
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 
ktoré sa konalo dňa 19.12.2018 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  

v  Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 
Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, 
Anton Medveď, Igor  Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský,  Mgr. Adrian Zima 
                                           
Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová 
Vedúci oddelení:    Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Iveta Lukáčová,   

Jaroslav Svetík  
Hlavná kontrolórka:  Ing. Mgr. Eliška Vallová 
 
Riaditelia mestských podnikov:  Anna Tužinská, riaditeľka MsBP, s.r.o. Nová Baňa,  

Viťazoslav Chrappa, riaditeľ MsL, spol. s r.o.,Nová Baňa  
František Bakoš, riaditeľ TS mesta Nová Baňa 

 
Riaditelia školských zariadení: Mgr. Slavomíra Bagalová, riaditeľka ZŠ J. Zemana,  
                                                    Mgr. Marta Urdová, riaditeľka ZUŠ Nová Baňa  

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ Nová Baňa  
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ Nábrežná, Nová Baňa  

                                                                                                        
Prizvaní: Ing. Janka Šeclová, Daša Zigová a Ing. Slavomír Kasan 

oddelenie VŽPaSM na   Mestskom úrade  Nová  Baňa, 
Ing. Zuzana Paučeková, finančné oddelenie na Mestskom 
úrade Nová Baňa 

 

 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 12 poslancov bolo prítomných 12 poslancov, primátor mesta Nová Baňa 
vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné.  
 
1.Otvorenie  
Rokovanie mestského zastupiteľstva privítaním prítomných otvoril a viedol primátor mesta 
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.  
 
primátor mesta – uviedol, že sa zavádza niekoľko noviniek v rokovaní MsZ. Na začiatku 
rokovania Msz bude informačný blok vedenia mesta a budú poskytnuté informácie, týkajúce 
sa chodu mesta medzi jednotlivými zasadnutiami MsZ. Dnes to budú informácie: zmeny 
v organizačnej štruktúre MsÚ, informácie o termíne doplňujúcich komunálnych volieb, 
informácia o novej bytovke Pod sekvojou, informácia k dodatku k zmluve MŠ Nábrežná,  
informácie k dodatku k nájomnej zmluve, týkajúcej sa mestských lesov, informácia 
o zverejnení zámeru prenajať lesné pozemky a budovy mestským lesom, príprava aktualizácie 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta, informácia o nakladaní s KO a informácia o Mestskej 
rade, Rade seniorov a Mládežníckom parlamente. Informoval o menovaní do funkcie 



prednostky MsÚ dňom 12.12.2018 Mgr. Ľudmilu Rajnohovú a za viceprimátora mesta Nová 
Baňa menoval Ing. Karola Tužinského.   
 
prednostka MsÚ – termín doplňujúcich  volieb do orgánov samosprávy obcí bol stanovený 
na 13. apríla 2019. V našom meste sa budú konať v obvode č. 6. 
 
Ing.Šeclová – spoločnosť ELLIO spol. s r. o. Nitra ako zhotoviteľ a aj investor realizuje 
výstavbu  nájomného bytového domu s príslušnou technickou infraštruktúrou na sídlisku 
KBV Hrádza, na ul. Pod sekvojou. Výstavbou vznikne 39 bytov, z toho jednoizbových 11, 
dvojizbových 20 a trojizbových 8. Táto firma zabezpečí kolaudáciu a následne zápis bytového 
domu do katastra nehnuteľností. Potom môže byť bytový dom ponúknutý na odpredaj mestu. 
Mesto so spoločnosťou uzavrie buď kúpnu zmluvu alebo zmluvu o prenájme. Dňa 13.12.2018 
sa konalo kolaudačné konanie, na ktorom boli zistené závady a nedorobky, brániace vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia. Termín na odstránenie závad a nedorobkov bol stanovený do 
30.4.2019. Ďalším projektom je Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná, dňa 11.9.2018 bola 
uzatvorená so spoločnosťou Sport service s.r.o. Diaková zmluva o dielo, s termínom 
ukončenia do 14.12.2018. Zhotoviteľ začiatkom decembra 2018 požiadal na základe 
objektívnych okolností znemožňujúcich vykonávanie prác na oplotení a na objekt skladu 
o zmenu termínu ukončenia realizácie prác do 31.5.2019. Požiadavke bolo vyhovené 
a pristúpilo sa k uzatvoreniu dodatku č. 1.  
 
