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Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 10.8.2020 o 13.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani 
Prítomní: 
Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 
Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, 
Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 
Mgr. Adrian Zima 
 
Ospravedlnení: 
Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka 
                        
Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
 
Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová 
                                                         
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril Mgr. MVDr. Branislav 
Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa a vedením MsZ zo zdravotných dôvodov poveril 
svojho zástupcu Ing. Karola Tužinského. Zasadnutie  bolo  zvolané  v  zmysle zákona 
o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1 v znení neskorších predpisov.                                                                                               

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, 
z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 11 poslancov, primátor mesta Nová Baňa 
vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné.  
 
Overovatelia zápisnice:   Maroš  Marko, Gregor Káder 
Návrhová komisia:  Anton Medveď, Mgr. Adrian Zima a Mgr. Peter 

Hudec  
Pracovné predsedníctvo:    Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
Za zapisovateľku bola určená: Marta Müllerová 
 
Hlasovanie č. 1 o návrhovej komisii, pracovnom predsedníctve, overovateľoch zápisnice 
a zapisovateľke - nakoľko pri hlasovaní č. 1 zlyhala technika, pristúpilo sa k opätovnému 

hlasovaniu. 
 
Hlasovanie č. 2 o návrhovej komisii, pracovnom predsedníctve, overovateľoch zápisnice 
a zapisovateľke: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec,  Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 
Program rokovania je  nasledovný:    

O t v o r e n i e 
1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa 

Z á v e r 
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Ing.Tužinský – navrhujem doplniť do programu bod č. 2 „Zmena zapisovateľky finančnej 
komisie“. 
 
Mgr.Zima – ja navrhujem  doplniť do programu bod č. 3 „Rekonštrukcia PK Štúrova“. 
Materiál majú všetci na stole a v prípade otázok je tu pani konateľka MsBP, ktorá na ne 
zodpovie. 
 
Ing.Valachovičová,PhD. – navrhujem bod č. 4 „Diskusia“. 
 
 
Hlasovanie č. 3 o doplnení bodu č. 2 Zmena zapisovateľky finančnej komisie do 
programu: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec,  Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 
 
Hlasovanie č. 4 o doplnení bodu č. 3 Rekonštrukcia PK Štúrova do programu: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec,  Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 
 
Hlasovanie č. 5 o doplnení bodu č. 4 Diskusia do programu: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec,  Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 
 
Program rokovania s doplnenými bodmi je  nasledovný:     

O t v o r e n i e 
1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa 
2. Zmena zapisovateľky finančnej komisie 
3. Rekonštrukcia PK Štúrova 
4. Diskusia 

Z á v e r 
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Hlasovanie č. 6  o programe MsZ aj so zapracovanými bodmi: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec,  Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
 
1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa 
 

Predkladateľom bodu je  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA primátor mesta Nová 
Baňa a spracovateľom je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ, ktorá pripravila postup 
voľby hlavnej kontrolórky v bodoch. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 
Dôvodová správa 

V zmysle uznesenia MsZ č. 66/2020 sa dňa 29. júla 2020 o 15,00 hod. v zasadačke MsÚ zišla 
na svojom prvom zasadnutí komisia pre voľby hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa. 
Komisia bola v zložení poslancov mestského zastupiteľstva JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Mgr. Juraj Kološta a zapisovateľka prednostka MsÚ Mgr. Ľudmila Rajnohová.  
 
Prednostka MsÚ – zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa bolo 
zabezpečené v určenom termíne na: 

 webovom sídle mesta, 
 v Novobanských novinách č.7/2020, 
 na portáli Úradu práce ISTP ( Internetový sprievodca trhom práce), 
 na ÚPSVaR stále pracovisko Nová Baňa, 
 na úradnej tabuli Mesta Nová Baňa. 

Termín na ukončenie možnosti podávania prihlášky pre voľby hlavného kontrolóra mesta bol 
stanovený dňa 24. júla 2020 15,30 hod.. 
Komisii predložila Mgr. Ľudmila Rajnohová celkom 7 žiadostí. Z toho 4 žiadosti boli 
doručené v neporušených obálkach s označením „Voľba HK – neotvárať“ na adresu Mestský 
úrad v Novej Bani, 3 žiadosti boli doručené bez obálky prostredníctvom stránky ISTP 
v termíne ukončenia podávania prihlášok.  
  
