sa predkladá nielen investícia do obnovy 

plášťa, strechy a otvorových konštrukcií budovy, ale aj využitie maximálnej možnej formy 

technológií obnoviteľných zdrojov energie (napr. slnečné kolektory na ohrev vody, 

fotovoltické panely na výroby elektrickej energie, rekuperácia a pod.). 

Vzhľadom na vyššie uvedený cieľ sa predpokladá zodpovedajúca investícia. Výzva 

umožňuje 100% financovanie, t.j. nie je potrebné spolufinancovanie z vlastných zdrojov 

žiadateľa v rámci oprávnených výdavkov. 

Oblasť podpory Aktivita 

A) Opatrenia 

súvisiace s úsporou 

energie (externé 

prostredie) 

Obnova obvodových stien a stropu (vonkajšia strana) – zateplenie 

fasády, zateplenie strechy, obnova vnútorných konštrukcií 

oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory, výmena okien 

a dverí, integrácia zelených prvkov – tieniaca technika, vegetačné 

strechy a steny (zelené). 

B) Zariadenia 

súvisiace s úsporou 

energie (interné 

prostredie) 

Tepelné čerpadlá, plynový kondenzačný kotol, odovzdávacia 

stanica tepla, vykurovací systém, systém využívajúci teplo 

z odpadových vôd, solárny kolektor, zásobník teplej vody, systém 

distribúcie teplej vody, systém/zariadenie núteného vetrania so 

spätným získavaním tepla, výmena systému chladenia, zdroj 

chladu, výmena svetelných zdrojov, fotovoltický systém, 

batériový systém, systém na zlepšovanie energetickej efektívnosti 

budovy. 



C) Iné aktivity  

(max. 10 % 

výdavkov zo súčtu 

výdavkov na oblasť 

A,B,C)  

Sanácia vlhkosti stien, obnova vonkajších povrchových úprav a 

otvorových konštrukcií, oprava krovu, odstránenie a likvidácia 

nebezpečného odpadu, zabezpečenie bezbariérovosti, vnútorné 

rozvody a prípojky inžinierskych sietí, výťah, inštalácia systému 

chladenia, využitie dažďovej vody, výsadba stromov, nabíjacia 

stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia, parkovanie 

bicyklov. 

D) Projektová 

dokumentácia a 

pasportizácia 

Projektová dokumentácia obnovy budovy v limite 7 až 9 % zo 

súčtu výdavkov na aktivity A,B,C. V prípade potreby 

pasportizácie spolu s projektovou dokumentáciou 10 až 12 % zo 

súčtu výdavkov na oblasť A,B,C. 

 

Predložený zámer uchádzania sa o podporu je prioritný vzhľadom na potrebu obnovy budovy 

kultúrneho domu (cieľom je, aby kultúrny dom plnil svoju funkciu a rozšíril rozsah činnosti 

poskytovanej pre obyvateľov mesta) a minimalizovanie nákladov na energie v budovy 

v súčasnom období neustáleho rastu cien energií.  

V zmysle uskutočneného projektového energetického hodnotenia kultúrneho domu je objekt 

vhodný pre realizáciu opatrení v rámci uvedenej výzvy. Vďaka projektu sa predpokladá 

s významnou úsporou nákladov na energie pri súčasných cenách energií, ktoré vynakladá 

mesto Nová Baňa.  

 

Vďaka obnove a zlepšeniu energetickej efektívnosti by sa kultúrny dom stal priestorom, 

ktorý by mohol byť intenzívnejšie využívaní. V tomto smere je zámer podpory na obnovu 

a zvýšenie energetickej efektívnosti v synergickom efekte s už podanou žiadosťou o NFP 

„Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na 

dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ v objeme 210.526,32 EUR z IROP (podaný 

v novembri 2021 a zahŕňa výdavky predovšetkým formou interiérových úprav a technického 

vybavenia).  

 

Odhad na výdavky spojené s projektovou dokumentáciou (v zmysle podmienok výzvy limit 

max. 10% z celkových oprávnených výdavkov A až C) vrátane potreby pasportizácie, 

energetického auditu. Ide o oprávnený výdavok, ktorý bude po schválení refundovaný. 



Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

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

K bodu: Memorandum o spolupráci partnerov PHRSR 2021-2027 

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

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

 

Spracovateľ:   PhDr. Lenka Šubová, poverená vedením kancelárie primátora  

projektový manažér 

     

 

Materiál obsahuje:    Návrh na uznesenie   

            Dôvodovú správu 

    Memorandum o spolupráci partnerov 

       

V Novej Bani, dňa 28. septembra 2022 

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

 

Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

Memorandum o spolupráci partnerov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Nová Baňa na roky 2021-2027 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

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

29.12.2020 UZN č.131/2020 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na 

roky 2021-2027 (ďalej PHRSR) a dňa 23.2.2022 UZN č. 5/2022 aktualizáciu tohto 

strategického dokumentu.  

 

Jeho súčasťou bude aj MEMORANDUM o spolupráci partnerov na realizácii 

PHRSR, ktoré po vzájomnej dohode uzatvárajú:  

 

 

Mesto Nová Baňa 

 

a sociálno-ekonomickí partneri mesta Nová Baňa, jednotlivo: 

 



Knauf Insulation, s.r.o.  

Cortizo Slovakia, a.s. 

Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o. 

K-plast výrobné družstvo  

Malé a stredné podniky 

Banskobystrický samosprávny kraj 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON 

 

nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu, uvedomujúc si význam partnerstva a vzájomnej 

spolupráce pri zlepšovaní podmienok života obyvateľov nášho mesta, ako aj strategický 

význam programového obdobia Európskej únie 2021 – 2027 pre regionálny rozvoj a za 

podmienok všestrannej výhodnosti v záujme zvýšenia aktívnej spolupráce na dosiahnutie 

maximálneho synergického a multiplikačného efektu pri jeho napĺňaní. 

 

 

  

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM 

o spolupráci partnerov 
 

 

 

 

 

 

V Novej Bani, dňa 9. 9. 2022 



MEMORANDUM 
o spolupráci partnerov na realizácii 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Nová Baňa 

 
Mesto Nová Baňa 

 
a 

 
sociálno-ekonomickí partneri mesta Nová Baňa, jednotlivo: 

 

Knauf Insulation, s.r.o. 

Cortizo Slovakia, a.s. 

Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o. 

K-plast výrobné družstvo  

Malé a stredné podniky 

Banskobystrický samosprávny kraj 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON 

(ďalej len jednotlivo „Partner“ a spoločne „Partneri“) 

 
 

nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu, uvedomujúc si význam partnerstva a vzájomnej 

spolupráce pri zlepšovaní podmienok života obyvateľov nášho mesta, ako aj strategický 

význam programového obdobia Európskej únie 2021 – 2027 pre regionálny rozvoj a za 

podmienok všestrannej výhodnosti v záujme zvýšenia aktívnej spolupráce na dosiahnutie 

maximálneho synergického a multiplikačného efektu pri napĺňaní Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa uzatvárajú po vzájomnej dohode toto 

Memorandum o spolupráci partnerov nasledujúceho znenia: 



Predmet Memoranda o spolupráci 

 

Partneri budú podporovať opatrenia v záujme dosiahnutia najmä nasledovných cieľov: 

 
o Vytváranie podmienok pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalý hospodársky, sociálny 

a územný rozvoj regiónu, ktorého hranice predstavuje katastrálne územie mesta Nová Baňa. 

o Spoločná podpora sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov 
a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne v záujme efektívneho využívania všetkých 
potenciálnych zdrojov. 

o Spolupráca pri efektívnom využívaní európskych a investičných fondov v programovom 
období 2021-2027 pri rozvoji regiónu. 

o Využívanie potenciálnych synergií, dosiahnutých pri spoločných zámeroch ako aj pri 
zámeroch jednotlivých partnerov pri rozvoji regiónu. 

 
 

Všeobecné podmienky 

 

Partneri memoranda spoločne vyhlasujú, že: 

 
o Majú záujem spolupracovať pri napĺňaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej len „Programu“).  
o Podporia realizáciu priorít Programu, ktoré predstavujú synergiu zámerov jednotlivých 

partnerov, podľa určených podmienok. 

o Podporia vykonanie   technických   a organizačných   opatrení,   ktoré   budú   smerovať 
k efektívnemu využitiu kapacít a zdrojov jednotlivých partnerov pri príprave a realizácii 
projektov jednotlivých partnerov zahrnutých do Programu. 

o Budú zabezpečovať vzájomnú aktívnu komunikáciu a súčinnosť pri realizácii Programu. 

 

Záverečné ustanovenie 

 
o Toto Memorandum nevytvára žiadne záväzky podľa práva Slovenskej republiky ani žiadne 

záväzky podľa medzinárodného práva. 

o Toto Memorandum nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu Partnermi a zostáva účinným na 
programovacie obdobie 2021-2027. 

o Účasť Partnera v tomto Memorande môže byť zrušená písomným oznámením ktoréhokoľvek 
z jednotlivých Partnerov. Zrušenie účasti v Memorande jednotlivým partnerom nemá vplyv 
na jeho obsah a trvanie jeho účinnosti pre ostatných partnerov. 

o Toto Memorandum je otvoreným dokumentom a k jeho cieľom a zámerom môže pristúpiť 
ďalší jednotlivý partner. 

 

 
 

Toto Memorandum obsahuje tri strany a bolo podpísané dňa 9. septembra 2022 v Novej 

Bani, v originálnych exemplároch, ktorých počet zodpovedá počtu partnerov, každý v 

slovenskom jazyku. 



Signatári Memoranda o spolupráci: 

 

 

1. Mesto Nová Baňa                                                                      
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 

 

2. Knauf Insulation, s.r.o.                                                              
Železničný rad 2, 968 01 Nová Baňa 

 

3. Cortizo Slovakia, a.s.                                                                

Železničný rad 29, 968 01 Nová Baňa 

 

4. Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o.                                            
Železničný rad 40, 968 01 Nová Baňa 

 

5. K-plast výrobné družstvo                                                              
Školská 36, 968 01 Nová Baňa 

 

6. Malé a stredné podniky/podnikatelia mesta                          

Nová Baňa - 968 01 

 

7. Banskobystrický samosprávny kraj                                                     

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 

8. OOCR Región GRON                                                              

Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa 

 

 

 

 
 

 



 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

K bodu: Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,    

                    Mestskej rady  v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených pri     

                    Mestskom zastupiteľstve mesta v Novej Bani. 

 

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta   

Spracovateľ:   Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Zásady odmeňovania    

 

V Novej Bani, dňa 28. septembra 2022 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

s c h v a ľ u j e   

 

a) zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej 

rady  v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených pri Mestskom 

zastupiteľstve mesta v Novej Bani. 

 



 

M E S T O N O V Á B A Ň A 
 
 

 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej rady  

v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve 

mesta v Novej Bani. 
 

Článok I. 

Rozsah platnosti 
 

Tieto zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

Mestskej rady v Novej Bani, členov a zapisovateľov komisií zriadených pri  

Mestskom zastupiteľstve mesta Nová Baňa upravujú odmeňovanie: 

a) poslancov – predsedov a členov stálych alebo dočasných komisií zriadených pri MsZ 

b) zástupcu primátora 

c) členov mestskej rady 

d) poslancov poverených vykonávať občianske obrady 

e) členov stálych alebo dočasných komisií pri MsZ – neposlancov 

f) zapisovateľov stálych alebo dočasných komisií pri MsZ 

 

Článok II. 

Odmeny poslancov 

1. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a 
časovej náročnosti výkonu ich funkcie. 

 

2. Poslancom poskytuje Mesto Nová Baňa odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

3. Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny: 

a.) vo výške 50 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

b.) vo výške 30 eur za každú účasť poslanca na zasadnutí mestskej rady, 

c.) vo výške 20 eur za riadenie komisie MsZ predsedovi komisie pri MsZ, 

d.) vo výške 15 eur za každú účasť poslanca ako člena na zasadnutí komisie pri MsZ, 

e.) poslanec MsZ a člen komisie sa môže vzdať nároku na odmeny podľa Zásad 

odmeňovania. Nároku na tieto odmeny sa musí vzdať písomným  vyhlásením, 

ktoré bude datované a poslancom podpísané. Toto vyhlásenie musí byť doručené 

mestskému úradu. Nároku na odmenu sa môže vzdať najskôr odo dňa doručenia 

písomného vyhlásenia mestskému úradu. V prípade platného vzdania sa nároku na 

odmeny nebude poslancovi odmena vykazovaná. 
 

4. Členom a zapisovateľom stálych alebo dočasných komisií zriadených pri MsZ sa 

poskytujú nasledovné odmeny: 
 

a) vo výške 15 € pre člena za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášaniaschopnej 

komisie MsZ, 
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b) vo výške 20 € pre zapisovateľa za prácu zapisovateľa za každé zasadnutie 

uznášaniaschopného mestského zastupiteľstva, 

c) vo výške 20 € pre zapisovateľa za prácu zapisovateľa za každé zasadnutie 

uznášaniaschopnej komisie MsZ, 

d) vo výške 10 €  20 € za každú účasť člena komisie ZPOZ na občianskom obrade 

e) sobášiacim poslancom a členom komisie ZPOZ k odmene podľa písm. c) tohto 

článku patrí odmena za úpravu zovňajšku ročne v sume 50 €. 

 

5. V prípade, že sa poslanec MsZ alebo člen komisie zúčastní na viac ako polovice 

hlasovaní uskutočnených počas trvania rokovania mestského zastupiteľstva alebo 

komisie odmena mu prináleží v stanovenej výške. 

 

6. Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti 

výkonu funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu 

predkladá primátor mesta. O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje mestské 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

 

Článok III. 

Odmeňovanie zástupcu primátora 

 

1.  Zástupcovi primátora, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa §  25 ods. 8 zákona  

o obecnom zriadení, sa poskytuje odmena vo výške 20 € za každú účasť na porade 

primátora mesta a na porade vedenia MsÚ. Okrem toho zástupca primátora ako 

poslanec má nárok aj na odmenu podľa článku II. 

 

2. Zástupcovi primátora možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej 

náročnosti výkonu funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto 

odmenu predkladá primátor mesta. O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje mestské 

zastupiteľstvo prijatím uznesenia. 

 

Článok V. 

Výplata odmeny 

 

1. Odmeny budú vyplácané polročne na základe predloženej prezenčných listín, ktoré 

dokladujú účasť poslanca a člena komisie na zasadnutí, Prezenčné listiny zo 

zasadnutia komisie pri MsZ musia obsahovať aj kópiu zápisnice zo zasadnutia. 

Výplata odmeny je stanovená vo výplatných termínoch určených pre zamestnancov 

MsÚ. 

 

2.  Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, člena komisie a zapisovateľa 

komisie pri MsZ. 

 

3. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa vzájomne nevylučuje. 

 

Článok VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov,   ktoré mu vznikli      

v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie 

mimo územia mesta Nová Baňa. 
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2. Uvedené zásady môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k 

týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. 

Rušia sa: 

a) zásady odmeňovania poslancov v Meste Nová Baňa zo dňa 23.01.2019 schválené 

uznesením MsZ č. 8/2019 

 

Schválené uznesením MsZ č. ……… zo dňa 28.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

primátor mesta 
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Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

K bodu:  Zápis do kroniky mesta za rok 2020 a 2021. 

 

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta   

Spracovateľ:   Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ  

Mgr. Viera Kopernická 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Zápis do kroniky mesta za rok 2020. Zápis do kroniky mesta za rok 2021.

    

 

V Novej Bani, dňa 28. septembra 2022 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

s c h v a ľ u j e   

 

a) Zápis do kroniky mesta za rok 2020,  

b) zápis do kroniky mesta za rok 2021.  

