Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 31.3.2011 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani, v
Podnikateľskom centre na I. poschodí
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský,
Ing. Karol Tužinský
Ospravedlnený:

Mgr. Branislav Pirháč

Primátor mesta:
Prednostka mestského úradu:
Vedúci oddelení:

Mgr. Ján Havran
Mgr. Jana Holá
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová,
Jaroslav Svetík
JUDr. Jana Nemcová
Anna Holá, riaditeľka MsBP Nová Baňa,
Bc. Stanislav Maruška, riaditeľ MsL Nová Baňa
Ing. Emil Petluš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa
Mgr. Mária Považanová, riaditeľka ZŠ J. Zemana, Nová
Baňa
Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa – ospr.
PaedDr. Zdeno Šuška, riaditeľ CVČ Nová Baňa
Eva Koštialová, riaditeľka MŠ Nábrežná Nová Baňa
Jozefína Ďurinová, riaditeľka MŠ Kolibská, Nová Baňa
Janka Zimová, riaditeľka, MŠ Kalvárska, Nová Baňa
Bronislava Šályová, riaditeľka MŠ Štúrova, Nová Baňa
Ing. Jana Šeclová – oddelenie VŽPaSM na MsÚ N. Baňa
Bc. Iveta Lukáčová – referát propagácie mesta a CR

Právnička MsÚ:
Riaditelia mestských podnikov:

Riaditelia školských zariadení:

Prizvaní:

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril a viedol Mgr. Ján Havran,
primátor mesta. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Mestského zastupiteľstva, Mestské
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová,
poslanci zvolili za overovateľov zápisnice Juraja Búryho a Ing. Karola Tužinského. Do
návrhovej komisie Natáliu Pinkovú, Mgr. Alicu Bindovú a Petra Forgáča. Do pracovného
predsedníctva Maroša Marku.
Hlasovanie o návrhovej komisii, overovateľoch zápisnice, pracovnom predsedníctve a
zapisovateľke:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

Na rokovanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Zmena konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o. Nová Baňa
2.

Diskusia
Záver

K.Štrbová – Ako prvý bod navrhujem Rôzne, schválenie dotácie pre ŠK karate Nová Baňa.

Hlasovanie o návrhu poslankyne Kataríny Štrbovej o doplnení bodu do programu:
Bod č. 1 – Rôzne
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

Hlasovanie o programe aj s doplneným bodom:
Otvorenie
1. Rôzne
2. Zmena konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o. Nová Baňa
3. Diskusia
Záver
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

Následne primátor mesta Nová Baňa požiadal poslancov MsZ o súhlas
s vyhotovovaním zvukového a obrazového záznamu zo zasadnutí MsZ a so zverejňovaním
týchto záznamov.
U z n e s e n i e č. 37/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
s vyhotovovaním zvukového a obrazového záznamu zo zasadnutí MsZ a so zverejňovaním
týchto záznamov
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 12
za - 9 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko,
Natália Pinková, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 3 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. Jozef Štrba)
nehlasoval – 0
- uznesenie bolo prijaté

1. Rôzne
Predkladateľkou daného bodu je Katarína Štrbová, poslankyňa MsZ a predsedníčka
komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová,
vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani.
Dôvodová správa
Športový klub karate Nová Baňa požiadal v súlade so znením VZN č. 13/2008
o poskytovaní dotácií o dotáciu na zabezpečenie činnosti v roku 2011. Komisia kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 02.03.2011 žiadosť prehodnotila a
odporučila schváliť uvedenú čiastku a poskytnúť ju klubu na financovanie svojej činnosti
v prvom polroku 2011. Keďže čiastka je vyššia ako 1660 eur je pre jej poskytnutie potrebný
súhlas MsZ.