Na voľbu hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa sa prihlásili nasledovní kandidáti: 
 
Zoznam doručených žiadostí na „Voľbu hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa 2020“ 
Poradové 
číslo 

Meno, priezvisko, adresa žiadateľa Typ podania Dátum doručenia 
a číslo podania 

1. 
 

Katarína Konečná, Hlavná 297, 
Hronský Beňadik 

istp 08.07.2020 
2020/10575 

2. 
 

Michal Fule, Strojárska 364, Hliník 
nad Hronom 

istp 08.07.2020 
2020/10576 

3. JUDr. Marek Keller,M.R. Štefánika 
43, Levice 

poštou 21.07.2020 
2020/10843 

4. Mgr. Martin Uhnák, Školská 5, 
Levice 

poštou 21.07.2020 
2020/10844 

5. PhDr. Katarína Segetová, 
Rudenkova 22, Žiar nad Hronom  

poštou 22.07.2020 
2020/10904 
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6. Mgr. Regína Komžíková, Obrancov 
Mieru 14, Zlaté Moravce 

istp 23.07.2020 
2020/10928 

7. Mgr. Zuzana Mozoľová, Fraňa 
Kráľa 2480/1, Šaľa 

osobne 24.07.2020 
2020/10946 

    
 Komisia skontrolovala, či prihlášky obsahujú náležitosti stanovené uznesením MsZ č. 
66/2020 zo dňa 29.06.2020 a skonštatovala že:  

• žiadosti nasledovných 3 uchádzačov neobsahujú náležitosti stanovené v uznesení  
 

 
Poradové 
číslo 

Meno, priezvisko, adresa žiadateľa Typ podania Dátum doručenia 
a číslo podania 

1. 
 

Katarína Konečná, Hlavná 297, 
Hronský Beňadik 

istp 08.07.2020 
2020/10575 

2. 
 

Michal Fule, Strojárska 364, Hliník 
nad Hronom 

istp 08.07.2020 
2020/10576 

3. Mgr. Regína Komžíková, Obrancov 
Mieru 14, Zlaté Moravce 

istp 23.07.2020 
2020/10928 

 
• žiadosti nasledovných 4 uchádzačov obsahujú všetky náležitosti stanovené v uznesení, 

spĺňajú  požadované kritériá a môžu sa zúčastniť voľby hlavného kontrolóra mesta 
Nová Baňa dňa 10.8.2020 
 

 
Poradové 
číslo 

Meno, priezvisko, adresa žiadateľa Typ podania Dátum doručenia 
a číslo podania 

1. JUDr. Marek Keller,M.R. Štefánika 
43, Levice 

poštou 21.07.2020 
2020/10843 

2. Mgr. Martin Uhnák, Školská 5, 
Levice 

poštou 21.07.2020 
2020/10844 

3. PhDr. Katarína Segetová, 
Rudenkova 22, Žiar nad Hronom  

poštou 22.07.2020 
2020/10904 

4. Mgr. Zuzana Mozoľová, Fraňa 
Kráľa 2480/1, Šaľa 

osobne 24.07.2020 
2020/10946 

 
Uchádzači boli o výsledku písomne oboznámení a pozvaní na dnešné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, aby sa vám mohli predstaviť. Po ich predstavení bude nasledovať hlasovanie. 
Hlasovanie máme schválené uznesením č. 66/2020 ako verejné. 
 
 
Následne sa v abecednom poradí prestavili jednotliví kandidáti na funkciu hlavného 

kontrolóra. 
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JUDr. Marek Keller – uviedol, že kontrola je nevyhnutnou súčasťou každej organizácie. 
Kontrola je systém spätnej väzby, ktorý nám dáva odpoveď na otázku, či zistený stav 
zodpovedá stavu predpokladanému a žiadanému. Jeho kontrola nespočíva len  v kontrolnom 
zistení, ale aj v ponúknutí nejakého riešenia a opatrení, ktoré môžu viesť k odstráneniu 
nezákonného zisteného stavu. Má vysokoškolské vzdelanie, odbor právo a od r. 2013 je 
hlavný kontrolór pre 4 obce a 1 mesto. V roku 2019 bol zvolený za podpredsedu OZ 
Asociácie kontrolórov územnej samosprávy, kde je taktiež aj členom rady. Ich cieľom je 
vzdelávanie hlavných kontrolórov a poskytovanie odbornej pomoci a hájenie záujmov 
územnej samosprávy. Od roku 2019 spolupracuje aj s odborným vydavateľstvom Wolters 
Kluwer s.r.o. a ide o publikovanie jeho článkov. 
 