 

 



1. SAMOSPRÁVA 

Rok 2020 bol rokom pandémie. Všetci sme mali od 15. marca 2020 okrem bežných 

pracovných povinností aj úlohy vyplývajúce z nariadení Vlády Slovenskej republiky 

a Regionálneho úradu SR na zabezpečenie, prijatie a vykonanie úloh súvisiacich so 

zabránením šírenia ochorenia COVID-19 na území mesta. Niekoľkokrát počas roka bol 

zvolaný Krízový štáb mesta, kde sa postupne aj za účasti odborníkov zabezpečovala 

bezpečnosť a chod mesta. Zverejňovali sa informácie pre obyvateľov prostredníctvom web 

stránky mesta, úradnej tabuli mesta a fcb stránke Mesta Nová Baňa. Vykonávala sa dôkladná 

dezinfekcia priestorov pracovísk mestského úradu, škôl a školských zariadení, mestských 

organizácií. S okamžitou platnosťou sa rušili prenájmy v mestských priestoroch CVČ, Kino 

Vatra, KD Štále, KD Bukovina a DSC Lipa. Boli zrušené tréningy športových klubov na 

území mesta Nová Baňa. Preložil sa termín celoplošného zberu objemného odpadu a 

nebezpečného odpadu. Slovenská lekárska komora, oblastný spolok, zabezpečil bezprostredné 

informovanie krízového štábu v prípade výskytu ochorenia koronavírusu v meste Nová Baňa 

a v okolitom regióne. Primátor mesta spolu s krízovým štábom dôrazne žiadali všetkých 

občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi. Takmer osem mesiacov trval 

nepredstaviteľný nápor na všeobecných lekárov a pediatrov ako aj ostatných zamestnancov 

zdravotníctva počas pandémie.  

Mesto Nová Baňa prijalo nasledovné opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej 

pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie 

následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd: ľuďom bez domova boli opakovane 

vymieňané ochranné rúška a pre jedného z nich bolo vydávané jedno teplé jedlo denne, 

zabezpečil sa bezdotykový teplomer, rómskej rodine na Ul. Partizánskej boli opakovane 

doručené ochranné rúška, bola im dodávaná pitná voda, mesto zabezpečilo aj chemickú 

toaletu a aj palivové drevo. Vyrobili sme informačné materiály, ktoré sme umiestnili do 

každého vchodu v bytových domoch upozorňujúce na umývanie rúk po manipulácii pri 

otváraní kontajnerov pri vynášaní komunálneho odpadu. Mesto Nová Baňa zakúpilo 

dezinfekčné prípravky. Opatrovateľkám boli pravidelne dodávané ochranné rukavice 

a dezinfekčné gély. Pre ochranu zamestnancov mestského úradu bolo prijatých viacero 

opatrení: pre Klientske centrum, Matrika a evidenciu obyvateľstva ako aj  Stavebný úrad sa 

namontovali ochranné plexisklá. Upravili sa pracovný čas tak, aby na každom pracovisku bol 

len jeden zamestnanec. Objednali sme aj stojany s dezinfekčným prípravkom. Pre 

príslušníkov Mestskej polície a Dobrovoľného hasičského zboru sme objednali ochranné 

obleky a zakúpili sme aj ďalšie ochranné rukavice. Prostredníctvom Mestskej polície mesta 



Nová Baňa sme zabezpečovali dodanie a výmenu ochranných rúšok a rozdanie dezinfekčných 

prostriedkov a obedov pre ľudí bez domova, nachádzajúcich sa v uliciach mesta Nová Baňa 

a kontrolovali sme ich používanie. Vydali sme aprílové číslo Novobanských novín v náklade 

3 000 ks zamerané na ochranu pred šírením ochorenia COVID-19 a to bolo distribuované do 

každej domácnosti bezplatne. Mestský úrad odporúčal obyvateľom, aby osobne 

nenavštevovali Mestský úrad Nová Baňa a mestské organizácie a využívali telefonický, 

písomný alebo elektronický spôsob komunikácie. Zabezpečovali sme nákup a rozvoz 

potravín, drogérie a liekov seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo osobám 

v karanténe. 

 

2. ŽIVOT OBYVATEĽOV 

Počas roka 2020 bolo uzavretých 49 manželstiev, z toho civilným spôsobom bolo 26 sobášov 

a cirkevným spôsobom bolo 23 sobášov. Kým v predchádzajúcich rokoch bolo civilných 

sobášov podstatne menej, v sledovanom období sa počet cirkevných a civilných sobášov 

vyrovnáva. V roku 2020 bolo dokonca viac civilných ako cirkevných sobášov. Uzavrelo sa  

11 manželstiev na základe povolenia  iným matričným úradom a jedno manželstvo 

slovenského štátneho občana s cudzincom. Maloletí v našom matričnom obvode manželstvo 

neuzavreli. V sledovanom období zomrelo v našom meste 88 občanov, z toho bolo 47 mužov 

a 41 žien. Narodených bolo v r. 2020 spolu 65 detí z toho 36 chlapcov a 29 dievčat. 

Prisťahovaných bolo 101 obyvateľov a odsťahovaných bolo 116. Počet tak poklesol o 38 

obyvateľov na 7006 k 31.12.2020 v porovnaní ku 7044 k 1.1.2020. 

Zbor pre občianske záležitosti  človek človeku v roku 2020 uskutočnil 51 obradov a slávností, 

z toho v prvom polroku 28 akcií a v druhom polroku 23 akcií. Bolo uzavretých  26 sobášov 

civilným spôsobom, z toho 18 bolo v obradnej sieni mesta a 8 sobášov bolo mimo sobášnej 

siene v lokalite Drozdova, Tajchu, Hrabín a na Slameníkovej ceste a to nasledovne: 

v priestore rekreačného strediska Drozdovo bolo 5 sobášov, v priestoroch Penziónu Tajch bol 

1 sobáš, v priestoroch rekreačného strediska Branko Hrabiny bol 1 sobáš a v lokalite 

súkromnej rekreačnej chalupy Truban na Slameníkovej ceste 1 sobáš.  S povolením iného 

matričného úradu bolo uzavretých 11 manželstiev. Jedno manželstvo bolo uzavreté so 

slovenským štátnym občanom a cudzincom. Bolo urobených  14 občianskych pohrebov, 

z toho v prvom polroku bolo 6 pohrebov a v druhom polroku  bolo 8 pohrebov. Urobila sa aj 

jedna občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe.  Obnovili sa slávnosti prijatia detí na 

uvítanie do života občanov mesta. Od začiatku roku do vypuknutia pandémie bolo prijatých 

37 novonarodených detí a to 6-krát spoločné uvítania po šesť detí a jedno uvítanie bolo 



samostatné jedno dieťa s rodinnými príslušníkmi. V roku 2020 boli prijatí najlepší športovci 

roka, ktorých ocenil primátor mesta v obradnej sieni. Pre šírenie corona vírusu, pandémie 

a neustálych opatrení pri schádzaní občanov, členovia zboru pre občianske záležitosti nemohli 

zabezpečiť iné slávnosti. Zbor pre občianske záležitosti bol nápomocný pri zabezpečovaní 

spomienkových osláv pred pamätníkom na námestí. 

 

3. SPOLKY, ZDRUŽENIA, CIRKEV 

Mesto Nová Baňa spolupracovalo počas roka s viacerými združeniami. Spomienkové oslavy 

Oslobodenia mesta v marci, ukončenie 2. svetovej vojny v máji a Slovenské národné 

povstanie v auguste a položenie vencov na Krtinovej počas Zimného prechodu  Pohronským 

Inovcom. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, je 

občianskym združením pôsobiacim na území mesta Nová Baňa. Členovia základnej 

organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Nová Baňa každoročne navrhujú 

do rozpočtu mesta finančné prostriedky na  ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, 

pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. 

 

4. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Počas roka 2020 sme zaznamenali mimoriadne veľa zmien v obsadenosti pracovných pozícií. 

Do starobného dôchodku odišli dlhoročné kolegyne a to vedúca finančného oddelenia a 

z oddelenia výstavby životného prostredia a majetku. Odišli aj dve kolegyne tiež z finančného 

oddelenia. Po krátkom pôsobení vo funkcii hlavnej kontrolórky odišla aj hlavná kontrolórka.  

Z oddelenia kultúry, informácií a mestskej knižnice odišla po nie celom roku pôsobenia jedna 

kolegyňa. Na finančné oddelenie nastúpili dve nové kolegyne. Do funkcie hlavnej kontrolórky 

poslanci mestského zastupiteľstva v septembri zvolili novú hlavnú kontrolórku. Do projektu 

s Opatríme Vás prešlo päť opatrovateliek z mestského úradu.  

 

5. HOSPODÁRENIE 

Mesto bolo zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií – Základná škola Jána Zemana,  

Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Materská škola Nábrežná vrátane 

elokovaných pracovísk na ul. Štúrovej a Kolibskej, jednej príspevkovej organizácie 



Technické služby mesta a dvoch spoločností s ručením obmedzeným a to Mestské lesy spol. 

s.r.o. a Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.  

Náklady hlavnej činnosti Technických služieb boli vo výške 912 922 eur, výnosy 906 042 eur 

a výsledok hospodárenia  strata 6 880 eur. Na vedľajšej činnosti Technických služieb boli 

náklady vo výške 123 119 eur a výnosy 128 024 eur. Výsledok hospodárenia bol po 

odpočítaní dane z príjmov 3 875 eur.   

Mestské lesy, s.r.o. hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2020 je strata vo výške 618 

eur.  Mestský bytový podnik za rok 2020 dosiahol zisk vo výške 116 eur.  

Mesto bolo stále akcionárom Prima banky Slovensko, a.s. a Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s.. Obidve spoločnosti skončili so ziskom, ale dividendy akcionárom 

nerozdeľovali. 

Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2020 bol schválený uznesením č. 183/2019 zo dňa 

18.12.2019. Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 

v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Výdavková časť 

rozpočtu bola zostavená podľa programov, podprogramov a projektov, pričom bola naďalej 

dodržaná rozpočtová klasifikácia. Rok 2020 bol z pohľadu plnenia rozpočtu náročný na 

viaceré zmeny. Vznikli aj v dôsledku vypuknutia pandémie Covid 19. Na základe týchto 

zmien bola nutnosť prerokovať v orgánoch samosprávy uvedené vplyvy a následne korigovať 

rozpočet. Počas rozpočtového roka bolo v schválenom rozpočte vykonaných celkovo 13 

zmien. Príjmová a výdavková časť bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných 

operácií je znázornená v tabuľke. 

Hospodárenie mesta   
skutočnosť k 31.12.2020 v 

EUR 

Bežné príjmy spolu  5 715 198 

 Z toho : Bežné príjmy - mesto 5 417 038 

               Bežné príjmy - RO 298 160 

Bežné výdavky spolu  5 10 444 

Z toho :  Bežné výdavky mesto 2 465 864 

               Bežné výdavky  RO 2 634 580 

Bežný rozpočet- prebytok 636 495 

Kapitálové prímy  spolu  861 253 

 Z toho :  Kapitálové príjmy - mesto 0 

                Kapitálové príjmy - RO 0 



Kapitálové výdavky spolu 2 836 303 

Z toho :   Kapitálové výdavky- mesto 2 829 803 

                Kapitálové výdavky - RO 8 993 

Kapitálový rozpočet - schodok - 1 977 543 

    

Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 1 341 048 

 úprava schodku – nevyčerpané dotácie  80 663 

Upravený  schodok bežného a kapitálového rozpočtu ( pre 

tvorbu RF) 
-1 421 711 

    

Príjmové finančné operácie 1 979 557 

Výdavkové finančné operácie 83 507 

Finančné operácie - rozdiel  1 896 050 

Príjmy spolu  8 577 749 

Výdavky spolu 8 022 747 

    

Hospodárenie obce  555 002 

Úprava schodku  -80 663 

 Upravené rozpočtové hospodárenie obce  474 339 

 

Výsledkom celkového hospodárenia bol prebytok 474 339 eur.  

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve, ktorý tvorí najvyššiu príjmovú položku 

rozpočtu bol vo výške 3 033 055 eur. Štát vo forme transferov aj naďalej poskytoval finančné 

prostriedky na prenesené kompetencie, t.j. na: matričnú činnosť, stavebný úrad, miestne 

komunikácie, životné prostredie, pobyt občanov a register obyvateľov, na register adries, 

nákladov na Covid 19, na prenesené kompetencie ZŠ, ale aj na sčítanie obyvateľov. Okrem 

toho mesto obdržalo ďalšie transfery a to transfer na výchovu a vzdelávanie žiakov ZŠ zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, na stravu detí v hmotnej núdzi, školské pomôcky, 

vzdelávacie poukazy, dopravu žiakov do školy, školu v prírode, lyžiarsky kurz, transfer 

na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, na učebnice, vybavenie učební ZŠ a na asistenta učiteľa. 

Na základe žiadosti o podporu projektov mesto obdržalo z Ministerstva kultúry transfer  na 

„Akvizíciu knižničného fondu a Environmentálny fond na príspevok na triedený odpad“. 

Súčasťou bežných príjmov bol aj transfer na vojnové hroby. Od Dobrovoľnej požiarnej 



ochrany SR dostalo mesto transfer na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. Na základe 

uzatvorených zmlúv mesto dostalo transfer od obcí - finančné prostriedky pre  ZŠ a CVČ na 

záujmové vzdelávanie detí z jednotlivých obcí. Okrem toho mesto obdržalo dar vo výške 10 

000 eur bez určenia účelu. Kapitálové príjmy mesta predstavovali príjmy z predaja objektov 

a pozemkov. Na základe zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným združeniam boli 

súčasťou rozpočtu aj príjmy z práva na odstrel. Kapitálové transfery pozostávali z transferu zo 

ŠR na kamerový systém, SFZ na osvetlenie hracej plochy, MVSR na rekonštrukciu požiarnej 

zbrojnice a MVaD na  Bytovku Hrádza A2. 

Na celkových výdavkoch bežného rozpočtu sa najvyšším percentom podieľajú výdavky na 

školstvo. Objem prostriedkov v rámci bežného rozpočtu použitých v školských rozpočtových 

organizáciách mesta Nová Baňa predstavoval sumu 2 718 078 eur.  

Významné investičné akcie realizované v roku 2020: kamerový systém vo výške 11 248 EUR, 

zmeny a doplnky k ÚP vo výške  4 450 EUR, nákup kolesového nakladača vo výške 45 000 

EUR, rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 106 687 EUR, vybudovanie vstupných 

vchodov vo výške 3 192 EUR, nákup autobusových prístreškov vo výške 8 208 EUR,          

asfaltovanie nových úsekov  vo výške 4 583 EUR, oprava chodníka pri ZŠ vo výške 1 728 

EUR, nákup prístrešku vo výške 8 839 EUR, nákup záhradných kompostérov vo výške 

35 520 EUR, projektová dokumentácia na kanalizáciu ul. Mariánska vo výške 21 626 EUR , 

rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch vo výške 10 103 EUR, nákup veľkokapacitných 

kontajnerov vo výške 17 868 EUR, vybudovanie spevnených plôch 10 321 EUR a prístreškov 

vo výške 6 780 EUR, nákup kontajnerov vo výške 8 830 EUR, prístrešky vo výške 41 459 

EUR, kúpa bytovky Hrádza A2 výške 2 248 392 EUR, Banský náučný chodník  vo výške 

12 094 EUR, rozšírenie verejného osvetlenia vo výške 3 121 EUR, výstavba osvetlenia na 

štadióne vo výške 13 358 Eur, projektová dokumentácia na Banské múzeum vo výške 6 234 

EUR, bleskozvod na amfiteátri vo výške 4 890 EUR, nákup kosačky 3 180 EUR, 

rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ vo výške 12 113 EUR, rekonštrukcia elektroinštalácie v ZŠ 

v ŠJ vo výške 29 162 EUR, vybavenie učební v ZŠ vo výške 122 800 EUR, projektová 

dokumentácia ZUŠ vo výške 9 708 EUR . 

Technickým službám ako príspevkovej organizácii Mesta Nová Baňa  bol  v  roku  2020  

mestom poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta v celkovej výške 1 119 359 EUR z toho na 

bežné výdavky vo výške 851 722 EUR a na kapitálové výdavky vo výške 267 637 EUR. 

Príspevok pol použitý v súlade so schváleným rozpočtom Technických služieb.  