U z n e s e n i e č. 38/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje

poskytnutie dotácie pre Športový klub karate Nová Baňa vo výške 3 000 eur na financovanie
výdavkov na cestovné, štartovné, ubytovanie, prenájom telocvične a materiálno-technické
zabezpečenie
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 12
za - 12 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti – 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
- uznesenie bolo prijaté

2. Zmena konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, spol. s r.o. Nová Baňa
Predkladateľom a spracovateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta
Nová Baňa.
Dôvodová správa

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, mestské zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov mesta do štatutárnych
orgánov a kontrolných orgánov obchodných spoločností, ktoré zriadilo ako jediný spoločník.
Po schválení zástupcov do týchto orgánov valné zhromaždenie, ktorým je primátor mesta,
vymenuje, odvolá štatutárny orgán spoločnosti rozhodnutím jediného spoločníka. Primátor
mesta vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia má na tieto právne úkony oprávnenie
v zmysle § 125 ods. 1 písm. f/ Obchodného zákonníka. Z uvedených dôvodov je predložený
tento návrh.
Mgr.J.Havran – Ako predkladateľ a spracovateľ predmetného materiálu navrhujem
schválenie odvolania Bc. Stanislava Marušku z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti
Mestské lesy, spol. s.r.o. Nová Baňa a menovanie Viťazoslava Chrappu do funkcie konateľa
obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Nová Baňa. Na poslednom MsZ som prezentoval
výhrady voči fungovaniu tejto spoločnosti a jej riadeniu. Prezentoval som výhrady voči
prezamestnanosti tejto spoločnosti, voči nadštandartnému odmeňovaniu pracovníkov,
neprimeraným odmenám a mzdám. Spomenul som nevýhodné zmluvy na predaj drevnej
hmoty a nevhodný spôsob samovýroby. Prednedávnom som dostal návrh na vyplatenie 13.
platu zamestnancom tejto spoločnosti, čo sa mi zdá absolútne nevhodné, aj keď nárok na
vyplatenie tejto mzdy vyplýva z kolektívnej zmluvy, avšak nie v takej výške, ako bol
navrhnutý. Nezdá sa mi vhodné, aby verejné prostriedky boli používané takýmto spôsobom.
Ak by boli konkrétne otázky k vedeniu spoločnosti, môžeme ísť kľudne do detailov.
Mgr.A.Bindová – V akej výške je vyplácaný 13. a 14. plat?
Bc.S.Maruška – Trináste platy neboli vyplatené ani v roku 2009 ani 2010. V kolektívnej
zmluve je uvedené, že budú vyplatené na základe určitých výsledkov, ktoré sa musia spĺňať.
V roku 2009 sa k polroku hospodársky výsledok nesplnil a preto neboli vyplatené. V roku
2010, bola uzavretá kolektívna zmluva v tom zmysle, že 13. platy tam nefigurovali. Čo sa