D.Zigová – Dodatok č. 11 k Nájomnej zmluve č. 13/2009 zo dňa 21.12.2009 s nájomcom 
Mestskými lesmi spol. s r. o. bol uzatvorený a zverejnený dňa 17.12.2008. Nájomné za 
obdobie 12.12.2018 do 31.12.2018 sa zvyšuje o sumu 40.438 eur a je splatné do 21.12.2018. 
Na základe záverov Správy z kontroly Nájomnej zmluvy č. 13/2009  a jej dodatkov, ktorú 
vykonala hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa sa uvádza povinnosť nájomcovi zaplatiť za 
obdobie od 1.1.2018 do 3.5.2018 alikvótnu časť pôvodného nájomného t.j. 40.438 eur. 
Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené. Dňa 17.12.2018 mesto Nová 
Baňa zverejnilo zámer mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta do nájmu v prospech 
Mestských lesov spol. s r. o.   na dobu určitú 9 rokov a to na obdobie od 1.1.2019 do 
31.12.2027, vo výške ročného nájomného 90 tis. eur. Vypracováva sa nová nájomná zmluva, 
ktorá bude schvaľovaná MsZ mesta Nová Baňa dňa 31.12.2018. Zásady hospodárenia 
s majetkom mesta budú prepracované v spolupráci s právničkou mesta.  
 
Primátor mesta – hlavným dôvodom prepracovania Zásad hospodárenia s majetkom mesta je 
ustanovenie, ktoré dnes umožňuje primátorovi mesta podpisovať zmluvy, ktoré nepresahujú 
10 rokov. Náš návrh je určite túto lehotu skrátiť, čo bude predmetom ďalšieho rokovania 
MsZ.  
 
Ing.Kasan – poskytol informácie o najnovších zmenách v oblasti odpadového hospodárstva 
a myšlienkach, akým smerom, by sme uvedené záležitosti chceli riešiť. Uvedeným zákonom 
sa zvyšuje zákonný poplatok zo sumy 5,04 eur za tonu na sumu 12 eur za tonu. Pre budúci rok 
2019 sa vychádzalo zo skutočností roku 2018 a robil sa predpoklad, aké množstvá odpadu by 
mali vzniknúť. Zberovou spoločnosťou sú Technické služby mesta Nová Baňa, ktoré 
vyvážajú odpad na prekládkovú stanicu, z ktorej ju odváža firma Waste transport na skládku 
odpadov do Bzenice. Zmluva s predmetnou firmou končí 21.1.2019, takže situácia sa bude 
riešiť. Mesto má zámer vybudovať nakladaciu rampu alebo umiestniť kontajnery do úrovni 
terénu, do podzemia, vďaka čomu by sa ušetrila podstatná časť finančných prostriedkov, ktoré 
sa platia za prekládku KO. Odvoz z prekládky bude ďalej zabezpečovať spoločnosť Waste 
transport za podmienok, ktoré sú cenovo výhodnejšie, ako odvoz KO na skládku odpadov 



Bzenica Technickými službami mesta Nová Baňa. V decembrovom čísle NN vyšiel kalendár 
zberu triedeného odpadu.  
 
primátor mesta – uzavreli sme dohodu o pracovnej činnosti s právničkou pre Mesto Nová 
Baňa  s Mgr. Rupcovou, ktorá bude k dispozícii na mestskom úrade každú stredu od 9.00 do 
16.00 hod.; zverejní sa ponuka o voľnom pracovnom mieste, nakoľko 15.1.2019 odchádza zo 
stavebného úradu Mgr. Michalová.  
 
riaditeľ TS – ako zberová organizácia KO majú teraz problém, odišiel šofér kuka vozu a do 
doby, kým sa nájde nový, budú fungovať na núdzovom režime zboru KO v meste.  
 
primátor mesta – do programu rokovania navrhol doplniť bod č. 7 „Preplatenie nevyčerpanej 
dovolenky primátora mesta z dôvodu ukončenia funkcie“.  

Návrh programu rokovania: 

O t v o r e n i e 
1. Informačný blok vedenia mesta  
2. Kontrola plnenia uznesení  
3. Správy hlavnej kontrolórky 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 

2019 
5. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 
6. 9. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2018 
7. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta z dôvodu ukončenia funkcie 
8. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020 a 2021  
9. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch 
10. Delegovanie zástupcu mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región 

Gron“ 
11. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
12. Návrh na zriadenie komisií MsZ a doplnenie členov 
13. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 
14. Interpelácie občanov 

Z á v e r 
 
 
Hlasovanie č. 1 o programe rokovania: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 - bolo prijaté 
 
 
 
 
 



Za zapisovateľku bola určená Marta Müllerová 
Overovatelia zápisnice:   Mgr. Adrian Zima, Mgr. Juraj Kološta 
Návrhová komisia:   Maroš Marko, Igor Moško,  Mgr. Ján Škvarka 
Pracovné predsedníctvo:   Mgr. Peter Hudec 
 
Hlasovanie č. 2 o zapisovateľke, overovateľoch zápisnice, návrhovej komisii 
a pracovnom predsedníctve: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 - bolo prijaté 
 
2. Kontrola  plnenia uznesení 

 Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná 
kontrolórka mesta. Predložená bola správa kontroly plnenia uznesení prijatých na MsZ 
konanom dňa 19.9.2018 a 6.12.2018. Hlavná kontrolórka mesta správu aj predniesla.  