Dotácie. Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade so VZN Mesta Nová Baňa  č.8/2020 o 

podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám - 



podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel vo výške 47 040 eur. 

Úvery. Mesto malo v priebehu roka tri úverové vzťahy. Zo ŠFRB bola v roku 2001 

poskytnutá podpora vo forme úveru na 39 bytových jednotiek na Hrádzi, bytovka A4 vo 

výške 487 154 eur. Druhý úver z roku 2006 je tiež zo ŠFRB na bytový dom Hrádza A3 (52 

bytových jednotiek) vo výške 1 672 542 eur. Tretí úver z roku 2020 je tiež z ŠFRB na bytový 

dom Hrádza A2 vo výške 1 312 670 eur. 

Osemnásty rok mesto zabezpečovalo výkon stavebného úradu nielen pre občanov Novej 

Bane, ale aj pre 8 obcí v regióne na základe zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu.      

Dvadsiaty štvrtý rok funguje Informačné centrum mesta ako súčasť oddelenia kultúry MsÚ, 

ktoré vykonáva podnikateľskú činnosť na základe vydaných živnostenských oprávnení, 

poskytuje platené i neplatené služby.  

Bilancia projektových aktivít v roku 2020. Ako každoročne, tak aj v priebehu roku 2020 

mesto hľadalo a využívalo možnosti na získanie financií z grantov a dotácií. V priebehu roku 

2020 bolo aktívnych 18 projektov. Časť projektov sa každoročne prenáša z dôvodu 

prebiehajúcej kontroly na riadiacom orgáne, ktorá trvá v niektorých prípadoch aj viac rokov. 

Schválené v roku 2020 boli: rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

v sume 9 000 eur, modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová 

Baňa v sume 10 000 eur, vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana v sume 104 431 eur, návratná 

finančná výpomoc z Ministerstva financií v sume 167 000 eur,  materiálno-technické 

vybavenie ZŠ Jána Zemana v sume 4 000 eur. Počas roka mesto vypracovalo niekoľko 

žiadostí na získanie finančných prostriedkov: Wifi pre Teba v sume 14 250 eur, integrácia 

primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej 

starostlivosti v sume 782 352 eur, rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch v sume 522 000 eur, 

zastávky s city lightom v sume 8 700 eur, Po stopách baníckej slávy banský náučný chodník, 

kde sme žiadali o financie na výstavbu dvoch baníckych rumpálov v sume 3 750 eur, žiadosť 

podaná na Európsky týždeň športu bola podaná vo výške 1 200 eur , žiadosť podaná na Fond 

podpory umenia na materiálové vybavenie Novobanskej knižnice v sume 3 487 eur. 

Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, ul. Mariánska a časť ul. Banícka v sume 

395 252 eur a materiálové vybavenie Novobanskej knižnice v sume 3 486 eur. 

Neschválili nám žiadosť v roku 2020 o finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej 

jedálne v ZŠ Jána Zemana v sume 5 000 eur a žiadosť o dotáciu z Ministerstva financií na 

opravu kultúrneho centra v sume 10 000 eur bola zrušená. 

 



6. ŠKOLSTVO 

Výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytujú Základná škola Jána Zemana s počtom žiakov 

397, Základná škola sv. Alžbety, Materská škola Nábrežná 2 s počtom detí 197,  v tom sú 

zahrnuté aj elokované pracoviská  Materská škola Štúrova a Materská škola Kolibská. Na 

mimoškolské aktivity sú zriadené Základná umelecká škola s počtom žiakov 399 a Centrum 

voľného času s počtom detí 163. Stredné školy zastupuje Gymnázium Františka Švantnera  

a Stredná odborná škola obchodu a služieb. Pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím je 

zriadená Spojená škola. Na základe doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj 

vzdelávania sa bude orientovať na udržanie súčasného stavu školstva rešpektujúc 

demografický vývoj v meste Nová Baňa a okolitých miest a obcí  s  dôrazom na 

racionalizačné opatrenia a opatrenia vedúce k skvalitneniu súčasného stavu v oblasti 

materiálno-technického vybavenia, skvalitnenie ďalšieho vzdelávania zamestnancov školstva 

v závislosti od sociálnych, ekonomických a spoločenských podmienok v rámci mesta Nová 

Baňa, ako aj celej SR rešpektujúc aktuálne platnú legislatívu v oblasti školstva. 

 

7. ZDRAVOTNÍCTVO 

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje  viacero všeobecných a odborných súkromných 

lekárov, ktorí poskytujú ambulantnú primárnu a špecializovanú zdravotnú starostlivosť. 

V prevádzke je jedno súkromné laboratórium, röntgenové  a sonografické pracovisko. 

V prípade, že pacientovi je nutné poskytnúť vyšší stupeň zdravotníckej starostlivosti, je 

odosielaný do najbližšej nemocnice, a to do Žiaru nad Hronom alebo do Levíc. Mesto 

poskytuje za výhodných nájomných podmienok zrekonštruované priestory pre pracovisko 

Rýchlej zdravotnej lekárskej pomoci.   

 

8. KULTÚRA, SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

Spoločenský a kultúrny život v meste  zabezpečuje hlavne Mesto Nová Baňa,  Pohronské 

múzeum a Mestská knižnica. Oddelenie kultúry a informácií v priebehu roka 2020 

zrealizovalo 27 kultúrno spoločenských podujatí a 9 podujatí bolo organizovaných 

v spolupráci so zariadeniami, organizáciami, občianskymi združeniami v meste Nová Baňa, 

s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom a inými organizáciami. Dve 

podujatia so vstupným. Takmer 16 podujatí bez vstupného, tie boli organizované Mestom 

Nová Baňa a 9 podujatí organizovaných v úzkej spolupráci s mestom Nová Baňa.  



V januári sa konalo vyhodnotenie 26. ročníka AMFO 2019. Ide o súťaž  amatérskych 

fotografov. Takmer po 10-tich rokoch sa opätovne konalo stretnutie občanov s primátorom 

mesta, vedením mesta a poslancami MsZ.  

Uskutočnil sa 36. ročník Novobanskí heligonkári. Zabíjačkové hody, ktoré organizovalo 

Mesto Nová Baňa  v spolupráci s  Banským dvorom a Poľovníckou spoločnosťou mesta Nová 

Baňa. Konala sa videoprojekcia filmov. Deviaty ročník Novobanský ples sa konal v Centre 

voľného času. Seniori sa vytancovali na fašiangovej zábave. Tradičné stavanie mája sa 

muselo zaobísť bez sprievodného programu z dôvodu Covid-19 opatrení. V júli sa konalo 

divadelné predstavenie. Tradičný Banícky fakľový sprievod a Anna bál organizovalo mesto 

na Zvoničke. Konal sa workshop „Ako má vyzerať ľudová izba II". Netradičná boli aj akcie 

„Príde k nám Mikuláš a 10. ročník benefičný koncert My a naše mesto, ktoré sme vysielali  

online.  

 

9. ŠPORT 

Január odštartoval 8. ročník Memoriálu PhDr. Pavla Hrčku – šachový turnaj v Centre voľného 

času, ktoré organizovala Telovýchovná jednota Slovan v spolupráci s mestom. Pred letnými 

prázdninami sme zorganizovali Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta za rok 2019, 

ktoré sa konalo v obradnej sieni mesta Nová Baňa.  Nadácia TA3 sprostredkovala do nášho 

mesta podujatie 7. ročník Káčer na bicykli 2020. August bol v znamení tenisu, tradične sa 

konal Tenisový turnaj o pohár primátora mesta. Organizoval ho športový klub ŠK Poolo 

v spolupráci s mestom. V septembri 2020 sme sa ako Mesto Nová Baňa zapojili do 7. ročníka 

súťaže Do práce na bicykli. 

 

10. MIMORIADNE UDALOSTI 

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č.114 zo dňa 15. marca s účinnosťou od 

nasledujúceho dňa na území SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 

227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 

núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Od 16. marca 2020 boli počas roka postupne 

rôznymi právnymi aktmi určované preventívne proti pandemické opatrenia s rôznou 

intenzitou a z nich vyplývajúce povinnosti pre fyzické i právnické osoby. 

V dôsledku týchto opatrení, predovšetkým pre zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania, 

nariadenie dištančného vzdelávania žiakov stredných škôl a žiakov druhého stupňa 



základných škôl, uzavretia prevádzok,  reštaurácií, sa priebežne výrazne znížil pohyb osôb na 

verejnom priestranstve a na miestach verejnosti prístupných.  

 

 

11. SOCIÁLNA OBLASŤ 

Mesto Nová Baňa v roku 2020 zabezpečilo starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny 

občanov rôznymi formami ako napr. poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi, 

príspevok na sociálny taxík, poskytnutie dotácií, poskytovanie opatrovateľskej služby a pod. 

Jednorazové dotácie boli poskytnuté pre občanov sociálne znevýhodnených skupín prevažne 

na nákup potravín, dreva, prepravného a ošatenia. Pokračovali sme v spolupráci s obchodnou 

spoločnosťou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré pripravili palety palivového dreva a tieto 

sme na základe požiadavky občanov, (ktorí splnili podmienky pridelenia dotácie), poskytli 

ako jednorazovú dávku sociálnej pomoci.  

Opatrovateľská služba prostredníctvom opatrovateliek mesta seniorom aj naďalej 

zabezpečovalo základné úkony dennej hygieny, donášku stravy, návštevu lekárov a kontakt so 

spoločenským prostredím. V priebehu roka 2020 sme zabezpečovali opatrovateľskú službu 37 

občanom.  

Rodina a deti. Mesto Nová Baňa podporuje finančným príspevkom sociálne znevýhodnené 

skupiny občanov, a tak zlepšuje ich podmienky starostlivosti a ďalšieho rozvoja. Mesto 

pomáha rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov a združení so 

zameraním na prácu s deťmi.  

Staroba v sociálnej oblasti. Denné centrum seniorov LIPA vykonávalo množstvo zaujímavých  

aktivít pre seniorov. Cieľom bolo poskytovať pomoc pre seniorov a zdravotne postihnutých, 

ich zapojenie do verejného života, zlepšenie podmienok pre aktívny život dôchodcov v meste, 

aktívne zapájanie seniorov do diania života v meste, povzbudzovanie ich k aktivite, 

sebarealizácii, nadväzovaniu kontaktov, vytváranie pocitu spolupatričnosti.  

Pomoc zdravotne postihnutým realizujeme prostredníctvom právneho poradenstva sociálnym 

pracovníkom mestského úradu, ktorý má sídlo priamo na mestskom úrade v klientskom 

centre, kde máme zriadený bezbariérový vstup. 

 

12. BEZPEČNOSŤ 

Počet príslušníkov mestskej polície bol 6. Počas roka 2020 sme nezaznamenali žiadnu 

sťažnosť na príslušníkov MsP. Mestská polícia Nová Baňa  v čo najväčšom rozsahu 



zabezpečovala základné úlohy vymedzené zákonom o obecnej polícii, pričom prioritou bolo 

zabezpečovanie verejného poriadku v meste, ochrana jeho obyvateľov a iných osôb pred 

ohrozením ich života a zdravia.  

Vplyv pandémie na činnosť mestskej polície. 

Príslušníci mestskej polície ako policajti prvého kontaktu často prichádzali do 

nepredvídateľných a nečakaných situácií. Miestnou znalosťou sa mestská polícia ako 

poriadkový útvar samosprávy rýchlo etablovala na úseku zabezpečovania verejného poriadku, 

príslušníci dokázali minimalizovať faktory, ktoré mohli negatívne ovplyvniť ich prácu. Počas 

kalendárneho roka 2020 bol tým negatívnym faktorom COVID-19.  

Rovnako z nich pre príslušníkov MsP vyplývali nové oprávnenia a nové úlohy v kontrole 

verejného poriadku a kontrole dodržiavania právnych noriem povinnými subjektmi. Hliadky 

mestskej polície sa museli orientovať v nových platných právnych normách prijatých na 

elimináciu pandémie, výrazne sa zmenilo zameranie a náplň hliadkovania a plnenia 

základných úloh. V dôsledku týchto opatrení, predovšetkým pre zákaz vychádzania, zákaz 

zhromažďovania, dištančného vzdelávania žiakov stredných škôl a žiakov druhého stupňa 

základných škôl, uzavretia prevádzok,  reštaurácií, sa priebežne výrazne znížil pohyb osôb na 

verejnom priestranstve a na miestach verejnosti prístupných. Rovnako bola znížená hustota 

pohybu osobných motorových vozidiel v cestnej premávke, ktorá nebola tak exponovaná, ako 

roky minulé. Spomenuté skutočnosti ovplyvnili i výsledné dáta štatisticky sledovaných 

merných ukazovateľov, ktoré Mestská polícia v Novej Bani pri svojej činnosti evidovala, 

zbierala a vyhodnocovala. 

Počas hliadkovania a kontroly verejného poriadku boli príslušníci mestskej polície občanmi 

alebo inštitúciami oslovovaní a privolávaní k špecifickému úkonu, napríklad, aby preverili na 

zemi ležiace osoby. Títo občania bývali často zranení z dôvodu intoxikácie alkoholom či 

inými návykovými látkami alebo sú to osoby bez domova, u ktorých je hygiena na veľmi 

nízkej úrovni. Zasahujúci mestskí policajti im fyzicky  pomáhali sadnúť, vstať, privolávať 

lekára, prípadne s nimi rôzne manipulovali pri štandardných úkonoch. 

V rámci proti pandemických opatrení vykonávala nasledujúce činnosti:  

Rozdávali ochranné rúška a gélové dezinfekcie občanom bez trvalého pobytu a sociálne 

neprispôsobivým občanom a taktiež občanom, ktorí si rúška nedokázali zaobstarať vlastnou 

cestou (vo väčšine prípadov z finančných dôvodov a v prvých mesiacoch akútnym 

nedostatkom ochranných prostriedkov). V 17 prípadoch fyzicky overovala telefonické 

oznámenia na nedodržiavanie povinnej karantény. Zabezpečovala výdaj obedov pre jedného 

bezdomovca. MsP vybavila prevádzku, ktorá obedy dávala sponzorsky. Poskytovala 



zásobovanie pitnou vodou a chemického WC rómskym obyvateľom na Partizánskej ulici. 

Bolo rozdaných 70 postrekových fliaš na aplikáciu dezinfekcie a ochranné rukavice domovým 

dôverníkom bytových domov po sídliskách. Priebežne ich MsP zásobovala riedenou 

dezinfekciou určenou na dezinfekciu výťahov, schránok a kľučiek. Celkovo bolo  

rozrobených  cca 480 l dezinfekcie.  MsP poskytovala dezinfekciu aj dobrovoľníkom, ktorí 

vykonávali dezinfekciu verejných priestranstiev. Bola zriadená 24 hodinová infolinka  

v súvislosti s pandémiou. Náčelník MsP mal tento telefón nepretržite u seba takmer 1,5 roka. 

Za rok 2020 prekonal nákazu COVID-19 jeden príslušník MsP, avšak toto ochorenie nebolo 

spôsobené priamym výkonom v službe. 

       Na kontaktné telefónne číslo MsP v roku 2020 príslušníci mestskej polície prijali  114 

telefonických podnetov, osobné oznámenie prijali od 48 občanov a emailom  bolo prijatých 

57 podnetov. Vlastnou činnosťou MsP konala v 132 prípadoch. Celkovo za rok 2020 sa MsP 

zaoberala 351 podnetmi. Uvedené parametre poukazujú na záujem občanov o riešenie situácie 

prostredníctvom MsP. Najčastejšie išlo o rôzne oznámenia protiprávneho konania, 

požiadavky na vykonanie opatrení za účelom zjednania nápravy, žiadosti o odchyt túlavého 

psa, oznámenia podozrivých osôb a iné.                                                                     

V cestnej premávke sa riešili najmä priestupky vyplývajúce zo zákona o cestnej premávke. 

Platené parkovanie je v meste zavedené od mája 2016.  Posledná úprava plateného parkovania 

bola v máji 2020, kedy bolo schválené nové VZN č. 3/2020 s účinnosťou od 03.06.2020. 