týka 14. platu, v kolektívnej zmluve je uvedené, že je do výšky 12 % z účtovanej mzdy,
vrátane nadčasov atď. V roku 2009 bol 14. plat vyplatený v priemere vo výške 687,- eur
a v roku 2010 vo výške 711,- eur.
Mgr.J.Havran - Ukazovateľ na vyplatenie 13. a 14. platu je ten, či sa spoločnosť dostala do
zisku. Zisk v mestskej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. sa tvorí takým spôsobom, že závisí od
toho, do akej miery sú odvádzané prostriedky do mestského rozpočtu. Poukazoval som na to,
že mzdové prostriedky používané v predchádzajúcom období boli enormné a ďaleko
presahovali možnosti spoločnosti. Keď sa odčerpali prostriedky prostredníctvom miezd,
odmien a ďalších benefitov, ktoré z toho vyplývali, potom jednoducho nezostali finančné
prostriedky na vyplatenie a odvedenie do mestskej kasy. Vždy bol nastavený plán výnosov
a nákladov takým spôsobom, že so ziskom sa vždy kalkulovalo. Takže výsledky boli
nastavené tak, aby mohla byť vyplatená 13. mzda. Pokiaľ by valné zhromaždenie
požadovalo lepšie výsledky, napr. nižšie použitie mzdových prostriedkov, redukciu
zamestnancov, potom by odvod mohol byť vyšší.
J.Búry – Zisk sa ráta až po odvedení finančných prostriedkov mestu?
Bc.S.Maruška – V roku 2009, v čase najväčšej hospodárskej krízy bolo odvedených mestu
cca 98 tis. eur, čo je 3 mil. Sk. Príspevky do mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo,
v podnikateľskom pláne sú schválené mzdové prostriedky pre zamestnancov a nikdy sa
nestalo, že by boli prekročené. Takisto kolektívna zmluva je prerokovaná najskôr dozornou
radou, potom valným zhromaždením a následne po prerokovaní som ju podpisoval ja.
Mgr.J.Havran - V roku 2009, v čase najväčšej krízy bola priemerná hrubá mzda na
mestských lesoch 1067,- eur. V čase najväčšej krízy pán riaditeľ prezentoval na mestskom
zastupiteľstve, že ich zasiahla kríza, že všetky ceny išli dole a preto výnosy neboli dobré.
Vtedy som mu povedal, že ich kríza zasiahla len vo výnosoch a nie v nákladoch a už vôbec
nie v mzdových nákladoch, lebo tie rástli. Jednoducho zracionalizujem činnosť spoločnosti
a znížim náklady, pretože manažér spoločnosti, riaditeľ v každom momente zvyšuje výnosy a
znižuje náklady, či už je kríza, alebo nie. Priestor na zníženie nákladov bol a stále je, len
nebol uskutočnený.
J.Búry – V čase krízy bola nízka cena drevnej hmoty a bol schválený plán, koľko musia
mestské lesy do mesta odovzdať. Asi podali enormný výkon, aby plán splnili, to znamená, že
keď je nižšia cena dreva, musím viac vyťažiť, čiže viac pracovať, aby som splnil plán.
Mgr.J.Havran - To je presne to, čo ste povedali, buď vyťažím viac guľatiny, v tomto prípade
16 400 kubíkov, alebo znížim mzdové náklady, prepustím 3 ľudí, alebo znížim mzdy a nedám
prémie. To sú dva spôsoby, ako sa to dá urobiť.
J.Búry - Ešte ma zaujíma, že aká guľatina sa ťaží?
Bc.S.Maruška - V podstate ja som upozorňoval na túto situáciu aj valné zhromaždenie aj
dozornú radu, že nás zasiahla hlboká kríza. Bol som tlačený valným zhromaždením, dozornou
radou, myslím si, že aj mestským zastupiteľstvom, že peniaze treba odviesť do rozpočtu.
Tým pádom sme museli zvýšiť ťažbu, pracovať aj v sobotu, robiť nadčasy, pracovalo sa „od
nevidím do nevidím“, či pršalo, či snežilo. Zvyšovalo nám to samozrejme mzdové náklady,
takže ja som bol donútený 3 milióny dať a tak som ich aj dal. Predchádzajúce roky sme ťažili