 
U z n e s e n i e   č. 117/2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie  
 
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 19. 09. 2018  a 6. 12. 2018 
 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
3. Správy  hlavnej kontrolórky 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná 
kontrolórka mesta. Predložené boli: Správa z kontroly Zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov vo 
vzťahu k zákonu o DzP č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v kontexte medzi 
závislými osobami v rokoch 2015-2018 a Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta v roku 
2018.  Hlavná kontrolórka mesta správy aj predniesla. K Správe z kontroly  Zmluvy č. 
13/2009 a jej dodatkov odporúča kontrolovanému subjektu, aby si dal vypracovať transferovú 
dokumentáciu, ktorá je podľa zákona o dani z príjmov povinná.  

K Správe z kontroly stavu vývoja dlhu mesta roku 2018 konštatovala, že podľa finančných 
výkazov o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy mesto k 31. 12. 2017, t. j.  za  
predchádzajúci  rozpočtový rok, vykázalo skutočné bežné príjmy vo výške 4 586 410,- eur; 
celková suma dlhu mesta k 30. 09. 2018 predstavuje sumu 56 459,53 eur; suma ročných 



splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 30. 09. 2018 predstavuje 
sumu 56 459,73  eur. Celková suma dlhu pre účely posudzovania stavu a vývoja dlhu mesta 
predstavuje 1,23% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, t.j. 
neprekročí 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
 

U z n e s e n i e   č. 118/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Správu z kontroly Zmluvy č. 13/2009 a jej dodatkov vo vzťahu k zákonu o DzP č. 595/2003 
Z. z. v znení neskorších predpisov v kontexte transakcií medzi závislými osobami v rokoch 
2015 - 2018 
    
Správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2018  
 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. pokrok 
2019 
 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, hlavná 
kontrolórka mesta, ktorá predmetný návrh na uviedla. 

U z n e s e n i e   č. 119/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
berie na vedomie 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2019  
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 



5. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 

 Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
a spracovateľkou je Ing. Zuzana Paučeková, referentka pre školstvo, finančné oddelenie na 
Mestskom úrade Nová Baňa, ktorá predniesla k návrhu na VZN, že sa predkladá na 
schválenie MsZ v zmysle  zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve § 6 ods. 12. Prílohou sa stanovuje výska dotácie na 1 dieťa na rok 2019. 
V zákonnej lehote bola elektroniky podaná pripomienka Mgr. Branislavom Pirháčom, 
riaditeľom ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa. Jej obsahom bolo zrovnoprávnenie financovania 
školských zariadení v meste Nová Baňa. Uvedenej pripomienke sa vyhovuje v plnom 
rozsahu.  

N a r i a d e n i e   č.  2/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2018 zo dňa 19.12.2018 o financovaní 
originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva so zapracovanou pripomienkou 
 
Hlasovanie č. 6:  
prítomní - 12 
za - 10  (Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, 
Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 2 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta) 
nehlasoval - 0 – nariadenie bolo prijaté 
 
6.  9. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2018 
 

 Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
a spracovateľkou je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade 
Nová Baňa. Predniesla, že v septembri boli urobené 4 rozpočtové opatrenia  v rámci 
kompetencií primátora mesta, preto je toto až 9. zmena rozpočtu. Všetko je podrobne 
rozpísané v priloženom Komentári  k 9. zmene rozpočtu mesta v roku 2018.  

 
U z n e s e n i e   č. 120/2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 
9. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2018 
 
Hlasovanie č. 7:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  



zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
7. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta z dôvodu ukončenia funkcie 
 

 Predkladateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ a 
a spracovateľkou je Helena Mlynková, mzdová účtovníčka, správne oddelenie na Mestskom 
úrade Nová Baňa. V zákone č. 253/1994 Z. z. § 2 sa píše, že starostovi počas výkonu funkcie 
patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej 
zmluvy. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak 
nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roka a ak o tom rozhodlo 
obecné zastupiteľstvo.  