Otázky položené JUDr. Kellerovi: 
Ing.Valachovičová,PhD. - akú kontrolu práve vykonávate v Dudinciach?  
 
JUDr.Keller – chcel kontrolovať rozpočet, čakal ale na polročné výkazy, preto sa rozhodol 
vykonať kontrolu v príspevkovej organizácii športový klub mesta. 
 
Ing.Valachovičová,PhD. – čo by ste zaradil ako prvú kontrolu v našom meste? 
 
JUDr.Keller – určite by sa snažil oboznámiť s rozpočtom, úverovým zaťažením mesta 
a potom s ostatnými, na to nadväzujúcimi vecami. Hlavný kontrolór kontroluje hlavne 
výdavky verejných financií. 
 
M.Marko – aký úväzok máte ako hlavný kontrolór? 
 
JUDr.Keller – má 90 % úväzok ako hlavný kontrolór a vykonáva ešte podnikateľskú činnosť. 
Keby bol úspešný, musel by som prehodnotiť niektoré úväzky a vzdať sa ich. 
 
M.Marko – aký úväzok máte ako hlavný kontrolór v Dudinciach? 
 
JUDr.Keller – mal som 20 % úväzok, ale zvýšili mi na 35 % úväzok. 
 
Mgr.Hudec – riešili by ste kontrolu, ktorá by bola podnetom od občanov? 
 
JUDr.Keller – pri nastavovaní plánu kontrolnej činnosti si necháva priestor na takéto niečo 
mimoriadne. Zastáva názor radšej niečo vysvetliť a spraviť kontrolu, ako nechať niečo 
nevysvetlené. 
 
Mgr.Škvarka - máte prehľad vo veciach verejných, týkajúcich sa Novej Bane a myslíte si, že 
je dôležité mať tento prehľad pri výkone funkcie hlavného kontrolóra? 
 
JUDr.Keller – nesledoval zasadnutie MsZ a nemá prehľad aktuálnych tém. Možnože je to 
lepšie z toho hľadiska, že si bude vedieť zachovať objektívnosť a sám si utvoriť názor. 
 
Mgr. Zuzana Mozoľová – pochádza z mesta Šaľa, pri Sedlovej ceste vlastní nehnuteľnosť 
a chodieva sem po víkendoch na chalupu. Veľa rokov pôsobila v pozícii kontrolovaného, má 
skúsenosti s účtovníctvom a rozpočtami na okresnom úrade. Neskôr pôsobila na ministerstve 
pôdohospodárstva v Bratislave na odbore rozpočtu. Momentálne pracuje v súkromnej 
spoločnosti v Šali ako hlavná ekonómka. Má vysokú školu, ktorá sa zamerala na 
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psychologické a etické veci. Veľmi rada by pôsobila v Novej Bani, kde by využila svoje 
vedomosti.  
 
Otázky položené Mgr. Mozoľovej: 
Ing.Valachovičová,PhD. – ktorá by bola Vaša prvá kontrola? 
 
Mgr.Mozoľová – mohla by to byť kontrola plnení uznesení MsZ, oboznámenie sa s dianím 
na MsÚ, kontrola poplatkov za KO, kontrola podriadených organizácií, škôl a MŠ. Zamerala 
by sa na problémy, ktoré je potrebné aktuálne riešiť.   
 
PhDr. Katarína Segetová – celý študijný život venuje štúdiu ekonómii a pred dvomi rokmi 
ho zavŕšila doktorátom. V súčasnosti pôsobí v Inštitúte regionálnej politiky, kde sa venuje 
analýzam rozpočtu miest a obcí. Hlavnému kontrolórovi zo zákona vyplýva povinnosť 
predkladať na každé zastupiteľstvo Kontrolu plnenia uznesení MsZ a na každom MsZ by 
prednášala správu o stave a vývoji dlhu. Chcela by zmeniť spôsob zostavovania plánu. Zo 
zákona vyplýva, že sa zostavuje 2 x do roka a jej prístup by bol trochu zmenený, osobnejší. 
S každým poslancom by sa stretla a vypočula by si návrhy ich kontrol. To bude pre ňu 
podkladom pre zostavenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Podotkla, že je tu 
hlavne pre poslancov MsZ a keď prejde návrh zákona o obecnom zriadení, ktorý je 
momentálne v parlamente, tak od nového roka primátor ani starosta nebude môcť zadávať 
úlohy hlavnému kontrolórovi. Hlavný kontrolór bude výlučne len pre poslancov MsZ. Ak by 
bola zvolená na web stránke by zaviedla možnosť anonymného zadávania podnetov pre 
kontrolóra. Dvakrát zaznela otázka od pani Valachovičovej, čo by bola ako prvá kontrola -  
samozrejme by dodržala časť schváleného plánu kontrolnej činnosti a zamerala by sa na 
Správu rozpočtu mesta na rok 2021 – 2023 a aj pomoc s tvorbou rozpočtu. Tým, že 
spolupracuje s Inštitútom regionálnej politiky, ktorý pokrýva množstvo odborníkov, vieme 
veľmi pomôcť pri tvorbe rozpočtu. Keď sledovala obce a mestá, kde prebehla kontrola NKÚ, 
tak najväčšie pochybenia boli v tom, že nie je žiadna alebo formálna predbežná finančná 
kontrola, sú vyššie výdavky rozpočtu, ako sú schválené, žiadne alebo neskoré zmeny 
výdavkov rozpočtu a poskytovanie  dotácií z rozpočtu mesta je v nesúlade s VZN a neskoré 
zverejňovanie. Toto by mala byť samozrejmosť, aby to bolo v meste Nová Baňa dodržiavané. 
 