V ňom sa upravili niektoré ustanovenia článkov, a to zmena času  pre vstup do zóny s 

dopravným obmedzením (8,00-15,30 hod.), zjednotenie výšky poplatku za parkovanie v zóne 

s dopravným obmedzením (AUTOMAT: 0,50 €/hod. a  SMS: 0,50 €/hod.) a poslednou 

zmenou bola možnosť využitia bezplatného parkovania v zóne s dopravným obmedzením na 

dobu 30 min. So zónou s dopravným obmedzením úzko súvisí aj státie vozidiel na 

chodníkoch. V zóne s plateným státím je vodič vozidla povinný stáť len na vyznačených 

parkovacích miestach – v parkovacích boxoch. Aby sa vodiči vyhli tomuto poplatku parkujú 

na chodníkoch. Opatrenia zo strany mestskej polície boli vykonávané štandardne a zamerané 

boli najmä na zákazy státia, platené parkovanie a zákazy státia vyplývajúce zo zóny 

s dopravným obmedzením. Problémy s porušovaním zákazov pretrvávali v letných 

mesiacoch. V týchto mesiacoch musela mestská polícia zintenzívniť kontroly, aby tento 

negatívny jav bol odstránený. Za kritickú situáciu označili parkovanie vozidiel po sídliskách, 

najmä Ul. Nábrežná, ktorá už nemá žiadne parkovacie kapacity, podobne sú na tom aj Ul. 

Štúrova a Pod sekvojou. Na uvedených sídliskách je nutné zmeniť vodorovné značenie, 

nakoľko od apríla 2020 platí nová Vyhláška  č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. 



Z uvedenej vyhlášky bolo vyňaté  vodorovné značenie žltou farbou. V roku 2020 príslušníci 

MsP zistili celkovo 268 priestupkov na úseku statickej dopravy. Z celkového počtu 

priestupkov príslušníci mestskej polície priamo na mieste zistenia riešili 99 % priestupkov, na 

objasnenie bolo postúpených 1 % priestupkov. Priemerná výška uloženej blokovej pokuty v 

roku 2020 bola vo výške 10 eur. V sledovanom období bol v cestnej premávke 3x použitý  

donucovací prostriedok - technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, 

tzv. „papuča“. V rámci zabezpečenia bezpečnosti detí pri prechode cez priechody pre chodcov 

v dňoch školského vyučovania bol v čase od 07:10 hod. do 07:35 hod. zabezpečený dohľad 

nad bezpečnosťou cestnej premávky v blízkosti základných škôl.  

          V oblasti verejného poriadku bolo za rok 2020 mestskou políciou riešených celkom 58  

priestupkov. Priestupky odhalené na tomto úseku sa na celkovom počte všetkých priestupkov 

podieľali 17,5 %. Ich pozornosť bola zameraná hlavne na kontrolu dodržiavania opatrení v 

spojitosti s ochorením COVID-19. Výkon služby bol plánovaný a orientovaný do miest s 

predpokladaným vyšším  kriminogénnym faktorom, kde prichádzalo k častému páchaniu 

priestupkov, správnych deliktov a inej protispoločenskej činnosti. Tieto miesta sú známe 

nielen na základe vlastných poznatkov z hliadkovej činnosti, požiadaviek a podnetov 

primátora mesta, ale aj z miestnej znalosti poslancami mestského zastupiteľstva a občanmi 

mesta. Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku boli v najvýraznejšej miere 

zastúpené priestupky požívania alkoholu na zakázaných miestach, znečisťovania verejného 

priestranstva, a rušenia nočného pokoja. Až 168 kontrol boli vykonané na Baníckom námestí, 

kde sa v SAD zastávke zdržiavali bezdomovci a sociálne neprispôsobiví občania. S tým 

súvisia aj  zákroky voči osobám v opitosti v počte 35 zákrokov. Prevažne stačilo použiť 

výzvu na opustenie miesta, ojedinele bola použitá aj výstraha na použitie donucovacích 

prostriedkov.  Taktiež veľká pozornosť bola venovaná menšej Rómskej komunite, cca 20 

osôb, na Ul. Partizánskej. Dôvodom je ich neštandardný spôsob života a neschopnosť sa 

prispôsobiť bežnému životu ostatných občanov. Neporiadok pred bránou, zaprataný 

odvodňovací rigol drevom, znečisťovanie okolia, neopodstatnene vyvolané hádky 

s najbližšími susedmi a pod. V danej lokalite bolo počas roka vykonaných až 53 kontrol. V 

rámci kontroly verejného poriadku a dodržiavania nočného pokoja  bolo zaregistrovaných 13 

rušení nočného kľudu, z toho 9 oznámení o rušení nočného kľudu opodstatnených a bloková 

pokuta bola udelená v 6 prípadoch. MsP pokračovala v hliadkovej činnosti zameranej na 

kontrolu dodržiavania povinností držiteľov psov a kontrolu dodržiavaní povinností osôb, 

ktoré psov na verejnom priestranstve vedú. V sledovanom období  mestská polícia vykonala 

26 kontrol. MsP odchytila 35 túlavých psov. V niektorých prípadoch sa hliadke podarilo zistiť 



priamo na mieste ich majiteľov, ostatné  umiestnila  do karanténnej stanice. Do júla 2020 

mala mestská polícia  do starostlivosti zverenú karanténnu stanicu na dočasné prechovávanie 

zabehnutých a túlavých psov. Od uvedeného termínu sa karanténna stanica v držaní mesta 

zrušila a všetky úkony spojené s prevádzkou karanténnej stanice, odchytom túlavých psov 

boli prenesené na Združenie za práva zvierat, o.z., s ktorým Mesto Nová Baňa podpísalo  

Zmluvu o spolupráci  dňa 28.02.2020. Na úseku ochrany životného prostredia bola pozornosť 

venovaná najmä zakladaniu divokých skládok, znečisťovaniu miestneho potoka a systému 

zberu odpadov. V rámci ochrany čistoty mesta boli kontrolované miesta, kde dochádzalo k 

znečisťovaniu najčastejšie a pozornosť bola pravidelne venovaná čistote verejnoprospešných 

zariadení. MsP úzko spolupracuje s Technickými službami mesta Nová Baňa. Na tomto úseku 

ochrany MsP ťahá za kratší koniec, nakoľko zistenie týchto páchateľov je ťažšie, prípadní 

svedkovia takejto činnosti neradi spolupracujú s MsP, pretože si nechcú narušiť susedské 

vzťahy. Výrazné zlepšenie nastalo pri nakladaní s ojazdenými pneumatikami, pretože TS 

Nová Baňa zriadili miesto, kde občania tieto pneumatiky môžu bezplatne uložiť. Aj v ďalšej 

oblasti ochrany životného prostredia MsP vykonáva  kontrolu zameranú na nelegálnu ťažbu 

a vývoz drevnej hmoty. V tomto smere MsP spolupracovala s MsL, ktoré ju pravidelne 

informovali, v ktorej lokalite sa ťaží, resp. sa vykonáva samovýroba. Na tomto úseku 

vykonala 12 kontrol, pričom v jednom prípade musela mestská polícia takúto činnosť 

preverovať  telefonicky s MsL, nakoľko samovýrobca nemal pri sebe potrebné doklady.      

Plnenie úloh na úseku porušovania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných 

návykových látok osobami mladšími ako 18 rokov bolo zabezpečované v spolupráci 

s Obvodným oddelením policajného zboru Nová Baňa, nakoľko MsP nedisponuje zariadením 

na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu. Požívanie alkoholických nápojov na verejných 

priestranstvách zistila a zadokumentovala v 15 prípadoch, pričom v 14 prípadoch bola 

uložená bloková pokuta. Ojedinelý prípad bol, keď maloletý podal alkohol maloletým 

osobám. Vec bola ukončená pre nízky vek priestupcu a s rodičom maloletého bol vykonaný 

preventívny pohovor. 

Podujatia sa konali iba do polovice marca 2020, potom vstúpili do platnosti opatrenia 

v súvislosti s COVID-19. Udalosťou väčšieho rozsahu za rok bolo celoplošné testovanie 

obyvateľov mesta. Testovanie sa konalo v dvoch kolách v termínoch 31.10.-01.11.2020 a 21.-

22.11.2020. Počas týchto dní MsP zabezpečovala nepretržitú 24 hodinovú službu. Počas nej 

kontrolovala odberové miesta, občanov upozorňovala na dodržiavanie odstupov, prípadne na 

nosenie rúšok. V dvoch prípadoch riešila občanov, ktorí odmietali mať na tvári ochranné 

rúško. MsP zabezpečovala komunikáciu medzi odberovými miestami a MsÚ o aktuálnych 



počtoch čakajúcich občanov na testovanie, prípadne čakajúcim odporučila presun na iné 

odberové miesto.             

       Mestská polícia v meste Nová Baňa prevádzkuje mestský kamerový systém (ďalej len MKS). 

V súčasnosti pozostáva z 17 digitálnych statických kamier a z 3 otočných kamier s optickým 

zoomom. V roku 2020 sa kamerový systém mesta rozšíril o 6 digitálnych statických kamier 

na Ul. Štúrovej. Celkové náklady  predstavovali 11 250 eur, z toho dotácie Rady vlády pre 

prevenciu kriminality vo výške 9 000 eur a prostriedky mesta predstavovali 2 250 eur. 

Kamerový systém je príslušníkmi využívaný buď ako nástroj bezprostrednej kontroly 

prostredia, alebo ako doplnkový nástroj pri objasňovaní vecí spätnou kontrolou záznamu. 

Samostatné operatívne pracovisko v súvislosti s ním nebolo zriadené. Kamerový systém 

pokrýva príchod detí do základných škôl a dve námestia, kde je koncentrovaná doprava a sieť 

obchodov a služieb. V r. 2020 bol využitý 18 krát.  

        

           

 

 



1. SAMOSPRÁVA 

Chod samosprávy bol významne ovplyvnený 3. vlnou pandémie COVID-19 aj v r. 2021. 

Nastúpil infekčnejší kmeň Omicron a populácia sa postupne úplne premorila. Významnou 

mierou napomohli aj vakcíny, ktoré sa stali postupne bežne dostupnými a schéma vakcinácie 

bola vykonaná najmä v najrizikovejších kategóriách v troch dávkach. Testovanie Ag a PCR 

testami sa stalo rutinnou záležitosťou. Postupne bola zahájená aj výuka v školách a život 

sa vracal postupne do normálu. Od leta 2021 výrazne stúpali ceny elektrickej energie a plynu, 

ktoré vrcholili v závere r. 2021. Mesto Nová Baňa obstaralo energie v mesiaci november ešte 

pred ich skokovým nárastom. Aj napriek tomu výdaje v r. 2022 výrazne porastú. Nová Baňa 

privítala svetových diplomatov. Mgr. Marek Lenč, PhD. prispel k realizácii štvrtého ročníka 

turistických potuliek diplomatov pod vedením štátneho tajomníka MZVaEZ  Doc. PhDr. 

Martina Klusa, PhD., MBA práve u nás. Novú Baňu tak spoznali diplomatické špičky 

z Nórska, Cypru, Švajčiarska, Číny, Rakúska, Albánska, Nemecka, Holandska, Spojeného 

kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Gruzínska, Indie, Belgicka, Ukrajiny, Írska, 

Talianska, Rumunska, Kazachstanu a Južnej Kórey. 

 

2. ŽIVOT OBYVATEĽOV 

V našom matričnom obvode sa v roku 2021 v domácom prostredí nenarodilo žiadne 

dieťa. Poväčšine sa deti rodia v okolitých nemocniciach ako Žiar nad Hronom, Levice, 

Zvolen, nakoľko Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP v Novej Bani bolo ku koncu 

roka 2007 zrušené. V roku 2021 bolo uzavretých 61 manželstiev, z toho civilným 

spôsobom bolo 25 sobášov a cirkevným spôsobom bolo 36 sobášov. Kým v 

predchádzajúcom roku boli civilné a cirkevné sobáše vyrovnané, v sledovanom období 

roka 2021 je podstatne menej civilných sobášov. Na základe povolenia iným matričným 

úradom sa uzavrelo 10 manželstiev a 5 manželstiev bolo uzavretých so slovenským 

občanom a cudzincom. Maloletí u nás manželstvo neuzavreli. Mimo obradnej siene bolo 

za minulý rok 8 sobášov, z toho 7 krát v priestoroch rekreačného zariadenia Drozdovo a 1 

krát v priestoroch rekreačného zariadenia Branko - Hrabiny. V sledovanom období 

zomrelo v našom meste 89 občanov, z toho bolo 52 mužov a 37 žien. Narodených bolo v r. 

2021 spolu 72 detí z toho 37 chlapcov a 35 dievčat. Prisťahovaných bolo 79 obyvateľov 

a odsťahovaných bolo 99. Počet tak poklesol o 37 obyvateľov na 6969 k 31.12.2021 

v porovnaní ku 7006 k 1.1.2021. 



 

3. SPOLKY, ZDRUŽENIA, CIRKEV 

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa sa v júni zapojila do celoslovenskej akcie Čistý 

revír – čistá príroda. Zorganizovali brigádu, v rámci ktorej v lesoch katastrálneho územia 

Novej Bane vyzbierali 14 prívesných vozíkov odpadu. Občianske združenie TajchŠport začal 

v rámci projektu „Oddychová zóna Zvonička“ budovať detské ihrisko s certifikovanou hracou 

vežou s hojdačkami, balančným rebríkom a senzorickým chodníkom. Mesto v spolupráci 

s OZ Novobanský banícky spolok 16. 10.2021 slávnostne otvorilo banský náučný chodník 

okruh A. Už kompletne vybudovaný banský náučný chodník v celkovej dĺžke 9,9 km ponúka 

prehliadku najvýznamnejších bansko-technických a historických pamiatok súvisiacich 

s ťažbou drahých kovov v NB. Mesto Nová Baňa  v apríli 2021 odštartovalo projekt „Adoptuj 

si svoju zastávku“, v rámci ktorého sa mohli dobrovoľníci zapojiť do skrášlenia autobusovej 

zastávky, ktorá sa nachádza v blízkosti ich bydliska a nie sú spokojní s jej vzhľadom. Do 

projektu sa zapojilo šesť autobusových zastávok. Podarilo sa im opraviť a zveľadiť 

autobusovú zastávku Orava, ktorá dostala nový náter a aj jej okolie krásne upravila Mgr. 

Katarína Pacalajová. Poďakované bolo aj ostatným občanom, ktorí autobusové zastávky 

zveľadili a prispeli tak k skrášleniu životného prostredia v našom meste. Nový vzhľad 

zastávok potešil všetkých okoloidúcich a cestujúcim sa v nich bude príjemnejšie čakať na 

autobus. 

 

4. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

Počas roka 2021 pokračovali zmeny v obsadenosti pracovných pozícií na mestskom úrade 

a v jeho mestských organizáciách. Do starobného dôchodku odišiel kolega z oddelenia 

výstavby, životného prostredia a správy majetku a kolegyňa z mestskej knižnice. Z oddelenia 

výstavby životného prostredia odišla jedna kolegyňa a aj jeden príslušník MsP. Do našich 

radov sme privítali aj niekoľko nových kolegýň, a to na uvoľnené pracovné miesta na 

oddelení výstavby životného prostredia a majetku a na finančné oddelenie. Dňa 1. 5.2021 bol 

do funkcie konateľa Mestských lesov spol. s r.o. Nová Baňa menovaný Ing. Jozef Šmondrk. 

 

5. HOSPODÁRENIE 

Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2021 bol schválený uznesením č. 130/2020 zo dňa 

29.12.2020. Rozpočet bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách 



v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Výdavková časť 

rozpočtu bola zostavená podľa programov, podprogramov a projektov, pričom bola naďalej 

dodržaná rozpočtová klasifikácia.  Rok 2021 bol z pohľadu plnenia rozpočtu náročný na 

viaceré zmeny. Vznikli aj v dôsledku pretrvávania pandémie Covid 19. Na základe týchto 

zmien bola nutnosť prerokovať v orgánoch samosprávy uvedené vplyvy a následne korigovať 

rozpočet. Počas rozpočtového roka bolo v schválenom rozpočte vykonaných celkovo 29 

rozpočtových opatrení primátora a 8 zmien v kompetencii mestského zastupiteľstva.  