11 tis. až 12 tis. kubíkov, takže sme si mohli dovoliť ťažbu zvýšiť s tým, že sme išli do
najhorších porastov, aké sme mali.
Ing.arch.J.Kôpka – Mám otázku na Vás pán primátor, je tu návrh na uznesenie a dôvodová
správa, v ktorej sú uvedené dôvody. Chcem sa spýtať, či tieto dôvody, ktoré boli uvedené
v tomto návrhu na uznesenie sú jediné, alebo či boli aj iné dôvody a ak boli, prečo nie sú
uvedené v dôvodovej správe?
Mgr.J.Havran – Pán poslanec, dosť ma táto vec zaráža, alebo sa musím čudovať, pretože nie
raz sme sa o fungovaní tejto spoločnosti bavili. Nie raz som vysvetľoval dôvody a ak je to
potrebné, môžeme o nich hovoriť do podrobností. Pokiaľ vy nechápete dôvody, alebo ich
nechcete pochopiť, tak ich nepochopíte nikdy. Povedal som ich aj na neformálnych
stretnutiach niekoľkokrát, dnes som ich povedal na začiatku a aj na predchádzajúcich
zasadnutiach.
J.Búry - Máme rozhodnúť vážnu vec, nie sme fundovaní ľudia a skutočnosti, čo ste nám
prezentovali, sme my nevideli. Preto som sa pýtal pána riaditeľa, nech sa vyjadrí aj on, ako to
riešil a prečo to tak riešil. Hovorili ste, že sa drevo predávalo lacno, ale ja to neviem posúdiť
bez nejakého relevantného dôkazu. Nech sa vyjadrí pán riaditeľ, či tie zmluvy boli od
začiatku nevýhodné, takže sa nečudujte, že sa pýtame.
Mgr.J.Havran - Ja sa nečudujem, je diskusia. To je vaša povinnosť ako poslanca sa o veci
zaujímať, pretože ste boli zvolený týmito ľuďmi, aby ste prijímali rozhodnutia. To znamená,
aby ste kompetentne rozhodli, musíte si k veci zistiť aj informácie.
J.Búry - Tiež som si zisťoval nejaké veci a jeden človek mi povedal, že pán riaditeľ predával
najdrahšiu guľatinu a Vy ste povedali, že ju predával veľmi lacno. Je tu nezrovnalosť názoru
a ja v tom potrebujem mať jasno. Preto by som bol rád, keby to prezentoval aj nejaký
odborník, ktorý sa tomu venuje.
P.Forgáč - Pán kolega najväčší problém je, keď niekto predáva najdrahšiu guľatinu za málo
peňazí. Na mestských lesoch som si zisťoval predaj bukovej vlákniny a najväčších
odberateľov v roku 2010 a následne sme komunikovali s jedným z najväčších obchodníkov
s vlákninou na Slovensku a zistili sme, že tá za tú istú vlákninu vo vagóne ponúka o 6,6 eura
viac.
Bc.S.Maruška - Čo sa týka obchodných partnerov, vytiahol som si rok 2004 a 2005 na
základe knihy odovzdaných faktúr, plusy, mínusy a reklamácie. Na konci roka 2004 bolo
mínus 286 tis. Sk a v roku 2005 mínus 265 tis. Sk. Systém obchodu s rakúskymi partnermi je
asi taký, že nikto vám nemôže dať to, čo sľúbi. Jedna vec je dať sľub a druhá vec je reálna
cena. Mám tu spravodajcu, ktorý má spracované celé Slovensko, kde je uvedené, že
priemerná cena vývozu neštátnych subjektov v roku 2010 bola 38,96 eur, takže žiadnych 44,euro. Spojil som sa s pánom Krejčím, obchodným zástupcom firmy Lenzing na Slovensku,
volal som s ním prvýkrát, povedal, že mi pošle ponuku, volal som s ním druhýkrát, povedal
mi len toľko, že sa nebude so mnou rozprávať, že on sa rozpráva s pánom primátorom. Ja som
mu povedal, že pán primátor zmluvy nepodpisuje, nakoľko nie je konateľom mestských lesov.
Včera mi bola od nich doručená správa v znení, že pre tento rok firma Lenzing AG má už
zmluvne zabezpečené celé množstvo bukovej vlákniny, ktoré má v úmysle na Slovensku
nakúpiť. Našu ponuku budú evidovať, ale vrátia sa k nej až na konci tohto roka, kedy sa budú