Otázky položené PhDr. Segetovej: 
Ing.Tužinský – zaujalo ho anonymné zadávanie podnetov na kontrolu od občanov – ako by 
to malo reálne fungovať? Nebojíte sa, že anonymných podnetov tam bude veľmi veľa a ako 
vyselektujete, ktorému sa má zmysel venovať a ktorému nie?   
 
PhDr.Segetová – ošetrila by to nejakým základným košom a vytriedila by to. Podnety, ktoré 
by prišli by zozbierala a prerokovala by to s poslancami. Takže určite v súčinnosti 
s poslancami MsZ.  
 
Ing.Valachovičová,PhD. – mne sa zdá už to veľa, že je nás 13 poslancov a Vy sa budete 
s nami stretávať, ale predtým ako Vám položím otázku by som chcela povedať za mňa – ja  
očakávam, že práve kontrolór nás upozorní a sám si ich stanoví, i keď veľakrát som sa snažila 
kontroly pridávať. Bola by som rada, keby ste sama určili, čo idete kontrolovať a v prípade, že 
by ste našli kontrolné zistenie definovali opatrenia. Ako to bude prebiehať, keď Vám každý 
zadá jednu, dve veci, lebo väčšinou mali kontrolórky 3 alebo 4 veci. Ako to chcete zvládnuť? 
  
PhDr.Segetová – kontroly dané zo zákona, určite budú, pokiaľ mi to čas a úväzok dovolí, tak 
veľmi rada by som robila niečo navyše. 
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Mgr.Hudec - sledovali ste to, čo sa tu deje? Prvú kontrolu ste povedali, čo by ste kontrolovali 
ako druhé? 
 
PhDr.Segetová – samozrejme rozpočet, čo zoberie dosť veľa času a budem sa držať tých 
kontrol, čo sú dané na druhý polrok a pri tomto úväzku budem mať čo robiť. 
 
Prednostka MsÚ – štvrtý kandidát Mgr. Uhnák sa dnešnej voľby nezúčastnil, ani nestiahol 
svoju kandidatúru a z tohto dôvodu prečítala jeho zaslanú žiadosť, aby mali poslanci o ňom 
nejaké informácie. Ďalej uviedla, že sa o tomto kandidátovi bude tiež hlasovať, nakoľko splnil 
všetky kritériá. Nakoľko sa z dnešného MsZ ospravedlnil JUDr. Lalka a Mgr. Kološta, ktorí 
boli členmi komisie pre voľby hlavného kontrolóra v meste Nová Baňa, tak táto komisia nie 
je funkčná a bude doplnená o nových členov, aby dnešná voľba HK mala platnú komisiu.  
 
Poslanci MsZ navrhli do komisie pre voľby hlavného kontrolóra v meste Nová Baňa za 
členov Gregora Kádera a Igora Mošku. 
 

U z n e s e n i e   č. 67/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
zmenu  komisie pre voľby hlavného kontrolóra v meste Nová Baňa nasledovne: 

predseda komisie, poslanec MsZ -  Maroš Marko  
členovia komisie, poslanci MsZ  -  Gregor Káder 

                                      -  Igor Moško 
zapisovateľka, prednostka MsÚ  -   Mgr. Ľudmila Rajnohová 

 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
Prednostka MsÚ – oboznámila poslancov s postupom verejného hlasovania voľby hlavnej 
kontrolórky.  