Hospodárenie mesta   
skutočnosť k 31.12.2021 v 

EUR 

Bežné príjmy spolu  5 927 574 

 Z toho : Bežné príjmy - mesto 5 662 274 

               Bežné príjmy - RO 265 300 

Bežné výdavky spolu  5 802 466 

Z toho :  Bežné výdavky mesto 3 098 257 

               Bežné výdavky  RO 2 704 209 

Bežný rozpočet- prebytok 125 108 

Kapitálové prímy  spolu  356 962 

 Z toho :  Kapitálové príjmy - mesto 356 962 

                Kapitálové príjmy - RO 0 

Kapitálové výdavky spolu 782 792 

Z toho :   Kapitálové výdavky- mesto 757 153 

                Kapitálové výdavky - RO 25 639 

Kapitálový rozpočet - schodok -425 830 

    

Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu -300 722 

 úprava schodku – nevyčerpané dotácie  82 099 

Upravený  schodok bežného a kapitálového rozpočtu ( pre 

tvorbu RF) 
-382 822 



    

Príjmové finančné operácie 805 531 

Výdavkové finančné operácie 176 393 

Finančné operácie - rozdiel  629 138 

    

Príjmy spolu  7 090 068 

Výdavky spolu 6 761 652 

    

Hospodárenie mesta  328 415 

Úprava schodku  -82 099 

 Upravené rozpočtové hospodárenie mesta 246 316 

Výsledkom celkového hospodárenia bol prebytok 246 316 eur.  

Bežné a kapitálové príjmy. 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 154 489 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 

v sume 7 090 068 EUR, čo predstavuje 99,09 % plnenie. Výnos dane z príjmov poukázaný 

samospráve, ktorý tvorí najvyššiu príjmovú položku rozpočtu bol vo výške 3 136 280 eur. 

Štát vo forme transferov aj naďalej poskytoval finančné prostriedky na prenesené 

kompetencie, t.j. na: matričnú činnosť, stavebný úrad, miestne komunikácie, životné 

prostredie, pobyt občanov a register obyvateľov, na register adries, nákladov na Covid 19, na 

prenesené kompetencie ZŠ, ale aj na sčítanie domov. Okrem toho mesto obdržalo ďalšie 

transfery a to transfer na výchovu a vzdelávanie žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, na stravu detí v hmotnej núdzi, školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, dopravu 

žiakov do školy, transfer na výchovu a vzdelávanie pre MŠ, na učebnice, vybavenie učební 

ZŠ a na asistenta učiteľa. Na základe žiadosti o podporu projektov, mesto získalo príspevok 

z Environmentálneho fondu na triedený odpad. Od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR dostalo 

mesto transfer na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru. Na základe uzatvorených zmlúv 

mesto dostalo transfer od obcí - finančné prostriedky pre  ZŠ a CVČ na záujmové vzdelávanie 

detí z jednotlivých obcí. Okrem toho mesto obdržalo dar vo výške 10 000 eur bez určenia 

účelu ako aj grand  vo výške  15 000 eur od sponzorov pri spoluorganizovaní Cyklopretekov 

V4. Kapitálové príjmy mesta predstavovali príjmy z predaja objektov a pozemkov. Na 



základe zmlúv o prenájme poľovných revírov poľovným združeniam boli súčasťou rozpočtu 

aj príjmy z práva na odstrel.  

V roku 2021 sa zrealizovali investičné akcie, z ktorých najvýznamnejšie boli: 

opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií, oprava chodníka na ul. Dodekova, oprava 

budovy na Zvoničke, opravy na viacerých objektoch v majetku mesta, dokončenie výmeny 

oplotenia v Radničnom parku a za Trojicou, oprava fontány v Radničnom parku, oprava múru 

cintorína od ul. Cintorínskej, vybudovanie Ferraty na Zvoničke, nákup kosačky na štadión pre 

TS, nový server na MsÚ, digitálny územný plán GISPLAN, odkúpenia budovy Kord a 

priľahlých pozemkov, rekonštrukcia ZUŠ výmena strechy a fasády, oprava fasády CVČ, 

nákup nového kukavozu formou lízingu, GPS na všetky vozidlá v rámci mesta a jeho 

organizácií, nákup vysokozdvižnej plošiny, rozšírenie hrobových miest. 

Technickým službám Mesta Nová Baňa ako príspevkovej organizácii Mesta Nová Baňa  bol  

v  roku  2021  mestom poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta v celkovej výške 1 287 749 

EUR z toho na bežné výdavky vo výške 1 122 986 EUR a na kapitálové výdavky vo výške 

164 863 EUR. Príspevok pol použitý v súlade so schváleným rozpočtom Technických služieb. 

Náklady hlavnej činnosti Technických služieb boli vo výške 1 229 516 eur, výnosy 1 207 164 

eur a výsledok hospodárenia -22 352 eur. Na vedľajšej činnosti Technických služieb boli 

náklady vo výške 173 716 € a výnosy 174 1085 eur. Výsledok hospodárenia bol po odpočítaní 

dane z príjmov 309 eur.   

Mesto v roku 2021 poskytlo dotácie v súlade so VZN Mesta Nová Baňa č.8/2020 o 

podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám - 

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo 

verejnoprospešný účel vo výške 57 573 eur. Mesto malo v priebehu roka tri úverové vzťahy. 

Zo ŠFRB bola v roku 2001 poskytnutá podpora vo forme úveru na 39 bytových jednotiek na 

Hrádzi, bytovka A4 vo výške 487 154 eur. Druhý úver z roku 2006 je tiež zo ŠFRB na bytový 

dom Hrádza A3 (52 bytových jednotiek) vo výške 1 672 542 eur. Tretí úver z roku 2020 je 

tiež z ŠFRB na bytový dom Hrádza A2 vo výške 1 312 670 eur. 

Devätnásty rok mesto zabezpečovalo výkon stavebného úradu nielen pre občanov Novej 

Bane, ale aj pre 8 obcí v regióne na základe zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu.    

Dvadsiaty piaty rok funguje Informačné centrum mesta ako súčasť oddelenia kultúry MsÚ, 

ktoré vykonáva podnikateľskú činnosť na základe vydaných živnostenských oprávnení, 

poskytuje platené i neplatené služby.  Hospodárenie skončilo so stratou vo výške 1 359 eur a 

to aj z dôvodu pandémie Covid – 19, nakoľko nemohli vykonávať svoju činnosť.  



Mestské lesy, s.r.o. - hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2021 je strata vo výške 

5 459 eur.  Mestský bytový podnik – hospodársky výsledok za rok 2021 je strata vo výške 

5 862 eur.  

Mesto je stále akcionárom Prima banky Slovensko, a.s. a Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s.. Obidve spoločnosti skončili so ziskom, ale dividendy akcionárom 

nerozdeľovali. 

V priebehu roka 2021 mesto Nová Baňa podalo celkovo 21 žiadostí v rôznych oblastiach na 

projekty z externých zdrojov. O nenávratný finančný príspevok sa mesto uchádzalo 

prostredníctvom spoločnosti Medical n.o. s projektom: Integrácia primárnej zdravotnej 

starostlivosti formou vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) 

v meste Nová Baňa. Finančné prostriedky mesto získalo aj na tieto dotačné projekty: 

z Banskobystrického kraja Týždeň športu pre všetkých vo výške 1 200 eur, Opatríme Vás vo 

výške 350 000 eur, z Ministerstva dopravy a výstavby SR poskytnutie finančného príspevku 

pre podniky v odvetví cestovného ruchu vo výške 2 885 eur, z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre materskú školu projekt Múdre hranie vo výške 1 000 eur a pre 

základnú školu prostriedky na dofinancovanie prevádzky podľa počtu žiakov vo výške 10 830 

eur. V zásobníku nerozhodnutých žiadostí je Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa na ul. 

Robotnícka, Mariánska a časť Banícka vo výške 375 400 eur. Siedmim žiadostiam nebolo 

vyhovené o dotáciu, napríklad na zastávky s city lightom, podporu pamiatok novobanského 

baníctva, dokončenie banského náučného chodníka, materiálové vybavenie mestskej knižnice, 

obnovu NKP Radnica, zateplenie Domu služieb či podujatie Tajchová osmička. O podpore 

zostávajúcich 15 projektov sa rozhodne až budúci rok.  Mesto Nová Baňa sa aj tento rok 

uchádzalo o finančné prostriedky z Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci Výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho 

kraja na rok 2021 v oblasti rozvoja cestovného ruchu. V rámci tejto výzvy sme podali žiadosť 

s názvom „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“ – Banský náučný chodník. Keďže tento 

náučný chodník sa každoročne zveľaďuje a dokončujú sa jeho súčasti, tento rok sme podali 

žiadosť o finančné prostriedky na vybudovanie dvoch replík baníckych rumpálov, ktoré budú 

umiestnené na vrchu dvoch zabezpečených baníckych šachtíc. V rámci tejto výzvy sme 

žiadali o sumu 3 105 eur a v súhrne so spoluúčasťou mesta je celková suma 3 882 eur. 

Bilancia projektových aktivít za rok 2021 je 15 projektov  v posudzovaní, 6 projektov je 

schválených, 1 projekt je v zásobníku nerozhodnutých žiadostí a 7 projektom nebolo 

vyhovené.  

6. ŠKOLSTVO 



Výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytovali Základná škola Jána Zemana s počtom 

žiakov 455, Základná škola sv. Alžbety, Materská škola Nábrežná 2 s počtom detí 203,  v tom 

sú zahrnuté aj elokované pracoviská  Materská škola Štúrova a Materská škola Kolibská. Na 

mimoškolské aktivity boli zriadené Základná umelecká škola s počtom žiakov 391 a Centrum 

voľného času s počtom detí 147. Stredné školy zastupovali Gymnázium Františka Švantnera  

a Stredná odborná škola obchodu a služieb. Pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím bola 

zriadená Spojená škola. Slávnostné prijatie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl 

primátorom  mesta sa konalo 29. júna v obradnej sieni mesta. Po príhovore primátora si 13 

najlepších žiakov prevzalo pekné ceny, ktoré boli odmenou za ich výborné študijné výsledky 

a za vzornú reprezentáciu škôl. Objem prostriedkov v rámci bežného rozpočtu použitých 

v školských rozpočtových organizáciách mesta Nová Baňa predstavoval sumu 2 814 162 eur.  

 

7. ZDRAVOTNÍCTVO 

Poliklinika Mediform, s.r.o., zakúpila z vlastných finančných zdrojov nový digitálny röntgen. 

28. júna sa po niekoľkomesačnej prestávke opäť zorganizovala Novobanská kvapka krvi.  Na 

odber sa zaevidovalo 50 občanov, z toho bolo vyradených 18, takže krv darovalo 32 občanov. 

Každý darca dostal od mesta na pamiatku medovník v tvare korona vírusu z dielne miestnej 

pernikárky Kamilky Mištíkovej. Štálanská kvapka krvi privítala v septembri 41 darcov krvi. 

Prišli aj štyria prvodarcovia a jeden po vyše 10 ročnej prestávke. 

Zdravotná starostlivosť v meste zostala oproti roku 2020 nezmenená. Poskytuje ju viacero 

všeobecných a odborných súkromných lekárov, ktorí poskytujú ambulantnú primárnu 

a špecializovanú zdravotnú starostlivosť. V prevádzke je jedno súkromné laboratórium, 

röntgenové  a sonografické pracovisko. V prípade, že pacientovi je nutné poskytnúť vyšší 

stupeň zdravotníckej starostlivosti, je odosielaný do najbližšej nemocnice, a to do Žiaru nad 

Hronom alebo do Levíc.  

O nenávratný finančný príspevok (NFP) sa mesto prostredníctvom Medical n.o. uchádzalo 

s projektom: Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou vybudovania Centra 

integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Nová Baňa, ktorá prispeje k dostupnej, 

kvalitnej a udržateľnej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti mesta. Žiadosť podaná 

spoločnosťou Medical n.o. bola schválená a po podpise zmluvy získa plnú žiadanú sumu: 

782 352 eur. 

 



8. KULTÚRA, SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 

Spoločenský a kultúrny život v meste bol taktiež veľmi obmedzený z dôvodu COVID 

ochorenia. 10. ročník benefičného koncertu „My a naše mesto“ sa konal 18. decembra 

netradične, vyhlásením benefičnej zbierky, výťažok z ktorej bol použitý na zakúpenie 

a osadenie street workoutových zostáv určených pre rôzne vekové kategórie v rekreačnom 

areáli Tajch. Koncert bol prostredníctvom YouTube kanála mesta Nová Baňa 

sprostredkovaný priamo do domácností obyvateľov mesta. Vystúpili v ňom deti z MŠ, žiaci 

zo ZŠ J. Zemana, ZŠ sv. Alžbety a ZUŠ Nová Baňa. Medzinárodný filmový festival 

outdoorových filmov zavítal do Novej Bane 25. – 27. júna. Počas troch večerov si športové, 

zážitkové, cestovateľské a náučné filmy na troch miestach – v centre mesta, na Zvoničke a na 

Tajchu, pozrelo približne 250 divákov. Hlavným organizátorom bol OZ Novobanskí Patrioti. 

Mesto ožilo vo svetle fakieľ a lampášov v sobotu 24. júla, kedy sa konal už tradičný fakľový 

sprievod od baníckej Kaplnky sv. Anny na Starom handli, pokračoval k štôlni Tag pri šachte 

Althandel, kde Zoltán Vén, predseda Novobanského baníckeho spolku informoval 

o prebiehajúcom archeologickom výskume a pokračoval na Zvoničku, kde pokračoval 

tanečnou zábavou – Annabálom.  

V Mestskej knižnici NB sa 20. augusta  uskutočnilo stretnutie so spisovateľkou 

a pedagogičkou Marianou Mrázikovou Repiskou, ktorá žije v Čaradiciach.  

Ešte sa môžu spomenúť aj iné tradičné  akcie, ktoré sa konali v našom meste počas celého 

roka ako stavanie mája, ale bez sprievodného programu /Covid-19/, 11. ročník Dodekova 

Nová Baňa, ktorú organizovalo Centrum voľného času v spolupráci s Mestom Nová Baňa  

a Pohronským múzeom. Začiatkom júna videoprojekcia „Minna a továreň na sny“ , ktoré bolo 

vysielané pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v kine VATRA. V mesiacoch jún – 

september 2021 až 6 samostatných koncertov počas hudobných večerov Fragmenty, ktoré 

organizoval Filip Urda v spolupráci cukrárňou Alžbetka a  Mestom Nová Baňa, XVIII. 

medzinárodný festival outdoorových filmov s finančnou podporou OZ Novobanskí patrioti 

a Cortizo, v mesiaci júl zahrala hudobná skupina HS IDEÁL, vystúpenie v rámci kultúrneho 

leta na mestskom trhovisku, august patril deťom Klauniáda /Divadlo zo šuflíka/ na mestskom 

trhovisku a Ukončenie leta s úsmevom /na Zvoničke/, ktoré organizovala spoločnosť Knauf 

Insulation  v spolupráci s Mestom Nová Baňa. V jesennom období sa konala jesenná turistika 

spojená s čistením NCH Zvonička – to bola spolupráca mesta, CVČ a MsL, spol. s r.o. Nová 

Baňa. Zaujímavé bolo aj podujatie Spievaš, spievam, spievame ,reprezentácia mesta FSk 

Vinička a Jozefa Suchého na prehliadke ľudového folklóru na Voznici. Vianočný príhovor 

primátora mesta bol opäť netradičný a to prostredníctvom Youtube kanála, kde zazneli aj 



vianočné koledy v podaní heligonkára Jožka Suchého. Zaujímavosťou bolo aj krásne 

vyzdobenie zrekonštruovaného radničného parku svetelnou výzdobou, čo sa stretlo s veľkým 

pozitívnym ohlasom u obyvateľov mesta.  

