Zápisnica
z pracovného stretnutia členov Združenia mikroregiónu Nová Baňa, ktoré sa konalo dňa
16.06.2021 o 10.00 hod, na Mestskom úrade v Novej Bani

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Ospravedlnený : starosta obce Hronský Beňadik
Otvorenie
Na úvod pracovného stretnutia
privítal prítomných primátor mesta Nová Baňa
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.
Na základe návrhu starostky obce Orovnica Mgr. Kataríny Forgáčovej sa bod programu
zo zaslanej pozvánky za odsúhlasenia všetkých prítomných pozmenil ako je uvedené v zápise.

PROGRAM:
1. Odsúhlasenie výšky finančnej pomoci obci Rudno nad Hronom.
2. Medzinárodné cyklistické preteky V4 Bicycle Race Grand Prix SLOVAKIA usporiadané
dňa 11.7. 2021.
3. Výzva na predkladanie žiadostí zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred
povodňami realizované mimo vodných tokov.
4. Diskusia a rôzne

K bodu 1.)
Členovia ZMNB sa spoločne dohodli na finančnej pomoci pre Obec Rudno nad Hronom, ktorú
postihla živelná pohroma - povodeň. Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné uznesenie.

Združenie mikroregiónu Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa (IČO 37823477)
Uznesenie č. 1/2021
Združenie mikroregiónu Nová Baňa

schvaľuje
finančnú pomoc obci Rudno nad Hronom vo výške 10.000,00 eur (slovom desaťtisíc eur) na
odstraňovanie následkov živelnej pohromy - povodni na účet obce Rudno nad Hronom na základe
darovacej zmluvy.

prítomní - 8
za - 7 (Ing. Juraj Tencer - starosta obce Brehy, Dušan Pacalaj - starosta obce Malá Lehota,
Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď - primátor mesta Nová Baňa, Mgr. Katarína Forgáčová - starostka
obce Orovnica, Ing. Jozef Dolinaj - starosta obce Tekovská Breznica, Jozef Mihál - starosta obce
Veľká Lehota, Kamil Blaho - starosta obce Voznica)
proti - 0
zdržal sa - 1 (PhDr. Marián Šurjanský- starosta obce Rudno nad Hronom)
Zároveň niektoré obce mikroregiónu zo svojich rozpočtov už prispeli obci Rudno nad Hronom
finančné prostriedky z rozpočtov po odsúhlasení v zastupiteľstvách na elimináciu škôd spôsobených
na hmotnom a nehmotnom majetku obce Rudno nad Hronom.

K bodu 2.)
Primátor mesta Nová Baňa informoval, že Mesto Nová Baňa bude dňa 11. 7. 2021
spoluorganizátorom medzinárodných cyklistických pretekov a uskutočnia sa pod záštitou Ivana
Korčoka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
V poradí 9. ročník privíta v Novej Bani viac ako 140 pretekárov z 5 krajín, ktorí absolvujú 4 okruhy
na trati dlhej 140 km so štartom a cieľom v Novej Bani. Mesto Nová Baňa a obec Voznica už
zabezpečili dobrovoľníkov. Dobrovoľníkov požiadal primátor zabezpečiť aj z obce Rudno nad
Hronom a obce Brehy.Mesto Nová Baňa organizuje na tento deň v rámci dovolených
epidemiologických nariadení kultúrny program a stánky s občerstvením. Informácie o priebehu
podujatia ako aj cyklistické trasy sú zverejnené na stránke mesta www.novabana.sk a priebežne sa
budú informácie aktualizovať.
K bodu 3.)
Mesto Nová Baňa sa zapojí do výzvy na predkladanie žiadostí zameranej na preventívne
opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov - vo výzve zahrnieme
viaceré problémové lokality. V prípade záujmu zo strany obcí mikroregiónu mesto Nová Baňa
ponúka pomoc a projekt sa môže riešiť spoločne.
K bodu 4.)
Pracovného rokovania sa zúčastnila manažérka spoločnosti Elkoplast Slovakia s.r.o., ktorá
predniesla možnosti spolupráce so spoločnosťou, produkty spoločnosti, kompostéry
na spracovávanie jedálenského odpadu a bioodpadu.
Starosta obce Tekovská Breznica prezentoval knižnú publikáciu Malá encyklopédia Dolného
Pohronia. Prítomní sa dohodli na nahlásení počtu kusov výtlačkov obci Tekovská Breznica z dôvodu
výhodnosti hromadnej objednávky s vyšším nákladom. Na základe zaslaných požiadaviek obec
Tekovská Breznica publikáciu objedná.

Úloha : nahlásenie počtu objednaných výtlačkov encyklopédie - všetci členovia ZMNB
Termín : 30.06.2021

Bolo prejednané:
- Spolupráca so spoločnosťou TENDERnet s.r.o. pri verejnom obstarávaní.
- Obstarávanie komodít plyn a elektrická energia.
- Kartografické mapy - ponuku využili viacerí členovia.
- Jednotliví členovia poinformovali o začiatkoch v separovaní biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu.
- Plánovaná návšteva ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Veroniky Remišovej - v termíne 15. - 16. 7. 2021 - za účastí aj členov ZMNB - riešiť
prioritne požiadavku a to zásobovanie vodou
mikroregiónu verejným vodovodom
a zabezpečenie odkanalizovanie územia.
- Kontaktovať reportérku portálu Aktuality.sk Ivu Zigovú v riešení otázky rozvodov pitnej
vody a odkanalizovania územia - požiadavka na primátora mesta Nová Baňa.
Predseda ZMNB Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA poďakoval prítomným za účasť a ukončil
rokovanie.

ZDRUŽENIE
mikroregiónu

Nov^ Baňa

V Novej Bani, 16.06.2021
Zapísala : L. Adamcová ■

.......................... ..............................................

Mgr. MVDrrBranislav Jaďuď, MBA
predseda združenia