Správa mandátovej komisie z volieb hlavného kontrolóra 
v meste Nová Baňa zo dňa 10.08.2020 

 
 Mandátová komisia v meste Nová Baňa ustanovená na zasadnutí MsZ dňa 6.12.2018 
v zložení 

Mgr. Peter Hudec, Maroš Marko a JUDr. Vladislav Lalka 
 

konštatuje, že kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra v meste Nová Baňa, ktorí 
splnili požadované kritériá ustanovené uznesením MsZ č. 66/2020 zo dňa 29.06.2020, podľa 
dátumu doručenia žiadosti sú: 
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JUDr. Marek Keller, bytom Levice, M. R. Štefánika 43, absolvent Paneurópskej vysokej 
školy, Fakulta práva v Bratislave, 
Mgr. Zuzana Mozoľová, bytom Šaľa, Fraňa Kráľa  2480/1, absolventka Univerzity 
Konštantína Filozofa, aplikovaná etika v Nitre,  
PhDr. Katarína Segetová, bytom Žiar nad Hronom, Rudenkova 22, absolventka Vysokej 
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
Mgr. Martin Uhnák, bytom Levice, Školská 5, absolvent Univerzita Komenského – 
manažment v Bratislave,  
 
 Mandátová komisia pre voľbu hlavného kontrolóra v meste Nová Baňa konštatuje, že 
voľbu hlavného kontrolóra vykonajú verejným hlasovaním poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani na svojom riadnom zasadnutí dňa 10.08.2020 v počte 11. 
 

U z n e s e n i e   č. 68/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Správu mandátovej komisie z volieb hlavného kontrolóra v meste Nová Baňa zo dňa 
10.8.2020 
 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
Následne sa pristúpilo  k samotnej voľbe hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa. 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
JUDr. Mareka Kellera, bytom Levice, M. R. Štefánika 43, za hlavného kontrolóra  mesta 
Nová Baňa 
 
Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 10 
za - 1  (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
proti - 3 (Gregor Káder, Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Adrian Zima) 
zdržal sa - 6  (Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Ing. 
Karol Tužinský) 
nehlasoval - 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý 
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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
Mgr. Zuzanu Mozoľovú, bytom Šaľa, Fraňa Kráľa 2480/1, za hlavnú kontrolórku  mesta 
Nová Baňa 
 
 
Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 11 
za - 0   
proti - 4 (Gregor Káder, Maroš Marko, Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Adrian Zima) 
zdržal sa - 7  (Mgr. Peter Hudec, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
nehlasoval - 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý 

 
U z n e s e n i e   č. 69/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
PhDr. Katarínu Segetovú, bytom Žiar nad Hronom, Rudenkova 22, za hlavnú kontrolórku 
mesta Nová Baňa 
 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 11 
za - 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 1  (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
Mgr. Martina Uhnáka, bytom Levice, Školská 5, za hlavného kontrolóra  mesta Nová Baňa 
 
Hlasovanie č. 12: 
prítomní - 10 
za - 0   
proti – 6  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Anton Medveď, Igor Moško, Mgr. Ján Škvarka, 
Mgr. Adrian Zima) 
zdržal sa - 4 (Ján Psotka, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD.) 
nehlasoval - 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý 
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U z n e s e n i e   č. 70/2020 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 

 
výsledky voľby hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa. Za hlavnú kontrolórku mesta Nová 
Baňa bola zvolená PhDr. Katarína Segetová, bytom Rudenkova 22, Žiar nad Hronom 
s počtom hlasov 10 
 
Hlasovanie č. 13: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

U z n e s e n i e   č. 71/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
PhDr. Katarínu Segetovú, bytom Žiar nad Hronom, Rudenkova 22, za hlavnú kontrolórku 
mesta Nová Baňa 
 
Hlasovanie č. 14: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
Prednostka MsÚ - termín nástupu bude určený po vzájomnej dohode s novozvolenou 
hlavnou kontrolórkou mesta Nová Baňa. 
 

Po zvolení hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa zástupca primátora mesta Ing. Karol 
Tužinský zablahoželal v mene všetkých PhDr. Kataríne Segetovej k zvoleniu do funkcie 
hlavnej kontrolórky mesta a teší sa na spoluprácu s ňou.  