 

9. ŠPORT 

Cyklistické preteky Visegrad 4 Bicykle Race, slovenská etapa deviateho ročníka sa 

uskutočnili prvýkrát v Novej Bani. Na 134-kilometrovej trati sa celkovo zúčastnilo 126 

pretekárov zo 14 krajín. Do 8. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli sa za našu 

samosprávu registrovalo 10 tímov od piatich zamestnávateľov. Vďaka nim sa v 8. ročníku 

súťaže Nová Baňa spomedzi 91 zaregistrovaných samospráv po prepočte rôznych 

ukazovateľov umiestnila na 28. mieste. OZ TajchŠport dňa 28. 8. zorganizoval už tretí ročník 

triatlonových pretekov TriTajchlon. Preteky sú súčasťou Slovenského pohára v triatlone 

a tento rok bol Tajch tiež dejiskom majstrovstiev Slovenska pre žiacke kategórie. Súťažilo 

215 pretekárov z celého Slovenska. Najúspešnejšia Novobančanka Žaneta Gajdošová sa stala 

vicemajsterkou Slovenska v kategórii staršie žiačky. Mesto Nová Baňa v spolupráci s OZ 

Lyžiari mesta NB zorganizovalo po minuloročnej „covidovej“ prestávke IX. ročník 

bežeckého podujatia Tajchová osmička, ktoré sa uskutočnilo 4. 9. v rekreačnej oblasti Tajch. 

Vo všetkých kategóriách sa zaregistrovalo 134 bežcov, z toho 133 Novobančanov. Svoje 

zastúpenie malo 77 miest a obcí. ŠK KARATE sa koncom septembra zúčastnil na 

majstrovstvách sveta WUKF v Rumunsku. Súčasťou slovenskej výpravy boli aj piati 

športovci z Novej Bane, ktorí nás úspešne reprezentovali. Záver roka patril Mikulášskemu 

plávaniu na Tajchu, ktoré zorganizovalo CVČ, OZ Novobanské ľadové medvede v spolupráci 

s Mestom Nová Baňa.  

 

10. MIMORIADNE UDALOSTI 

V auguste 2019 začal Novobanský banícky spolok v spolupráci s mestom archeologický 

výskum. Hľadali sa základy strojovne Potterovho stroja. V júli 2021 sa uskutočnila III. etapa 

výskumu. Archeologický výskum bol podľa všetkého mimoriadne úspešný. V základoch 

strojovne Potterovho stroja sa našlo ohnisko vo veľmi zachovalom stave, čo prekvapilo 

všetkých odborníkov, ktorí tvorili záverečnú komisiu archeologického výskumu.  

Definitívne sprístupnenie základov sa predpokladá najneskôr v roku 2022, keď si 

pripomenieme 300 rokov od vybudovania Potterovho stroja v Novej Bani. Zároveň sa 

pripravoval projekt vybudovania modelu Potterovho stroja, ktorý bude umiestnený v tesnej 



blízkosti existujúceho objektu bývalého rodinného domu tak, aby tento objekt poskytol 

návštevníkom baníckeho skanzenu zázemie, teda napríklad toalety či občerstvenie. V 

priestoroch bývalého rodinného domu plánuje mesto aj expozíciu 

s baníckou tematikou a vytvorenie priestorov na činnosť baníckeho spolku.  

Dňa 7. 7. 2021 odborní pracovníci z Okresného úradu Žarnovica posudzovali stav vodnej 

nádrže Tajch, a to na základe zistení Vodohospodárskej výstavby, ktorá na nej vykonala 

technicko-bezpečnostný dozor. Po doručení rozhodnutia z okresného úradu budeme žiadať 

o externé financovanie opatrení, ktoré boli nariadené tak, aby bola prevádzka vodnej nádrže 

Tajch bezpečná. S plánovanými prácami a aktuálnou situáciou na vodnej nádrži bola 

oboznámená aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika 

Remišová a štátny tajomník ministerstva Dušan Velič, ktorí boli 30. júla na pracovnej 

návšteve Novej Bane. S cieľom minimalizácie zanášania vodnej nádrže Tajch naplaveným 

štrkom, kameňmi a sedimentmi tiež žiadame Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) o 

vyčistenie hatí na prítoku do Tajchu v oblasti rekreačného zariadenia Banský dvor nad 

tenisovými kurtmi. 

 

 

11. SOCIÁLNA OBLASŤ 

Mesto zabezpečilo opatrovateľskú službu pre svojich obyvateľov na riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného 

stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zamestnávalo 13 opatrovateliek, ktoré 

poskytovali opatrovateľskú službu 21 klientom. Koncom roka bola opätovne podpísaná 

dohoda so spoločnosťou Opatríme Vás. Mesto Nová Baňa prostredníctvom tohto projektu 

ušetrí finančné prostriedky a tie môže vynaložiť na zabezpečenie iných sociálnych balíčkov 

ako napr. vianočné poukážky pre najstarších seniorov mesta, sociálny taxík, obnovenie 

priestorov Denného centra seniorov LIPA. 

Sociálna pomoc. Občanom v hmotnej núdzi a sociálne znevýhodneným  skupinám občanov 

Mesto Nová Baňa v roku 2021 zabezpečilo starostlivosť rôznymi formami ako napr. 

poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi, príspevok na sociálny taxík, poskytnutie 

dotácií, opatrovateľskej služby a pod. Jednorazové dotácie boli poskytnuté pre občanov 

sociálne znevýhodnených skupín prevažne na nákup potravín, dreva, prepravného a ošatenia. 

Pokračovali sme v spolupráci s obchodnou spoločnosťou mesta Mestskými lesmi s. r. o., ktoré 

pripravili palety palivového dreva  a tieto sme na základe požiadavky občanov, ktorí splnili 

podmienky pridelenia dotácie, poskytli ako jednorazovú dávku sociálnej pomoci.  



Rodina a deti. Aj v tomto roku Mesto Nová Baňa podporilo finančným príspevkom sociálne 

znevýhodnené skupiny občanov, a tak zlepšuje ich podmienky starostlivosti a ďalšieho 

rozvoja. Mesto pomáha rozvíjať charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity spolkov 

a združení so zameraním na prácu s deťmi.  

Počas roka bolo Denné centrum seniorov LIPA prevažne uzatvorené z dôvodu epidemickej 

situácie. Seniorov sme v tejto náročnej situácii kontaktovali prostredníctvom mestského 

rozhlasu, Novobanských novín a informačných letáčikov. Boli rozdané zadarmo vitamíny pre 

dôchodcov nad 65 rokov. 

 

12. BEZPEČNOSŤ 

Pri mimoriadnych udalostiach boli príslušníci mestskej polície využívaní na monitoring, 

usmerňovanie dopravy, vykonávanie prvotných úkonov, na odstraňovanie následkov a podľa 

pokynov krízového štábu k plneniu iných okamžitých úloh, vyvolaných konkrétnou situáciou. 

Úlohy boli plnené v rámci obchádzkovej činnosti vyhľadávaním priestupkov, overovaním 

podnetov od občanov, poslancov MsZ, na základe pokynu primátora alebo na podnet iného 

orgánu. V cestnej premávke riešili najmä priestupky, platené parkovanie je v meste zavedené 

od 1.5.2016. Na úseku ochrany životného prostredia bola pozornosť venovaná najmä 

zakladaniu divokých skládok, znečisťovaniu miestneho potoka a systému zberu odpadov 

a odstraňovanie vrakov vozidiel z verejného priestranstva. V rámci ochrany čistoty mesta boli 

kontrolované miesta, kde dochádzalo k znečisťovaniu najčastejšie a pozornosť bola 

pravidelne venovaná čistote verejnoprospešných zariadení. Systematická pozornosť bola 

venovaná problematike chovu psov. Plnenie úloh na úseku porušovania zákazu požívania 

alkoholických nápojov a iných návykových látok osobami mladšími ako 18 rokov bolo 

zabezpečované v spolupráci s OOPZ Nová Baňa. Plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného 

poriadku v obci pri organizovaní verejných telovýchovných, športových a kultúrnych podujatí 

vychádzalo z miestnej znalosti prostredia a v úzkej súčinnosti s organizátormi. Väčšinou bola 

poskytnutá pomoc pri organizovaní dopravy, preventívnou prítomnosťou na podujatí a pod. V 

hodnotenom období bola spolupráca s mestskou políciou využitá napr. technickými službami 

mesta - pomoc pri organizovaní dopravy pri údržbe, HaZZ - usmerňovanie premávky pri 

povodni, dezinfekcia verejných priestranstiev a verejnoprospešných zariadení  počas 

pandémie COVID-19, súdmi a prokuratúrou - osobné doručovanie zásielok, školami pri 

zabezpečovaní podujatí pre deti, dohľad pri priechode pre chodcov pri školách, s mestskými 

lesmi pri ochrane lesov pred krádežami, rýchla zdravotná služba pri agresívnych pacientoch a 



pod. 

Celkove boli realizované 3 preventívne opatrenia v podobe článkov do Novobanských novín, 

besedy a prednášky v predškolských zariadeniach. Pre stredné školy neboli realizované 

z dôvodu opatrení a nariadení v súvislosti s pandémiou COVID-19. Z toho istého dôvodu sa 

nerealizovali ani projekty „Mladý záchranár" a „Chytáme páchateľa".  

Z technických prostriedkov má možnosť využívať rádiostanice Kenwood, mobilný telefón, 

PC s tlačiarňou, fotoaparát, technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, 

ďalekohľad a dopravné kužele. Naďalej využíva mestský kamerový systém. Ten pozostáva z 

17 digitálnych statických kamier a troch otočných kamier s optickým zoomom. Kamerový 

systém je príslušníkmi využívaný, buď ako nástroj bezprostrednej kontroly prostredia, alebo 

ako doplnkový nástroj pri objasňovaní vecí spätnou kontrolou záznamu. Samostatné 

operatívne pracovisko v súvislosti s ním nebolo zriadené. Kamerový systém pokrýva príchod 

detí do základných škôl a dve monitorujú námestia, kde je koncentrovaná doprava a sieť 

obchodov a služieb. V hodnotenom období bol využitý 15 krát. Z toho 6 záznamov bolo 

využitých pre vlastnú potrebu pri objasňovaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti CP a 

verejného poriadku, 1 záznam bol poskytnutý odboru KP Policajného zboru, 4 záznamy  

poskytnuté pre okresný dopravný inšpektorát a 4 záznamy využilo miestne OO PZ Nová 

Baňa. 

Na pracovisku mestskej polície je vedená aj agenda mesta civilnej ochrany a spracovávanie 

správ o povesti pre orgány činné v trestnom konaní,  mestský kamerový systém a štyri 

statické merače rýchlosti motorových vozidiel.  

 



 

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

K bodu:        Udelenie Ceny mesta Nová Baňa  

 

 

Predkladá:   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, primátor mesta   

Spracovateľ:   Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ 

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie 

   Dôvodovú správu 

   Návrh na ocenenie    

 

V Novej Bani, dňa 28. septembra 2022 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

s c h v a ľ u j e   

 

a) návrh na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Nová Baňa - udelenie ceny mesta 

pre Štefana Wolfa Slameníkov, Jozefa Spurného, Ing. Júliusa Uhreckého, Jozefa Blahu 

a MUDr. Katarínu Tužinskú, 

b) termín odovzdávania ocenení dňa 19. októbra 2022 o 17,00 hod. v obradnej sieni 

mesta Nová Baňa. 

 

Dôvodová správa 

Mesto Nová Baňa má zakotvené v Štatúte mesta možnosť udeľovať verejné uznanie - Cenu 

mesta Nová Baňa, alebo Čestné občianstvo mesta Nová Baňa. Návrhy schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo. Vybrané osobnosti si prevezmú ocenenia počas slávnostného aktu z rúk  



 

primátora mesta Nová Baňa. V súlade s platným Štatútom mesta Nová Baňa Mestské 

zastupiteľstvo v Novej Bani môže každoročne udeliť cenu mesta občanom mesta a 

kolektívom, ktorá sa udeľuje najmä za: 

 

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 

b) činnosť, ktorou sa nejakým spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a 

športový rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí, 

c) činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov, 

d) činnosť pri záchrane a obnove kultúrnych a technických pamiatok mesta. 

Cena mesta pozostáva z listiny, ktorú podpisuje primátor mesta. Slávnostné odovzdanie ceny 

mesta poctenému sa vykoná na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej 

Bani, o čom sa vykoná zápis do pamätnej knihy mesta. 

 

Kandidát č.1 
 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    Štefan Wolf  (Slameníkov) 

Adresa:     Nová Baňa, Slameníkova cesta 4 

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Pán Štefan Wolf Slameníkov niekoľko desiatok rokov aktívne báda a vydáva knižné 

publikácie o novobanských Štáloch. Veľmi pútavým spôsobom zaznamenáva nielen miestne 

tradície, ale aj zachováva jednotlivé názvy častí lokalít Štále. Je autor románu (Zem tŕním 

venčená, 2007), kníh poviedok (Posledné zvonenie, 1999; Lohajova Anička, 2006), literatúry 

faktu (Rúbanisko, 1999; Krvavá štiavnická štreka, 2004), divadelnej hry (Deravý most, 2000). 

Na cenu mesta je navrhnutý za jeho prínos a unikátnu tvorbu v oblasti literatúry.   

 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

 

 

Kandidát č.2 
 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    Jozef Spurný 

Adresa:     Nová Baňa, Štúrova 6 

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Pán Jozef Spurný je viacnásobný darca krvi.  Túto drahocennú, pre život človeka dôležitú 

tekutinu daroval 173 krát. Po prvom odbere v roku 1977 sa každoročne zúčastňoval  na 

odberoch vo viacerých odberových centrách a za svoj šľachetný postoj k utrpeniu chorých 

a nezištnú pomoc získal postupne všetky stupne plakiet Dr. Jánskeho – od bronzovej po 

diamantovú v roku 2009. Cenu mesta mu navrhujeme ako výnimočnému dobrovoľnému 

darcovi krvi, ktorý zachraňuje životy a motivuje k tomu aj nás ostatných. 

 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

 



Kandidát č.3 
 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    Ing. Július Uhrecký 

Adresa:     Nová Baňa, Mieru 1  

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Pán Ing. Július Uhrecký je dlhoročným podpredsedom Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov, ktoré je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Je 

historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických 

bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné 

oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho 

pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami. V súlade s jeho 

stanovami presadzuje demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý 

štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním v súlade s princípmi 

obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.  Odsudzuje všetky pokusy o znevažovanie 

SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny. Dbá o to, aby história boja proti 

fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná. Každoročne navrhuje do 

rozpočtu mesta Nová Baňa ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a 

hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Ocenenie navrhujeme za dlhoročnú záslužnú 

a prospešnú činnosť v zväze Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov a v prospech mesta Nová Baňa. 

 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

 

 

Kandidát č.4 
 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    Jozef Blaha 

Adresa:     Nová Baňa, Nábrežná 17 

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Pána Jozefa Blahu poznáme ako ovocinára, pôdohospodára, spisovateľa, publicistu a 

novinára, ktorý žije a tvorí v našom meste od roku 1979. Po celý život pracoval v rezorte 

pôdohospodárstva. Bol agronómom pre špeciálne plodiny, pôsobil v oblasti ovocinárstva, 

zeleninárstva, rastlinolekárstva a v oblasti výskumu a zakladania intenzívnych ovocných 

sadov. Podieľal sa na zakladaní a pestovaní intenzívnych ovocných sadov. Je literárne činný. 