Ing.Tužinský – uviedol, že jednak má nárok zo zákona, ale musí byť aj súhlas MsZ na 
vyplatenie tejto čiastky.  

prednostka MsÚ – uviedla, že to musí byť odsúhlasené aj MsZ. 

Ing.Tužinský – predpokladá, že výpočet je správny a má to pochopiť tak, že v roku 2018 si 
nečerpal skoro žiadnu dovolenku? 

prednostka MsÚ – uviedla, že dočerpával dovolenku z roku 2017. 

M.Marko – poznamenal, že keď ju nemohol vyčerpať, mal by uviesť nejaký dôvod alebo či 
je to bežné, že aj ostatní zamestnanci majú ešte celú tohtoročnú dovolenku? 

prednostka MsÚ - do dnešného dňa nebolo predložené žiadne zdôvodnenie, predkladáme len 
zákonom stanovený nárok. 

Mgr.Hudec – opýtal sa, či kolektívna zmluva upravuje, koľko je možné preniesť dní 
dovolenky do nasledujúceho roka? 

prednostka MsÚ - podotkla, že toto upravuje ten zákon, ktorý uviedla. Primátori 
a starostovia nie sú klasickí zamestnanci mesta, sú volení predstavitelia, takže v niečom sa 
postupuje v zmysle zákonníka práce a v niečo majú schválené samostatnými osobitnými 
predpismi.  

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
schvaľuje 
vyplatenie nároku za nevyčerpanú dovolenku z dôvodu skončenia funkčného obdobia 
primátora mesta Mgr. Jána Havrana v celkovej výške 2 913,49 eur v zmysle § 2 ods. 2 
zákona č. 253/1994 Z. z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov 
 
Hlasovanie č. 8:  
prítomní - 12 
za - 3  (Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 7 (Gregor Káder,  Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ján 
Psotka, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský)  
zdržal sa - 2  (Mgr. Peter Hudec, Anton Medveď) 
nehlasoval - 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 



8. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020 a 2021 
 

 Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
a spracovateľkou je Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia na Mestskom úrade 
Nová Baňa, ktorá správu podrobne aj predniesla. Vyjadrila sa, že novému primátorovi mesta 
bol predložený pripravený návrh rozpočtu s tým, že boli do neho premietnuté výdavky na 
bežné fungovanie mestského úradu, technických služieb, škôl a školských zariadení. Súčasťou 
rozpočtu mesta sú rozpočty štyroch rozpočtových organizácií, školských zariadení s právnou 
subjektivitou a to Základnej školy Jána Zemana, Základnej umeleckej školy, Centra voľného 
času a Materskej školy ul. Nábrežná s elokovanými pracoviskami na ul. Kolibská a Štúrova. 
Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet príspevkovej organizácie Technických služieb mesta. 

 
U z n e s e n i e   č. 121/2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje 
 

a) Rozpočet Mesta Nová Baňa na rok 2019 v členení: 
PRÍJMY VRÁTANE  FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 5 592 306 
VÝDAVKY VRÁTANE  FINANČNÝCH OPERÁCIÍ 5 592 306 
V tom:  
BEŽNÝ ROZPOČET  
Bežné príjmy 5 031 727 
Bežné výdavky 4 961 672 
Prebytok/schodok bežného rozpočtu    70 055 
  
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET  
Kapitálové príjmy 39 491 
Kapitálové výdavky 522 939 
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu              -483 448 
  
VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA              -413 393 
  
FINANČNÉ OPERÁCIE  
Príjmové finančné operácie 521 088 
Výdavkové finančné operácie  107 695 
Prebytok/schodok finančných operácií +  413 393 
  

b) Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa na roky 2019, 2020  a 2021 
 

berie  na vedomie  
 

a) Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2020 a 2021  
b) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky  2019, 2020 a 2021  

 
Hlasovanie č. 9:  
prítomní - 12 



za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
9. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch 
 
 Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu Nová Baňa. 
 

U z n e s e n i e   č. 122/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
poveruje 
 
poslancov  mestského  zastupiteľstva   Mgr.  Jána  Škvarku  a  Ing.  Karola  Tužinského  
na vykonávanie občianskych obradov a zároveň ich oprávňuje používať mestské insígnie 

 
a   ruší 

 
 uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 74/2014 
 
Hlasovanie č. 10:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
10. Delegovanie zástupcu mesta do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región 
Gron“ 
 Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu Nová Baňa. 
 
primátor mesta – doplnil, že doteraz bol zástupca mesta exprimátor Mgr. Havran a bol aj 
predsedom predstavenstva OO CR. Na porade vedenia MsÚ sa uzniesli,  že zástupcom mesta 
bude teraz Mgr. Lukáčová, z dôvodu, že je to oblasť, ktorá korešponduje s agendou oddelenia 
kultúry a informačného centra a vedia sa odborne postaviť aj k takémuto členstvu. Jeho 
aktívna účasť bude v zmysle podporovania všetkých dobrých aktivít, ale po prináležiacej 
argumentácii.  
 