 
2. Zmena zapisovateľky finančnej komisie 
 

Predkladateľom bodu je  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA primátor mesta Nová 
Baňa a spracovateľom je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli 
materiály predložené na MsZ. 
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Dôvodová správa 
Zmena zapisovateľky komisie dopravy nastala z dôvodu ukončenia pracovného pomeru 
Emílie Štullerovej ku dňu 31.07.2020. 
 

U z n e s e n i e   č. 72/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 

a) odvoláva 
z funkcie zapisovateľky finančnej komisie Emíliu Štullerovú 
 

b) volí  
za zapisovateľku finančnej komisie Ing. Simonu Budinskú, PhD. 
 
Hlasovanie č. 15: 
prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 
PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
O 13.57 hod. odchod poslanca Mgr. Jána Škvarku z rokovania MsZ. 
 
3. Rekonštrukcia PK Štúrova 
 

Predkladateľom bodu je  Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA primátor mesta Nová 
Baňa a spracovateľkou je Anna Tužinská, konateľka spoločnosti MsBP Nová Baňa, s. r. o., 
ktorá k bodu uviedla aj komentár. K danému bodu boli materiály predložené na MsZ. 

 
Dôvodová správa 

Podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta čl. 4 bod 5 o hospodárení 
s majetkom mesta rozhodujú orgány mesta – mestské zastupiteľstvo. 
Plánovaná investícia bola prerokovaná a schválená na zasadnutí dozornej rady a VZ dňa 
20.07.2020 v súlade so Stanovami Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. 
Na PK Štúrova vyrábame a dodávame tepla a TUV pre 280 bytov. Nachádzajú sa tam 2 ks 
kotlov rok výroby 1986 a 1988, typ kotla K1 PGVE 100 a kotol K2 KDVE 100, výrobca kotla 
ČKD Dukla o výkone 1,07 MW a 1,04 MW. Uvedené kotle majú účinnosť 0,87 – 0,88 %. 
Kotol K1 mal v roku 2008 vymenený horák a kotol K2 je nutné vymeniť, aby nedošlo k jeho 
poruche počas vykurovacej sezóny, čím by sa ohrozila dodávka a výroba tepla a TUV. 
Z dôvodu vysokého veku kotlov /32 rokov/ je nutné urobiť výmenu kotla za kotol 
kondenzačný, ktorý bude mať účinnosť 97 % a zároveň by sa dosiahla aj úspora paliva 7% na 
plyne. Zároveň s výmenou kotla je potrebné vymeniť aj staré čerpadlá, kde bude tiež úspora 
elektrickej energie, niektoré armatúry, ventily, expanznú nádobu, zariadenie na úpravu vody. 
Návratnosť celkovej investície pri dnešných cenách je 12 rokov. 
Pri výbere dodávateľa sa bude postupovať podľa smernice o verejnom obstarávaní. 
 
A.Medveď – ako sa dospelo k sume 82 tis. eur? Boli už predložené nejaké ponuky? 
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Konateľka MsBP – máme firmu, s ktorou už mnohé roky spolupracujeme, ktorá nám urobila 
rozpočet. Samozrejme mimo kotla, ktorý má viac ako 30 rokov, budú vymenené čerpadlá, 
armatúra a ventily.  
 
Ing.Valachovičová,PhD. – z čoho to bude kryté, ako to predbežne ovplyvní hospodársky 
výsledok? 

 
Konateľka MsBP – suma bude rozpočítaná na 20 rokov a formou odpisov sa to premietne do 
ceny tepla. Pri prepočte som zistila, že by sme sa mali dostať na tú istú cenu, čo sme mali 
doteraz, vzhľadom na to, že  sme tam mali odpisy, ktoré boli pri rozšírení plynovej kotolne na 
ul. Pod sekvojou a tento rok bol posledný, ktorý išiel do odpisov. Takže cena pre občanov by 
sa nemala navýšiť.  
 

U z n e s e n i e   č. 73/2020 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
súhlasí 
 
s rekonštrukciou PK Štúrova podľa PD v max. výške 82.000 eur bez DPH 
 
Hlasovanie č. 16: 
prítomní - 10 
za - 10  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján 
Psotka, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 
Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
4. Diskusia 
 
Ing.Valachovičová,PhD. – prišla jej pozvánka na finančnú komisiu na 2.9. a keďže 
momentálne nie je obsadená funkcia vedúcej FO a kópia pozvánky bola doručená nejakej 
konzultantke, chce sa spýtať, ako bude odteraz prebiehať finančná komisia?  
 