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2014). Témy, ktorými sa zaoberal,boli 

kultúra, poľnohospodárstvo, šport, zdravotníctvo, ale zachytával najmä postrehy ľudí. Je 

autorom poviedok, čŕt, spoluautorom monografie. Námety pre svoju tvorbu čerpá zo života, z 

dedinského prostredia, vo svojich knihách vyzdvihuje morálne hodnoty jednoduchého 

dedinského človeka. Ocenenie navrhujeme za celoživotné dielo v oblasti pôdohospodárstva – 

ovocinárstva a za dlhoročnú záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Nová Baňa. 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. Ján Škvarka, poslanec MsZ Nová Baňa 
 

 

 



 

 

Kandidát č.5 
 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    MUDr. Katarína Tužinská 

Adresa:     Nová Baňa, Pod sekvojou 33 

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Takmer osem mesiacov, tak dlho trval nepredstaviteľný nápor na všeobecných lekárov 

a pediatrov ako aj ostatných zamestnancov zdravotníctva počas pandémie. Mnohí lekári 

a zdravotné sestry vymenili svoju primárnu medicínsku oblasť a odev za nepriedušný overal, 

respirátor a okuliare. Starali sa výhradne o ľudí s týmto ochorením. Unavení psychicky 

i fyzicky, s obavami o seba i svojich blízkych. Napriek tomu lekári a zdravotníci zostávali 

celé mesiace v ambulanciách a covidových oddeleniach. Pani MUDr. Katarína Tužinská  

pôsobila nielen vo svojej pediatrickej ambulancii, ale zastupovala aj Slovenskú lekársku 

komoru v Krízovom štábe mesta Nová Baňa, kde sa veľmi aktívne zapájala a dohliadala na 

dodržiavanie opatrení schválených Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave. 

Navrhujeme udeliť Cenu mesta Nová Baňa za neúnavnú a obetavú starostlivosť o pacientov 

a obyvateľov mesta Nová Baňa počas pandémie COVID – 19. 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 
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 Pre  Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

K bodu:                Majetkové veci 

 

 

Predkladá:      Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

primátor mesta Nová Baňa 

 

Spracovateľ:     Daša Zigová 

referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa 

       

Materiál obsahuje:    27 návrhov na uznesenie 

      27 dôvodových správ 

     

V Novej Bani, dňa 28. septembra 2022 

 

1. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 3095/7 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 125 m
2
  

vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                              

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta;        

 

v prospech:  

Bohuslav Pšenko, rod. Pšenko a Mária Pšenková, rod. Ragasová, trvalé bydlisko 

Lachova 1608/24, 851 03  Bratislava; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý susedí 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 7101 vo vlastníctve žiadateľov. Za účelom 

scelenia mestského pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 124/2022 vypracovaným                     

dňa 03.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                     

966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 14,52 eur/m
2
.                   

Za výmeru 125 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 2.359,50 eur                        

(slovom: dvetisíctristopäťdesiatdeväť eur a päťdesiat centov), s ktorou bude zároveň 

na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu                                  

za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 150,00 eur. 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 103/2022 

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. 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 žiadateľov. 

 

 

2. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemky C KN parc. č. 3095/8 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 65 m
2                                           

 

a C KN parc. č. 3095/2 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 29 m
2
                                 

vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                    

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta;        

 

v prospech:  

Maroš Polc, rod. Polc a Martina Polcová, rod. Pšenková, trvalé bydlisko               

Lachova 1601/21, 851 03  Bratislava; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré susedia 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 9212 vo vlastníctve žiadateľov.                               

Za účelom scelenia mestských pozemkov s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 125/2022 vypracovaným                     

dňa 04.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  

Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 14,52 eur/m
2
.                                   

Za výmeru 94 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 1.774,34 eur                        

(slovom: jedentisícsedemstosedemdesiatštyri eur a tridsaťštyri centov), s ktorou bude 

zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu                

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

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 102/2022 

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. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 
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odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 

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

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

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov. 

 

 

3. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 2566/1 – záhrada o celkovej výmere 16.179 m
2
 vytvorený  

dielom „1“ o výmere 295 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 2381 – trvalý trávny porast 

o celkovej výmere 843 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 

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

geometrickým plánom č. 51822326-81/2022, vypracovaným dňa 28.06.2022 

geodetom Radoslavom Fodorom, M. R. Štefánika 1/12, 965 01 Žiar nad Hronom, 

overeným dňa 13.07.2022, pod číslom G1 - 354/2022;               

 

v prospech:  

Ing. Benjamín Volf, rod. Volf, trvalé bydlisko Rekreačná cesta 6367/23,                                    

968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý nadväzuje na pozemok 

C KN parc. č. 2566/1 vo vlastníctve žiadateľa evidovaný na LV č. 5141.                           

Časť pozemku E KN par. č. 2381 (C KN parc. č. 2567/1) rodina žiadateľa udržiava 

ako trvalý trávny porast už niekoľko generácií. Po odkúpení pozemku plánuje žiadateľ 

využívať uvedený pozemok tak ako doposiaľ, ako poľnohospodársku pôdu                           

na pestovanie krmovín – trávnatý porast; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 142/2022 vypracovaným dňa 

24.08.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71                           

Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 10,28 eur/m
2
. Za výmeru 

295 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 3.942,38 eur                                       

(slovom: tritisícdeväťstoštyridsaťdva eur a tridsaťosem 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.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 27.04.2022 uznesením č. 66/2022 

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 
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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. 

 

 

4. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 2169/4 – trvalý trávny porast o výmere 140 m
2
 vytvorený  

z pozemku E KN parc. č. 1501/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 185.597 m
2
  

vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8541,           

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                          

č. 45859671-101/2022, vypracovaným dňa 05.08.2022 geodetickou spoločnosťou 

KAGEOD s.r.o., Na Štepnici 2299/3, 960 01 Zvolen, overeným dňa 18.08.2022,            

pod číslom G1 - 434/2022;               

 

v prospech:  

Ing. Štefan Truban, rod. Truban, trvalé bydlisko Sadovnícka cesta 6773/38,                              

968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý susedí 

a pozemkami evidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve žiadateľa za účelom 

zarovnania parciel vo vlastníctve žiadateľa; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 143/2022 vypracovaným dňa 

24.08.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71                           

Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 10,28 eur/m
2
. Za výmeru 

140 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 1.870,96 eur                                       

(slovom: jedentisícosemstosedemdesiat eur a deväťdesiatšesť 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.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 105/2022 

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

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa. 

 

 

5. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 1702/4 – trvalý trávny porast o výmere 109 m
2
 vytvorený  

z pozemku E KN parc. č. 5169 – ostatná plocha o celkovej výmere 439 m
2
  vedeného 

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

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-177/22, 

vypracovaným dňa 13.08.2022 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27,                     

968 01  Nová Baňa, overeným dňa 17.08.2022, pod číslom G1 - 436/2022;               

 

v prospech:  

Mgr. Eva Juristá, rod. Budinská, trvalé bydlisko Pod sekvojou 2192/11,                                     

968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý susedí 

s pozemkom C KN parc. č. 1702/3 vo vlastníctve žiadateľky evidovaným Okresným 

úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9377 za účelom zväčšenia 

pozemku scelením časti mestského pozemku s pozemkom C KN parc. č. 1702/3; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 159/2022 vypracovaným dňa 

11.09.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71                           

Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 8,81 eur/m
2
. Za výmeru 

109 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 1.248,38 eur                                       

(slovom: jedentisícdvestoštyridsaťosem eur a tridsaťosem 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.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 27.04.2022 uznesením č. 61/2022 

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 žiadateľky. 
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6. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod 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: 

 

 pozemok C KN parc. č. 3527/2 – ostatná plocha o výmere 169 m
2
 vytvorený dielom 

„1“ o výmere 41 m
2
 z pozemku  E KN parc. č. 4109/2 – zastavaná plocha o celkovej 

výmere 8.840 m
2 

a dielom „2“ o výmere 128 m
2
 z pozemku  E KN parc. č. 4109/3 – 

trvalý trávny porast o celkovej výmere 5.503 m
2
 vedených Okresným úradom                    

v Žarnovici, odborom katastrálnym  na LV č. 3853, v  k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 

mesta Nová Baňa, 

 

pozemky vytvorené z pozemku E KN parc. č. 4109/3 – trvalý trávny porast o celkovej 

výmere 5.503 m
2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym           

na LV č. 3853, v  k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa: 

 C KN parc. č. 3529/2 – záhrada o výmere 97 m
2
 vytvorený dielom „3“ 

o výmere 97 m
2
,  

 C KN parc. č. 6309/15 – trvalý trávny porast o výmere 315 m
2
 vytvorený 

dielom „4“   o výmere 34 m
2
, 

geometrickým plánom č. 10935479-178/22 vypracovaným dňa 09.08.2022, geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 16.08.2022,  

pod číslom G1 - 422/2022;
 

 

v prospech:  

Mária Polcová, rod. Kráľová, trvalé bydlisko 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;
 

  

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 229/2022 vypracovaným dňa 

07.09.2022 znalkyňou  Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 966 22                           

Lutila bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 3,35 eur/m
2
. Za výmeru 300 m

2
 

predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 1.306,50 eur                                                          

(slovom: jedentisíctristošesť eur a päťdesiat centov) s ktorou bude zároveň na úhradu 

v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie 

všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 230,00 eur.  
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D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 109/2022 

spôsob prevodu uvedených častí mestských pozemkov, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona                                    

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

zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  častí mestských pozemkov podľa                            

§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku                 

+ 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľky. 

 

 

7. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 6345/12 – ostatná plocha o výmere 460 m
2
 vytvorený  

z pozemku E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 7.703 m
2
  

vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,           

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                          

č. 53518560-65/2022, vypracovaným dňa 04.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, 

Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.08.2022,                                       

pod číslom G1 - 419/2022;               

 

v prospech:  

Ing. Štefan Búry, rod. Búry, trvalé bydlisko 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; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 228/2022 vypracovaným dňa 

07.09.2022 znalkyňou  Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 966 22                           

Lutila bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 4,18 eur/m
2
. Za výmeru 460 m

2
 

predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 2.499,64 eur                                                          

(slovom: dvetisícštyristodeväťdesiatdeväť eur a šesťdesiatštyri centov) s ktorou bude 

zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu                     

za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 125,00 eur.  
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D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 112/2022 

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. 

 

 

8. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod 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: 

 

 pozemok C KN parc. č. 6505/43 – ostatná plocha o celkovej výmere 35 m
2
, diel „1“, 

 pozemok C KN parc. č. 6505/44 – ostatná plocha o celkovej výmere 12 m
2
, diel „2“ 

 pozemok C KN parc. č. 6505/45 – ostatná plocha o celkovej výmere 55 m
2
, diel „3“ 

 pozemok C KN parc. č. 6505/46 – ostatná plocha o celkovej výmere 12 m
2
, diel „4“ 

novovytvorené  pozemky z pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok 

o celkovej výmere 6.738.459 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 

katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa 

geometrickým plánom č. 10935479-89/22, vypracovaným dňa 19.08.2022 geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 24.08.2022,                         

pod číslom G1 - 449/2022;               

 

v prospech:  

OPTIMA – KDK s.r.o., sídlo spoločnosti: Železničný rad 70, 968 01  Nová Baňa, 

IČO: 36035602; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva častí 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; 

 

v kúpnej cene za výmeru 114 m
2 

predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo                 

342,00 eur (slovom: tristoštyridsaťdva eur). Znaleckým posudkom č. 8/2022 

vypracovaným dňa 10.09.2022 znalcom Ing. Jánom Jaďuďom, PhD., Pitelová 352, 
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966 11 Trnavá Hora bola stanovená všeobecná hodnota pozemkov                                                              

C KN parc. č. 6505/43, C KN parc. č. 6505/44 a C KN parc. č. 6505/45 po 0,69 eur/m
2
 

a pozemku C KN prc. č. 6505/46 po 0,56 eur/m
2
. S kúpnou cenou bude zároveň                       

na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu                                 

za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 350,00 eur. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 111/2022 

spôsob prevodu uvedených 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. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod 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, v kúpnej cene určenej dohodou v prospech spoločnosti                                      

OPTIMA - KDK s.r.o.. 

 

 

9. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 2074/2 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.000 m
2
 

vytvorený  dielom „1“ o výmere 1.000 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý 

trávny porast o celkovej výmere 100.359 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, 

odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta                

Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-188/22, vypracovaným dňa 

13.08.2022 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, 

overeným dňa 18.08.2022, pod číslom G1 - 439/2022;               

 

v prospech:  

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, sídlo spoločnosti: Bernolákova 11,                          

968 01  Nová Baňa, IČO: 42304636; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom 

realizácie zámeru výstavby poľovníckeho domu. Jedná sa o časť pozemku, ktorý 

mesto neplánuje využiť pre svoj rozvoj alebo ho inak zhodnotiť. 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 šíri dobré meno 

Mesta Nová Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie svojich 
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aktivít je nevyhnutná kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu 

s technickým zázemím; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 152/2022 vypracovaným dňa 

02.09.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                         

966 71 Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 17,99 eur/m
2
. Za 

výmeru 1.000 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 23.387,00 eur                                       

(slovom: dvadsaťtritisíctristoosemdesiatsedem eur) s ktorou bude zároveň na úhradu 

v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie 

všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 180,00 eur.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 114/2022 

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 Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa. 

 

 

10. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku ako ostatnej plochy 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. 6346/17 – ostatná plocha o výmere 1.440 m
2
 vytvorený  z pozemku          

E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 7.703 m
2
  vedeného Okresným 

úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 

mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina geometrickým plánom č. 53518560-65/2022, 

vypracovaným dňa 04.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49,                                       

968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.08.2022, pod číslom G1 - 419/2022;               

 

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: 3,35 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 228/2022 

vypracovaným dňa 07.09.2022 znalkyňou Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 

966 22  Lutila). 

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. 

 

 

11. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 2090/11 – trvalý trávny porast o výmere 1.616 m
2
 vytvorený  

z pozemku C KN parc. č. 2090/6 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 2.423 m
2
 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 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;        

 

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: 18,35 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom                                

č. 126/2022 vypracovaným dňa 05.08.2022 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. 
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12. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 578/2 – ostatná plocha o výmere 929 m
2
 vytvorený dielom                                  

1 o výmere 929 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1021/1 – trvalý trávny porast o celkovej 

výmere 1.415 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym                          

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

zameraný geometrickým plánom č. 53518560-45/2022, vypracovaným dňa 07.06.2022 

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

10.06.2022, pod číslom G1 - 291/2022;        

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

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 ul. Hájska podľa § 9a, ods. 1 písm. a) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov t.j. obchodnou verejnou 

súťažou.  

 

13. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 578/2 – ostatná plocha o výmere 929 m
2
 vytvorený dielom                                  

1 o výmere 929 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1021/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

1.415 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. Hájska zameraný 

geometrickým plánom č. 53518560-45/2022, vypracovaným dňa 07.06.2022 geodetom 

Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.06.2022,                           

pod číslom G1 - 291/2022;        

 

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: 20,92 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom                                

č. 122/2022 vypracovaným dňa 01.08.2022 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. 

 

 

14. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebných pozemkov 

určených na výstavbu garáží obchodnou verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 

písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

č. 1/ pozemok C KN parc. č. 4438/10 – zastavaná plocha s nádvorie o výmere 24 m
2
, 

č. 2/ pozemok C KN parc. č. 4438/11 – zastavaná plocha s nádvorie o výmere 24 m
2
, 

č. 3/ pozemok C KN parc. č. 4438/12 – zastavaná plocha s nádvorie o výmere 24 m
2
, 

č. 4/ pozemok C KN parc. č. 4438/13 – zastavaná plocha s nádvorie o výmere 24 m
2
, 

pozemky vytvorené z pozemku E KN parc. č. 4653/13 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 1.351 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym 

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

zamerané geometrickým plánom č. 53518560-43/2022, vypracovaným dňa 07.06.2022 

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

10.06.2022, pod číslom G1 - 290/2022;        

 

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 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 26,47 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom                                

č. 123/2022 vypracovaným dňa 01.08.2022 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 

STAVEBNÝCH POZEMKOV URČENÝCH NA VÝSTAVBU GARÁŽÍ.  
3) Jeden predkladateľ návrhu na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebných pozemkov môže požiadať len o jeden stavebný pozemok určený                            

na výstavbu garáže.  



14 

 

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

stavebných pozemkov určených na výstavbu garáží sa uskutoční v prípade predloženia 

dvoch a viacerých návrhov. 