uzatvárať nové zmluvy na rok 2012. Nevidel som firmu, ktorá už má zabezpečený kapacitne
nákup drevnej hmoty na celý rok, to robia jedine štátne lesy.
Mgr.J.Havran – Ja to vysvetlím, že prečo je to tak, prečo to tak funguje. Potreboval som si
overiť ceny, s ktorými robíte Vy a s ktorými robí tá spoločnosť, pretože Vy predávate niekde
inde a oni potom s nimi obchodujú. Ten pán mi vysvetlil, že pointa celej veci je, že vy to
predáte firme cez sprostredkovateľa a oni im to potom predajú. Takže my dávame zarobiť
sprostredkovateľovi. Takže o rakúskych obchodníkoch z roku 2004 a 2005, o ktorých ste
hovorili, to boli možno nejaké menšie „pofidérne“ firmy, ale nie najväčší spracovateľ bukovej
vlákniny na svete firma Lenzing, ktorá garantuje, že zaplatí do mesiaca všetku drevnú hmotu,
ktorú odoberie. Čo sa týka cien, mne ceny prezradil. Minulý rok bola cena na vagóne, pretože
vy to drevo „vagónujete“ + príplatok za vyťažiteľnosť vagóna, jednoznačne o 6 euro vyšší,
ako to, čo ste dohodli vy, čiže 38 euro. Tento rok ste dohodli, buk listnatá vláknina 42 euro
a dnes je oficiálna suma už 43,50 eura, za ktorú to vykúpia. Je to preukázateľné.
Bc.S.Maruška - Takéto veci vyvraciam, lebo Ružomberok platil I. kvartál 38,- euro a II.
kvartál ponúkal tiež 38,- euro. Cena v týchto podnikoch sa odvíja od množstva dodanej
hmoty. Mestské lesy nebudú nikdy mať 43,- eura alebo 53,- eura ako štátne lesy, ktoré tam
dávajú 100 - násobne väčší podiel hmoty za kvartál ako mestské lesy.
Mgr.J.Havran - Ja vravím, že je to preukázateľné a ja to bez problémov preukážem, pretože
Vy tu ľudí zavádzate, čo sa týka sumy drevnej hmoty. Dnes môžeme skontrolovať všetky
zmluvy, ktoré uzatvárate, už sa približujú trošku viac k realite, pretože sú zverejňované, ale
stále nezodpovedajú tomu, k čomu sa na trhu dá dostať. Čo sa týka hospodárenia, že ste
v roku 2009 museli viac vyťažiť drevnej hmoty, to bolo preto, aby ste boli v zisku, aby ste si
mohli vyplatiť 13. plat a odmeny, lebo Vy ste neznížili mzdové náklady. Keby ste to boli
spravili, výnos mohol byť ďaleko lepší, lebo ťažba je enormná a z mestských lesov musí ísť
oveľa viac peňazí a s menším počtom zamestnancov. Vy ste to nespravili a preto som tento
návrh dal.
M.Marko – Keď sa vyťaží drevo, uloží sa na kopu a potom sa predáva za jednu cenu?
Bc.S.Maruška – Drevo triedime podľa sortimentov, guľatina je na jednej kope, vláknina na
druhej.
P.Forgáč – Na sklade skladujete aj bukovú guľatinu, čo s ňou robíte, keď z tepla po celej
dĺžke praskne?
Bc.S.Maruška - Bukovú guľatinu ťažíme v podstate v zimných mesiacoch. Teraz
momentálne veľmi neťažíme, skôr robíme vlákninovú hmotu. Momentálne máme všetku
guľatinu prebratú aj predanú. Musí sa to tak spraviť, aby mala rýchly odsun k odberateľovi.
P.Forgáč - Keď dôjde k poškodeniu guľatiny, čo s ňou robíte?
Bc.S.Maruška – Môže sa modifikovať, môže sa niečo vypíliť.
P.Forgáč – Ten rozdiel máte evidovaný, keď dochádza k takýmto veciam? Koľko stojí
guľatina a koľko stojí vláknina?