Prednostka MsÚ – z dôvodu niekoľkých zmien na FO sme v procese nastavovania tohto 
oddelenia a zefektívnenia procesov riadenia, nakoľko po hĺbkovej analýze sme zistili, že 
niektoré pracovné náplne neboli menené viac ako 20 rokov a súčasná doba si vyžaduje iné 
prerozdelenie funkcií. Snažíme sa optimalizovať celý tento proces činností na jednotlivých 
oddeleniach a aby bol pracovný úväzok čo najlepšie využitý. Od 8.7.2020 máme schválenú aj 
novú organizačnú schému, o ktorej vás chce primátor mesta podrobne informovať na MsZ 
dňa 16. septembra.  
 
 
Ing.Valachovičová,PhD. – skôr myslela praktickú stránku, ale zbadá 2. 9. ako budú fungovať 
s pani, ktorá určite nemá na starosti len rozpočet Mesta Nová Baňa. Myslí si, že pozícia, ktorá 
tu bola vytvorená, bola aj využitá, nemyslí si, že ten čas bol neefektívne využívaný. 
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Prednostka MsÚ – pracovné miesto vedúcej FO nebolo zrušené, zatiaľ nie je len obsadené. 
Je to naozaj jedno z najdôležitejších pracovných miest, ktoré sú na MsÚ a musí byť obsadené 
odborným človekom, ktorý pozná podrobne fungovanie samosprávy.  
 
Ing.Valachovičová,PhD. – na komisii dopravy predložili stanoviská, ktoré sa tu zatiaľ 
nepremietli, z tohto dôvodu by ju zaujímalo časové nastavenie ďalších opráv ciest, ktoré tam 
navrhovali. 
 
Mgr.Hudec – komisia dopravy bola zvolaná a jedným zo zámerov bolo aj prejednávanie  
opravy MK Chotár, ktorú chceli navrhnúť podľa predloženého podkladu od dodávateľa 
a majú informácie, že jeho ponuka platí. Ďalej sa rekonštruuje ul. Mieru, kde sa bude cena 
navyšovať, nakoľko po odkrytí vrchného asfaltu sa zistilo, že cesta nemá teleso. Z tohto 
dôvodu je potrebné urobiť teleso cesty, aby MK mohla byť prevzatá so zárukou. Komisia 
dopravy sa uzniesla aj na tom, že do zmeny rozpočtu mesta bude navrhnuté navýšenie sumy 
na opravu výtlkov.  
 
A.Medveď - dúfa že výtlky sa realizujú už teraz a v septembri sa bude odsúhlasovať len 
navrhnuté doplnenie? 
 
Mgr.Hudec – výtlky sa už realizujú a po schválení navýšenia sumy by sa realizovali potom aj 
ďalšie výtlky. 
 
M.Marko – keď sa dohodli na oprave cesty na Chotári, nevie, prečo to dnes nebolo zahrnuté 
v programe. Keď sa to schváli v septembri, spraví výberové konanie a príde zlé počasie 
a bude sa robiť asfaltovanie v novembri, keď sú na to nevhodné podmienky. Nerozumie tomu. 
 
Ing.Tužinský – nezasadala finančná komisia,  malo by to  prejsť finančnou komisiou, lebo 
predpokladá, že to bude kryté z rezervného fondu. Následne to bude prenesené na MsZ. 
Otázkou je, či je dnes vôľa na zmenu rozpočtu alebo nie? 
 
M.Marko – môže byť dodržané to, čo sa povedalo a v novembri sa povie, v akom počasí sa 
to stihlo zrealizovať. 
 
 
Ing.Valachovičová,PhD. – vo finančnej komisii sú len 2 poslanci, takže určite by bez 
problémov akceptovala, keby to dnes bolo prešlo. Od predsedu finančnej komisie mala 
avizované, že v júli bude zasadať komisia, ktorá sa nakoniec nekonala. Skôr to boli 
organizačno-administratívne dôvody, prečo komisia nezasadala a tým pádom možnože 
zbytočne budú na to vyjadrenie čakať. Ďalej sa zaujímala o predaj a prenájom budov – okrem 
elektronickej úradnej tabuli mesta, web stránky mesta a Novobanských novín, kde sú ďalej 
avizované predaje a prenájmy? Myslela tým aj vyjadrenie, že sa bude hľadať OZ, čo sa týka  
bývalého mestského pivovaru. 
 
Primátor mesta – mal dovolenku, ale na web stránke nehnuteľnosti.sk bol zverejnený aj 
inzerát na predaj objektu na Starej Hute a na našej web stránke je vytvorený samostatný 
banner na predaj majetku.  
 
