Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mládežníckeho parlamentu mesta Nová Baňa, konaného dňa
1.7.2019 o 10.30 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani na 1. poschodí.

Prítomní:
primátor mesta Nová Baňa:
riaditeľka CVČ v Novej Bani:
vedúca OKI:
ZŠ sv. Alžbety :
Gymnázium Františka Švantnera:
SOŠ OaS Nová Baňa:
ZŠ J. Zemana:
SOŠ OaS Žiar nad Hronom:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
PhDr. Tatiana Polcová
Mgr. Iveta Lukáčová
Samuel Bratko, Tomáš Jaďuď, Emília Garajová
Zuzana Kasanová
Filip Hudec, Lenka Bartošová, Viktória Senešiová
Samuel Šadlák
Kristína Kašubová, Viktória Hirschnerová

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa.
Prítomných privítal a zároveň ocenil ich účasť na ustanovujúcom zasadnutí Mládežníckeho
parlamentu mesta Nová Baňa počas začínajúcich letných prázdnin. Predstavil prítomným
Tatianu Polcovú a Ivetu Lukáčovú.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odovzdanie menovacích dekrétov
Štatút mládežníckeho parlamentu mesta Nová Baňa
Memorandum o spolupráci a partnerstve
Akčný plán rozvoja práce s mládežou mesta Nová Baňa na roky 2019 – 2023
Voľba predsedu a podpredsedu mládežníckeho parlamentu
Diskusia

K bodu č. 1
Odovzdanie menovacích dekrétov
Primátor mesta priblížil prítomným činnosť a fungovanie mládežníckeho parlamentu.
Oboznámil ich so štatútom mládežníckeho parlamentu. Po jeho oboznámení sa, sa pristúpilo
k odovzdávaniu Menovacích dekrétov za členov Mládežníckeho parlamentu mesta Nová
Baňa, ktoré odovzdal primátor mesta Nová Baňa spoločne s riaditeľkou CVČ a nasledovalo
hlasovanie o prijatí štatútu.
K bodu č. 2
Štatút mládežníckeho parlamentu mesta Nová Baňa
Predkladateľom bodu je
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta a
spracovateľkou bodu je PhDr. Tatiana Polcová, riaditeľka Centra voľného času v Novej Bani.

U z n e s e n i e č. 1/2019
Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa
schvaľuje
Štatút mládežníckeho parlamentu mesta Nová Baňa
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 10
za - 10
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 3
Memorandum o spolupráci a partnerstve
Primátor mesta predstavil Memorandum o spolupráci a partnerstve medzi Mestom Nová Baňa
a Mládežníckym parlamentom mesta Nová Baňa v zastúpení OZ pri CVČ- Centráčik.
Priblížil predmet memoranda, vymedzenie oblastí vzájomnej spolupráce, úloh a povinností.
K bodu č. 4
Akčný plán rozvoja práce s mládežou mesta Nová Baňa na roky 2019 – 2023
Predsedajúci priblížil prítomným Akčný plán rozvoja práce s mládežou mesta Nová Baňa na
roky 2019 – 2023. Členom parlamentu navrhol prezentovať mládežnícky parlament aj formou
banneru na web stránke mesta Nová Baňa a zriadením facebookovej stránky.
K bodu č. 5
Voľba predsedu a podpredsedu mládežníckeho parlamentu
Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta, ktorý zároveň
navrhol, aby sa uskutočnilo tajné hlasovanie a prítomní si medzi sebou navrhli dvoch
kandidátov na predsedu a podpredsedu mládežníckeho parlamentu. Následne vyšli
z miestnosti primátor mesta, riaditeľka CVČ a vedúca OKI, aby dali členom priestor na voľbu
návrhov. Po ich návrate im boli predstavení kandidáti na predsedu a to Filip Hudec (SOŠ
OaS) a Zuzana Kasanová (GFŠ) a podpredsedu Samuel Bratko (ZŠ sv. Alžbety) a Samuel
Šadlák ZŠ J.Zemana). Na kandidátskej listine hlasovali zakrúžkovaním svojho kandidáta
nasledovne:
Filip Hudec
prítomní hlasujúci - 10
získaný počet hlasov - 5
Zuzana Kasanová
prítomní hlasujúci - 10
získaný počet hlasov - 5
Samuel Šadlák
prítomní hlasujúci - 10
získaný počet hlasov - 0

Samuel Bratko
prítomní hlasujúci - 10
získaný počet hlasov - 10
Nakoľko mali kandidáti na predsedu rovnaký počet hlasov, uskutočnilo sa 2. kolo hlasovania
voľby predsedu mládežníckeho parlamentu:
Filip Hudec
prítomní hlasujúci - 10
získaný počet hlasov - 4
Zuzana Kasanová
prítomní hlasujúci - 10
získaný počet hlasov - 6
U z n e s e n i e č. 2/2019
Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa
volí
za predsedníčku Mládežníckeho parlamentu mesta Nová Baňa Zuzanu Kasanovú
Hlasovanie č. 2:
prítomní - 10
za - 6
proti - 4
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

U z n e s e n i e č. 3/2019
Mládežnícky parlament mesta Nová Baňa
volí
za podpredsedu Mládežníckeho parlamentu mesta Nová Baňa Samuela Bratku
Hlasovanie č. 3:
prítomní - 10
za - 10
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté

K bodu č. 5
Diskusia
Vo vyhradenom čase na diskusiu členovia diskutovali o možnosti úpravy radničného parku
ako aj samotnej fontány, predniesli rôzne ďalšie návrhy napr. umiestnenie rozprašovacieho
setu - vodnej hmly a pod.

Na záver primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA poďakoval
všetkým za účasť a ustanovujúce zasadnutie Mládežníckeho parlamentu mesta Nová Baňa
ukončil pozvaním členov parlamentu na slávnostný obed.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
primátor mesta

Zapísala Mgr. Iveta Lukáčová

