Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa – dňa 11. 1. 2011

U z n e s e n i e č. 1/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
poverenie poslanca Ing. Karola Tužinského zastupovaním primátora mesta Nová Baňa
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 13
za - 12 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Ing. Karol Tužinský)
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11. 1. 2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 2/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
poveruje
poslanca Ing. Jozef Štrbu zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 druhá veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 13
za - 12 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 1 (Ing. Jozef Štrba)
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11. 1. 2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 3/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A.

B.

berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta
k o n š t a t u j e, ž e
1. novozvolený primátor mesta Mgr. Ján Havran zložil zákonom predpísaný sľub primátora
mesta
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
mestského zastupitelstva: Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter
Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková,
Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing.
Karol Tužinský

Hlasovanie č. 7:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 4/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A.

zriaďuje
päť komisií
-

mestského zastupiteľstva, a to
finančnú
územného plánu, životného prostredia a majetkovú,
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,
rozvoja, bytovú a sociálnu,
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.

B.

volí
1. predsedu komisie finančnej Mgr. Branislava Pirháča, členov komisie finančnej poslancov
Natáliu Pinkovú, Petra Forgáča, Juraja Búryho,
2. predsedu komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej Ing. arch. Jána
Kôpku, členov komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej poslancov
Maroša Marku, Ing. Karola Tužinského,
3. predsedu komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Katarína Štrbovú, členov komisie
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu poslancov Bc. Alicu Bindovú, Jozefa Barniaka,
4. predsedu komisie rozvoja, bytovej a sociálnej Ing. Jozefa Štrbu, členov komisie rozvoja,
bytovej a sociálnej poslancov Vieru Hudecovú, Antona Tužinského,
5. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
Ing. Jozefa Štrbu, členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov poslancov Natáliu Pinkovú, Katarínu Štrbovú.

C.

ukladá
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva návrhy na
členov komisií mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 8:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 5/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
plat primátora mesta vo výške 744,50 x 2,60 = 1 935,70 eur
mesačne.

zaokrúhlene 1936 eur

Hlasovanie č. 9:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)

proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 6/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov v Meste Nová Baňa

Hlasovanie č. 10:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta
U z n e s e n i e č. 7/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
poslancov na vykonávanie občianskych obradov
- Natáliu Pinkovú
- Katarínu Štrbovú
a zároveň ich oprávňuje používať mestské insígnie
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 13

za - 13 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 8/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
úväzok pre hlavného kontrolóra mesta v rozsahu 0,7

Hlasovanie č. 12:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 9/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ustanovuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa a náležitosti prihlášky
takto:

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky:
•

•

•

•
•

Kvalifikačné a iné predpoklady:
- minimálne úplné stredné vzdelanie
Výhodou je:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického
smeru
Ďalšie predpoklady:
- min. 5 ročná prax v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej
- znalosť právnych predpisov z oblasti finančnej kontroly, účtovníctva, rozpočtovníctva, daní,
obchodného práva a samosprávy,
- bezúhonnosť kandidáta,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mail, telefón),
písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby ,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – stačí predložiť jeho úradne overenú
fotokópiu,
podrobný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením
vykonávanej pracovnej pozície,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
Termín ukončenia podávania prihlášok: 23. februára 2011 do 12.00 hod.
Prihlášky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad v Novej Bani,
Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa. Na obálke je potrebné vyznačiť „Voľba HK –
Neotvárať“ a meno s adresou odosielateľa. Za deň doručenia sa bude považovať deň
uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky MsÚ v Novej Bani.

Spôsob vykonania voľby:
•
•

•

•
•

•

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná prednostka mestského úradu za
prítomnosti primátora mesta a členov komisie pre voľbu hlavného kontrolóra ustanovenej
mestským zastupiteľstvom dňa 28. februára 2011 o 11.00 hod. v zasadačke mestského
úradu.
O výsledku spíše prednostka Mestského úradu Nová Baňa zápisnicu, ktorú podpíšu všetci
prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe
hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v
stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky.
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na
zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. marca 2011 a bude mať právo vystúpiť na tomto
rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra “ v časovom rozsahu max. 5
min.
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
mestského zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tom istom zasadnutí zastupiteľstva
sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

d) ustanovuje
komisiu pre voľby hlavného kontrolóra v nasledovnom zložení:
zapisovateľka - Mgr. Ľudmila Rajnohová
poslanci MsZ - Natália Pinková
Bc. Alica Bindová
Peter Forgáč

Hlasovanie č. 13:
prítomní - 13
za - 7 (Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing.
Jozef Štrba, Anton Tužinský)
proti – 4 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
zdržal sa – 2 (Viera Hudecová, Natália Pinková)
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 10/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) vyhlasuje
v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň
konania voľby hlavného kontrolóra na deň 10. marca 2011
b) poveruje
prednostku mestského úradu bezodkladne zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra
na úradnej tabuli a spôsobom v meste obvyklým
c) ustanovuje
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa a náležitosti prihlášky
takto:

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky:
•

•

Kvalifikačné a iné predpoklady:
- minimálne úplné stredné vzdelanie
Výhodou je:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, právnického alebo technického
smeru
Ďalšie predpoklady:
- min. 5 ročná prax v oblasti ekonomickej, právnickej alebo technickej

- znalosť právnych predpisov z oblasti finančnej kontroly, účtovníctva, rozpočtovníctva, daní,
obchodného práva a samosprávy,
- bezúhonnosť kandidáta,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•

•
•

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mail, telefón),
písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby ,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – stačí predložiť jeho úradne overenú
fotokópiu,
podrobný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením
vykonávanej pracovnej pozície,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.
Termín ukončenia podávania prihlášok: 23. februára 2011 do 12.00 hod.
Prihlášky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad v Novej Bani,
Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa. Na obálke je potrebné vyznačiť „Voľba HK –
Neotvárať“ a meno s adresou odosielateľa. Za deň doručenia sa bude považovať deň
uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky MsÚ v Novej Bani.

Spôsob vykonania voľby:
•
•

•

•
•

•

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná prednostka mestského úradu za
prítomnosti primátora mesta a členov komisie pre voľbu hlavného kontrolóra ustanovenej
mestským zastupiteľstvom dňa 28. februára 2011 o 11.00 hod. v zasadačke mestského
úradu.
O výsledku spíše prednostka Mestského úradu Nová Baňa zápisnicu, ktorú podpíšu všetci
prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe
hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v
stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky.
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na
zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 10. marca 2011 a bude mať právo vystúpiť na tomto
rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra “ v časovom rozsahu max. 5
min.
Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto
skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
mestského zastupiteľstva.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tom istom zasadnutí zastupiteľstva
sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole
volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

d) ustanovuje
komisiu pre voľby hlavného kontrolóra v nasledovnom zložení:
zapisovateľka - Mgr. Ľudmila Rajnohová
poslanci MsZ - Natália Pinková
Bc. Alica Bindová
Peter Forgáč

Hlasovanie č. 14:
prítomní - 13
za - 7 (Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav Pirháč, Ing.
Jozef Štrba, Anton Tužinský)
proti – 6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Natália Pinková, Katarína Štrbová, Ing. Karol
Tužinský)
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 11/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ruší
uznesenie Miestneho národného výboru v Novej Bani č. 33/1947 z roku 1947 o udelení čestného
občianstva mesta Nová Baňa Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi od 11.1.2011

Hlasovanie č. 15:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Bc. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. arch. Ján
Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Katarína Štrbová, Anton
Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.1.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