 

 

15. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie 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. 5154/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 7.636 m
2
, v rozsahu 

dielu  č. 1 o výmere 116 m
2
, evidovanom Okresným úradom Žarnovica, 

katastrálnym odborom na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

 

vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrického 

vedenia) a k nim prislúchajúceho  ochranného pásma v zmysle platných 

právnych predpisov a právo vstupu, prechodu a prístupu v ktoromkoľvek čase 

a ročnom období mechanizmami ako aj oprávnenými pracovníkmi SSD, a.s. 

a priznania práva správy a údržby inžinierskych sietí; 

             

v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,   

IČO: 36 442 151, ako oprávneného z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

 

znaleckým posudkom č. 96/2022 vypracovaným dňa 11.04.2022 znalcom                                

Ing. Ivanom Kvasnom, Javornícka 53, 974 11 Banská Bystrica bola stanovená 

jednorazová odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 42,92 eur;              

 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku dotknutého realizáciou 

stavby „11899 Nová Baňa Spodná rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Spoločnosť SSD, a.s. zaslala mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena za účelom realizácie stavby: „11899 Nová Baňa Spodná rekonštrukcia NNS 

a rozšírenie NNK“ v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú 

mesto Nová Baňa uzatvorilo so spoločnosťou SSD, a.s. dňa 19.12.2019. Spoločnosť SSD, a.s. 

doložila k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení VB porealizačný geometrický plán                            

č. 36033481-108/2021 vypracovaný dňa 26.01.2022 geodetickou spoločnosťou                         

MIŠÍK geodetická kancelária, s.r.o., Martina Rázusa 5828/32/B, 984 01  Lučenec overený 

dňa 01.02.2022 pod číslom: G1 - 52/2022 a znalecký posudok  č. 96/2022 vypracovaný                 

dňa 11.04.2022 znalcom Ing. Ivanom Kvasnom, Javornícka 53, 974 11 Banská Bystrica, 

ktorým je stanovená jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  vo výške 42,92 eur.  
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16. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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 ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               

100.359 m
2
, v rozsahu  4.000 m

2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta                        

Nová Baňa, v lokalite ul. 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/ m
2
/ rok; 

 

za účelom obslužnej funkcie k poľovníckemu domu. Žiadateľ ako budúci vlastník 

časti pozemku E KN parc. č. 1462/101 plánuje ďalšiu časť pozemku                                                   

E KN parc. č. 1462/101 v rozsahu 4.000 m
2 

využiť
 
na rozvoj poľovníctva v regióne. 

Uvedenú časť mestského pozemku nie je možné inak využiť, nakoľko cez ňu vedú 

inžinierske siete s ochranným pásmom. Aj z tohto dôvodu je pozemok E KN parc. č. 

1462/101 zarastený a neudržiavaný; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku                                            

E KN parc. č. 1462/101 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 šíri 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.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku E KN parc č. 1462/101 v rozsahu 4.000 m
2                                   

 

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, 

E KN parc. č. 1462/101 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 
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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 šíri 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 odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,10 eur/m
2
/rok. 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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 C KN parc. č. 6543/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               

605 m
2
, v rozsahu  365 m

2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 

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

Nová Baňa, v lokalite ul. Potočná cesta;  

 

pre: Ing. Michal Boroš, Potočná cesta 6406/17, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - pasenie oviec; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, využitia 

pozemku  na poľnohospodárske účely - pasenie oviec. Mestský pozemok                                                    

C KN parc. č. 6543/12 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  evidovaným                           

na LV č. 8758 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku C KN parc. č. 6543/12 v rozsahu 365 m
2
 do dočasného 

nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - 

pasenie oviec 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 poľnohospodárske účely - pasenie oviec. 

Mestský pozemok C KN parc. č. 6543/12 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  

evidovaným na LV č. 8758 vo vlastníctve žiadateľa. Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú 

cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 
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18. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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 ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

časť pozemku C KN parc. č. 6543/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               

605 m
2
, v rozsahu  365 m

2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom 

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

Nová Baňa, v lokalite ul. Potočná cesta;  

 

pre: Ing. Michal Boroš, Potočná cesta 6406/17, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - pasenie oviec; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, využitia 

pozemku  na poľnohospodárske účely - pasenie oviec. Mestský pozemok                                                    

C KN parc. č. 6543/12 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  evidovaným                           

na LV č. 8758 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku C KN parc. č. 6543/12 v rozsahu 365 m
2
 do dočasného 

nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - 

pasenie oviec 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 poľnohospodárske účely - pasenie oviec. 

Mestský pozemok C KN parc. č. 6543/12 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  

evidovaným na LV č. 8758 vo vlastníctve žiadateľa. Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú 

cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 

 

 

19. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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 –  
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časť pozemku C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               

3.236 m
2
, v rozsahu  1.681 m

2
 a časť pozemku E KN parc. č. 1415  – trvalý trávny 

porast o celkovej výmere 10.193 m
2
, v rozsahu  1.319 m

2
, spolu celkovo v rozsahu 

3.000 m
2
, pozemky sú vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym 

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

ul. Matiašova cesta;  

 

pre: Anton Šimonek, Potočná cesta 6407/8, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia časti pozemkov  na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia 

pozemkov  na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti 

mestských pozemkov priamo susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785                              

vo vlastníctve žiadateľa. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestských pozemkov C KN parc. č. 6543/11 a E KN parc. č. 1415  spolu 

celkovo v rozsahu 3.000 m
2 

do dočasného nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania časti 

pozemkov na poľnohospodárske účely  - chov oviec a kôz podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva                                    

v majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia pozemkov                            

na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti mestských pozemkov 

priamo susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. 

Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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 ktorom 

mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

časť pozemku C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               

3.236 m
2
, v rozsahu  1.681 m

2
 a časť pozemku E KN parc. č. 1415  – trvalý trávny 

porast o celkovej výmere 10.193 m
2
, v rozsahu  1.319 m

2
, spolu celkovo v rozsahu 

3.000 m
2
, pozemky sú vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym 

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

ul. Matiašova cesta;  
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pre: Anton Šimonek, Potočná cesta 6407/8, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia časti pozemkov  na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia 

pozemkov  na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti 

mestských pozemkov priamo susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785                              

vo vlastníctve žiadateľa. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestských pozemkov C KN parc. č. 6543/11 a E KN parc. č. 1415  spolu 

celkovo v rozsahu 3.000 m
2 

do dočasného nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania časti 

pozemkov na poľnohospodárske účely  - chov oviec a kôz podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva                                    

v majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia pozemkov                            

na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti mestských pozemkov 

priamo susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. 

Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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

Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.10.2022: 

 

Rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                                  22.376,83 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v  ZŠ Jána Zemana                              

v Novej Bani. 

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

 

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. 
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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 

 

  s c h v a ľ u j e 

 

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. 1411/9 – lesný pozemok o výmere 6.738.459 m
2
, vedenom Okresným 

úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa                           

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul. Železničný rad; 

 

právo uloženia vodovodnej prípojky a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu 

v zmysle porealizačného GP č.  10935479-89/22 vypracovaného dňa 19.08.2022 

geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa overeného                    

dňa 24.08.2022 pod číslom: G1 - 449/2022 v prospech vlastníka pozemkov                                    

C KN parc. č. 6505/43, C KN parc. č. 6505/44, C KN parc. č. 6505/45 a C KN parc. č. 

6505/46;  

 

v prospech: vlastníka pozemkov C KN parc. č. 6505/43, C KN parc. č. 6505/44,                                    

C KN parc. č. 6505/45 a C KN parc. č. 6505/46 ako oprávneného z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

 

znaleckým posudkom č. 9/2022 vypracovaným dňa 10.09.2022 znalcom                                  

Ing. Jánom Jaďuďom, PhD., Pitelová 352, 966 11 Trnavá Hora bola stanovená 

jednorazová odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 149,02 eur                       

(slovom: jedenstoštyridsaťdeväť eur a dva centy);              

 

za účelom zriadenia vecného bremena – trpieť právo uloženia vodovodnej prípojky               

a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na pozemku E KN parc. č. 1411/9 v zmysle 

porealizačného GP č.  10935479-89/22 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku 

počas údržby a opravy.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

spoločnosti OPTIMA – KDK s.r.o. prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú 

odplatu  za zriadenie vecného bremena vo výške 149,02 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Nová Baňa na základe predloženého porealizačného geometrického plánu                                 

č.  10935479-89/22 a znaleckého posudku č. 9/2022.  
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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 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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

určeného na výstavbu min. 20 rezidenčných státí 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. 6320/64 – zastavaná plocha o výmere 1.173 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha o celkovej výmere 33.000 m
2
 vedeného Okresným 

úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, z pozemku E KN parc. č. 6320/11 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 2.440 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, 

odborom katastrálnym na LV č. 8220 a z pozemku E KN parc. č. 6320/48 – zastavaná plocha 

o celkovej výmere 386 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym                        

na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite                                             

ul. Pod sekvojou zameraný geometrickým plánom č. 53518560-67/2022, vypracovaným dňa 

06.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

10.08.2022, pod číslom G1 - 418/2022;        

 

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 

 

za nasledovných podmienok: 

 

4) Minimálna kúpna cena po: 22,94 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom                                

č. 151/2022 vypracovaným dňa 02.09.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,                             

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

5) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ  KÚPNEJ ZMLUVE                                        

NA PREDAJ STAVEBNÉHO POZEMKU URČENÉHO NA VÝSTAVBU                   

MIN. 20 REZIDENČNÝCH STÁTÍ. (Primátorom mesta Nová Baňa zriadená 

komisia pre vyhodnotenie predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej 

súťaži mesta  na základe návrhu rozhodne, ktorý návrh architektonicky zapadne                          

do daného územia a bude v maximálnej miere spĺňať funkčné požiadavky obyvateľov 

danej lokality). 

6)  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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24. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 n e s c h v a ľ u j e 

 

predaj pozemku C KN parc. č. 12/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere                 

107 m
2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3911,                                               

v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Námestie slobody, 

 

      pre: Mgr. art. Filip Urda, Školská 46/18, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa má záujem ponechať uvedený mestský  pozemok 

nachádzajúci sa v centre mesta vo vlastníctve mesta Nová Baňa.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku                                                   

C KN parc. č. 12/3 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku výlučne na účel 

parkovania. V roku 2021 kúpil žiadateľ byt č. 4  od spoločnosti Franco Real Estates s.r.o., 

Trojská 629/116, Troja, Praha 7, 171 00, ČR, IČO: 5658888 v bytovom dome, súp. č. 11 na 

Námestí slobody 11, 968 01  Nová Baňa, ktorý je postavený na pozemku C KN parc. č. 12/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Nová Baňa, obec Nová Baňa, okres 

Žarnovica, ktorý je zapísaný na LV č. 3501, vedenom Okresným úradom Žarnovica, 

katastrálnym odborom. Na základe tejto skutočnosti žiadateľ žiada o odkúpenie vyššie 

spomínanej parcely za účelom parkovania svojho osobného motorového vozidla. Predmetný 

pozemok, v prípade odkúpenia chce žiadateľ zveľadiť a využívať výlučne na účel parkovania. 

Ostatnú časť nádvoria bude môcť naďalej využívať MsÚ, zamestnanci VÚB banky a rovnako 

aj spolumajitelia bytov. 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o  odkúpenie mestského pozemku prerokovala a neodporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  pozemku C KN parc. č. 12/3 z dôvodu, že mesto 

Nová Baňa má záujem ponechať uvedený mestský  pozemok nachádzajúci sa v centre mesta 

vo vlastníctve mesta Nová Baňa.  

                     

 

25. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 n e s c h v a ľ u j e 

 

predaj pozemku C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                   

3.236 m
2 
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 

v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Matiašova cesta,  

 

      pre: Ing. Franišek Volf, Dlhá lúka 740/72, 968 01 Nová Baňa, 

 

      z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem mestský pozemok odpredať.  
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D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku                                                    

C KN parc. č. 6543/11. 

Komisia ÚPŽPaM urobila dňa 18.05.2022 tvar miestnu obhliadku pozemku                               

a žiadosť o odkúpenie mestského pozemku opätovne prerokovala.  

Komisia ÚPŽPaM neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  mestského 

pozemku C KN parc. č. 6543/11 z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem mestský 

pozemok odpredať.  

 

 

26. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 n e s c h v a ľ u j e 

 

dlhodobí prenájom časti terasy o výmere 2m
2
 pri bufete, ktorý je v prevádzke v mestskom 

objekte záchody a sprchy Tajch, súp. č. 6843 postavenom na pozemku                                                

C KN parc. č. 1805/1, 

 

pre: VIP TEAM s.r.o., Tajch 1/622, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa má uzatvorenú nájomnú zmluvu na prevádzku bufetu                   

do 31.10.2022. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestu Nová Baňa  po skončení nájomnej 

zmluvy vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž na prevádzku bufetu spolu s jestvujúcou 

terasou (ako jedného celku), ktorá je využívaná najmä návštevníkmi prevádzky bufetu. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Spoločnosť VIP TEAM s.r.o. požiadala mesto Nová Baňa o dlhodobí prenájom (10-20 rokov, 

nakoľko je obstaranie, údržba a inovácia automatov veľmi nákladná a ako investícia                           

je s dlhodobou návratnosťou) časti terasy o výmere 2m
2
 pri bufete, ktorý je v prevádzke 

v mestskom objekte záchody a sprchy Tajch, súp. č. 6843 postavenom na pozemku                                   

C KN parc. č. 1805/1 za účelom umiestnenia automatov na cukrovinky a kávu s osobitným 

pripojením na vodu a elektrickú energiu v rekreačnej oblasti Tajch. Z dôvodu prenájmu 

bufetu zakúpila spoločnosť VIP TEAM s.r.o.  automat na cukrovinky, ktorý vytvoril 

atraktívnu 24 hodinovú službu pre návštevníkov rekreačnej oblasti Tajch a tento zabezpečil 

základné občerstvenie aj mimo sezóny, keď sú okolité zariadenia mimo prevádzky. 

Spoločnosť VIP TEAM s.r.o.               by rada túto službu rozšírila o kávomat. 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o dlhodobí prenájom časti terasy prerokovala                                  

a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom požadovanej časti terasy 

v rekreačnej oblasti Tajch z dôvodu, že mesto Nová Baňa má uzatvorenú nájomnú zmluvu                   

na prevádzku bufetu do 31.10.2022. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestu Nová Baňa                            

po skončení nájomnej zmluvy vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž na prevádzku bufetu 

spolu s jestvujúcou terasou (ako jedného celku), ktorá je využívaná najmä návštevníkmi 

prevádzky bufetu. 
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27. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie Dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa 

uzatvorilo ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy spol. s r.o.                                 

ako nájomcom dňa 31.12.2018. 

 

Dodatkom č. 9 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška 

a splatnosť nájomného mení nasledovne: Ročné nájomné za obdobie od 01.01.2022                  

do 31.12.2022 sa po vzájomnej dohode zmluvných strán zvyšuje o 30.000,00 eur                      

na celkovú ročnú výšku nájomného 105.000,00 eur. 

 

D ô v o d o v á    s p r á v a  

 

Spoločnosť Mestské lesy, spol. s r.o. uzatvorila s mestom Nová Baňa Nájomnú zmluvu                            

č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 a následne Dodatok č. 8, ktorým bola určená výška a splatnosť 

nájomného na rok 2022 podľa výšky maximálne očakávanej ťažby drevnej hmoty v m
3
 

v nasledujúcom roku. Výška nájmu bola stanovená v roku 2021, keď spoločnosť prežívala 

krízu počas pandémie koronavírusu. V roku 2022 sa situácia stabilizovala a trh s drevnou 

hmotou sa výrazne zlepšil. Výsledkom bolo zvýšenie cien. Na základe tejto situácie mesto 

Nová Baňa ako vlastník pozemkov požiadalo spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o.                      

ako obhospodarovateľa o zvýšenie nájomného mimoriadnou splátkou vo výške 30.000,00 eur. 
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