Bc.S.Maruška – Nemáme o tom evidenciu. Guľatina a vláknina stojí podľa toho, aký je
odberateľ.
P.Forgáč – My ju približujeme ako guľatinu, dôjde k jej znehodnoteniu, my ju predáme ako
vlákninu, ale ten rozdiel máte kde zaevidovaný? Koľko sme takto znehodnotili guľatiny na
vlákninu a koľko to bolo percent?
Bc.S.Maruška – Taký rozdiel neexistuje. V podstate to funguje na celom Slovensku, nevidel
som subjekt, ani štátny ani neštátny, ktorému by sa niečo podobné nestalo.
J.Barniak – Pán primátor už veľakrát hovoril, že s novým manažmentom odvedie 5 mil. Sk
ročne. Takže čo je výhodnejšie pre toto mesto? Mať zisk 2 milióny Sk alebo 5 miliónov Sk?
Včera ste mali stretnutie u pána Mišíka v Orlovni, kde boli Vaši poslanci inštruovaní pánom
Štullerom, Motykom a Zimom, ako máte hlasovať. Toto je len veľká formalita, kde si títo
páni poslanci z nás robia veľkú srandičku. Toto bolo včera dohodnuté a o nejaké dva týždne
časť z tohto rozhovoru dáme aj do Novobanských novín aj do médií. Pán riaditeľ tu sa jedná
o tvoju osobu, nemáš odbornú spôsobilosť, málo chodíš do terénu. Mesto stráca na tvojej
osobe 700 až 800 tis. Sk za rok. Keď príde nový manažér, zisky a viaceré veci tam budú na
kvalitnejšej úrovni, takže si myslím, že tu nie je o čom debatovať.
Bc.S.Maruška – Bohužiaľ tento rok ešte nezasadala dozorná rada, aj keď bola vymenená.
Bohužiaľ som nerokoval s pánom primátorom, asi nie je záujem. Podnikateľský plán máme,
niečo som tam menil, tento rok môžu dať mestské lesy do mestského rozpočtu 170 tis. eur, je
to prerátané a je to pripravené bez akýchkoľvek problémov. Lenže bohužiaľ nemal som s kým
rokovať.
Mgr.J.Havran - Neviem, či treba zatlieskať. Škoda pán riaditeľ, že ste s takýmto návrhom
neprišli ešte pred 3 rokmi, dnes by sme mali v rezerve cca 6 mil. Sk alebo 200 tis. euro. To je
celá pointa, vy ste opatrenia mali robiť oveľa skôr. Ľudia na hospodárenie nehľadeli kriticky,
lebo je tam valné zhromaždenie, a Vy ste s ním dojednávali podmienky, plán nákladov
a výnosov, Vy ste dojednávali podmienky kolektívnej zmluvy, ktorej ste súčasťou. Ste
konateľom, zamestnancom aj riaditeľom spoločnosti a teda sa podieľate na výhodách
kolektívnej zmluvy, to je podľa mňa nepochopiteľné, neviem prečo je tam taký systém.
Minulý rok sme hľadali strašne veľa peňazí, na úrade sme vyhadzovali položky 120 eur.
školenie, 200 eur nábytok, dnes je stav rozpočtu v takej biede, že tam skutočne nič nie je. Keď
chceme niečo robiť, musíme to tam doplniť. Keď Vám pani primátorka telefonovala, či sa
nedá zvýšiť výška príspevku do mesta, tak ste jej povedali, že nie, lebo znižujete ťažbu. Vlani
ste zvyšovali ťažbu, a príspevok ste nezvýšili. Kde ste teda boli minulý rok a kde ste boli
predchádzajúce roky? Predpokladám, že ste chceli spraviť personálne opatrenia, pretože
hlavne v mzdových nákladoch sa dá ušetriť, ale to ste mali urobiť oveľa skôr.
Bc.S.Maruška - Personálne opatrenia budú, to je samozrejmé. V podstate nám stúpne cena za
I. kvartál o 6 euro, aj to spraví ten rozdiel. Preto hovorím, že suma 170 tis. euro je reálna, ale
nemám s kým rokovať. Ja som Vás osobne žiadal pán primátor, aby bolo zvolaná dozorná
rada, ale doteraz nebola zvolaná. Pýtal som sa pána Štrbu, ako predsedu, povedal mi, že ju
zvoláte Vy.
Ing.J.Štrba – Ja som po zvolení dozornej rady obtelefonoval všetkých členov s tým, že sa
dohodneme na programe a termíne. Zároveň som oslovil aj pána primátora, ktorý mi povedal,

aby som počkal, že on určí program rokovania. Z tohto dôvodu zatiaľ nebola dozorná rada
zvolaná.
Mgr.J.Havran – Plánujem zvolať dozornú radu hneď, ako vyriešim túto záležitosť.
Ing.K.Tužinský - Je tu pomerne rozsiahla diskusia k danému návrhu. Ja mám návrh, aby sme
o zmene konateľa spoločnosti hlasovali tajne.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslanca Ing. Karola Tužinského:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zmenu formy hlasovania z verejnej na tajnú v bode: „Zmena konateľa obchodnej spoločnosti
Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa“
Hlasovanie č. 6
prítomní - 12
za - 6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Natália Pinková, Katarína Štrbová, Ing.
Karol Tužinský)
proti – 3 (Mgr. Alica Bindová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko)
zdržal sa – 3 (Juraj Búry, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský)
nehlasoval – 0
- návrh na uznesenie nebol prijatý
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
A/ odvolanie Bc. Stanislava Marušku z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské
lesy spol. s r. o., M.R. Štefánika 27, 96801 Nová Baňa, IČO: 31 588 182 s účinnosťou od
31.03.2011,
B/ menovanie Víťazoslava Chrappu na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti Mestské
lesy spol. s r. o., M.R. Štefánika 27, 96801 Nová Baňa, IČO: 31 588 182 s účinnosťou od
01.04.2011.
Hlasovanie č. 7:
prítomní - 12
za - 6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Natália Pinková, Katarína Štrbová,
Ing. Karol Tužinský)
proti – 2 (Ing. arch. Ján Kôpka, Ing. Jozef Štrba)
zdržal sa – 4 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Maroš Marko, Anton Tužinský)
nehlasoval - 0
- návrh na uznesenie nebol prijatý

Nakoľko do diskusie neboli žiadne príspevky, o 15.55 hod. primátor mesta Nová
Baňa, Mgr. Ján Havran poďakoval za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva
v Novej Bani.
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