 
Ing.Valachovičová,PhD. – hovorilo sa aj o nekomerčnej ceste, ani o tom informáciu nenašla  
a 17.6. bolo povedané, že budeme čakať na OZ. Vyjadrila prosbu, aby boli poslanci MsZ 
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poučení a zaškolení o zákone na ochranu osobných údajov, aby ako dnes pri voľbe HK nebol 
napr. problém s tým, aby bol poskytnutý životopis uchádzačov. Všetci traja uchádzači tu dnes 
uviedli, „však to viete zo životopisu“ a nevie, či niekto z poslancov mal možnosť si niečo 
vopred naštudovať k daným kandidátom.  
 
Prednostka MsÚ – životopisy kandidátov neboli zasielané poslancom, schválili ste volebnú 
komisiu, ktorá prešla všetky materiály a vyhodnotila, či kandidáti spĺňajú požadované 
podmienky zaradenia do výberového konania. Podľa zákona nie je povinnosťou zaslať 
poslanom MsZ takýto materiál. Pri predstavovaní mali kandidáti možnosť prezentovať svoju 
osobu a pracovné skúsenosti, čo viac-menej všetci prezentovali.  
 
Ing.Tužinský – myslí si, že nebude problém požadované školenie zabezpečiť.  
 
M.Rafaj – bol mu doručený anonym, ktorý sa týka jeho a jeho firmy a preto chce naň 
reagovať. Na začiatku volebného obdobia sa vyjadril, že pokiaľ by mala mať jeho firma 
problémy s tým, že by tu bol konflikt záujmov, že z postu poslanca MsZ odstúpi. Primátor 
mesta to dal preveriť a bolo mu povedané, že pokiaľ jeho firma bude vstupovať aj do vecí, 
ktoré sa týkajú zákaziek mesta, on ich neovplyvňuje, nakoľko je tam výberová komisia, ktorá 
vyhodnotí súťaž, že to nie je konflikt záujmov. Pokiaľ to nie je konflikt záujmov, bude sa 
súťaží aj naďalej zúčastňovať, samozrejme bez ovplyvňovania komisie a ceny. Osobe alebo 
osobám, ktorá to píše navrhuje stretnutie a o všetkých týchto záležitostiach sa môžu 
rozprávať.   
 
O 14.26 hod. príchod poslanca Mgr. Jána Škvarku na rokovanie MsZ. 
 
Primátor mesta – vlani sa odsúhlasil Etický kódex voleného zástupcu mesta, ktorý definuje, 
čo je verejný záujem. Právnička mesta spracováva ešte aj výklad k tejto špecifickej situácii. 
Myslí si, že aj novozvolená hlavná kontrolórka si môže takúto agendu osvojiť a vytvoriť si 
svoje stanovisko. 
 
Mgr.Hudec – bol by rád, keby mesto našlo symbiózu s mestskými podnikateľmi, keďže 
zamestnávajú Novobančanov. Ak je to ošetrené v etickom kódexe, aby sme si vážili takýchto 
ľudí, ktorí tu pracujú a zamestnávajú Novobančanov, aby sa im nekládli „polená od nohy.“ 
V mesiaci september navrhol pracovné stretnutie, na ktorom by sa prejednalo, čo v meste 
riešiť a následne potom informovať aj občanov. Dáva na vedomie, že v Zápisnici z komisie 
dopravy je uvedený návrh spôsobu riešenia problémových MK, ktorý bude prehodnotený 
a vyhodnotený s poslancami a riaditeľom TS.  
 
 
Ing.Tužinský – pracovné stretnutie len uvíta a termín bude oznámený v dostatočnom 
predstihu. Pracovné stretnutie by sa malo týkať hlavne MK, priorít z pohľadu cestovného 
ruchu, prípravy rozpočtu na rok 2021 a zaktualizovania priorít, o ktorých sa bavili začiatkom 
tohto roku  a ktoré boli stopnuté z dôvodu koronavírusu. Prioritou bol projekt ZUŠ. 
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Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, zástupca primátora mesta Nová Baňa  Ing. Karol 

Tužinský poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 14.29 hod. 
ukončil.  

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani. 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.                        Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r. 
                        primátor mesta             prednostka MsÚ          
 
 
 
 
 
             
 
 
 
                     Maroš Marko, v. r.                                                 Gregor Káder, v. r.  
                           I. overovateľ                                 II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová 