U z n e s e n i e   č. 123/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 



deleguje  
 
Mgr. Ivetu Lukáčovú k zastupovaniu mesta v oblastnej organizácii cestovného ruchu 
„Región Gron“ vo všetkých úkonoch súvisiacich s činnosťou organizácie a s riadnym 
hlasovacím právom 
 
Hlasovanie č. 11:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
11. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 

Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu Nová Baňa. 
  

U z n e s e n i e   č. 124/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 

1. Deleguje do rád škôl v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa: 
 

a) Rada školy pri Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa: 
Mgr. Petra Hudeca, poslanca MsZ Nová Baňa 

  Maroša Marka, poslanca MsZ Nová Baňa 
 Dášu Zigovú, zamestnanec Mestského úradu Nová Baňa 
 Ing. Jozefa Koperdáka, delegovaný zástupca mesta Nová Baňa 

 
b) Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Kollárova 5, Nová Baňa: 

Maroša Marka poslanca MsZ Nová Baňa 
Ing. Karola Tužinského, poslanca MsZ Nová Baňa 
Ing. Katarínu Ditteovú,  zamestnanca Mestského úradu Nová Baňa 

 
c) Rada školy pri Centre voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa: 

Antona Medveďa, poslanca MsZ Nová Baňa 
Mgr. Adriana Zimu, poslanca MsZ Nová Baňa  

 
d) Rada školy pri Materskej škole, Nábrežná 2, Nová Baňa: 

Milana Rafaja poslanca MsZ Nová Baňa 
Mgr. Juraja Kološtu, poslanca MsZ Nová Baňa 
Bc. Jána Ďurovského, zamestnanca Mestského úradu Nová Baňa  
Mgr. Helenu Orgonášovú delegovaná zástupkyňa mesta 

 
2. Ruší uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č.7/2015, 9/2015, 

11/2015/, 13/2015, 8/2015, 10/2015 a 12/2015 
 



Hlasovanie č. 12:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
12. Návrh na zriadenie komisií MsZ a doplnenie členov 
  

Predkladateľom bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta 
a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka Mestského úradu Nová Baňa, ktorá 
podala k predmetnému bodu aj podrobný komentár. 

 
Mgr.Hudec - požiadal, aby sa komisia dopravy schvaľovala samostatne, keďže nebol čas na 
navrhnutie členov do komisie, mimo poslancov MsZ.  
 
prednostka MsÚ – poznamenala, že to bude ďalší bod, teraz schvaľujeme členov do 
jednotlivých komisií z radov poslancov.  
 
Ing.Tužinský – predniesol návrh, aby predsedovia jednotlivých komisií zriadených pri MsZ 
sa k prvému polroku alebo ku koncu roku 2019 stretli a prehodnotili s čím sa v jednotlivých 
komisiách zaoberali a možno to bude viesť aj k zmene názvu niektorých komisií alebo 
k zriadeniu nových komisií.   
 

U z n e s e n i e   č. 125/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 
1. zriaďuje  

 osem komisií mestského zastupiteľstva, a to  
- finančnú  
- územného plánu, životného prostredia a majetkovú 
- kultúry, vzdelávania, mládeže a športu 
- rozvoja, bytovú a sociálnu 
- cestovného ruchu a propagácie 
- dopravy 
- ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)  
- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

2. volí 
a) do finančnej komisie poslancov MsZ: JUDr. Vladislava Lalku za predsedu 

komisie a Mgr. Adriana Zimu za člena komisie, 
 

b) do komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej  poslancov MsZ:  
Ing. Karola Tužinského za predsedu a  Maroša Marka, Mgr. Adriana Zimu,  
Jána Psotku, JUDr. Vladislava Lalku za členov, 

 



c) do komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu poslancov MsZ: Mgr. Juraja 
Kološtu za predsedu a Antona Medveďa, Igora Mošku, Mgr. Petra Hudeca za 
členov, 

 
d) do komisie rozvoja, bytovej a sociálnej poslanca MsZ: Maroša Marka za 

predsedu a  Antona Medveďa, Jána Psotku  za členov,  
 

e) do komisie cestovného ruchu a propagácie  poslancov MsZ: Milana Rafaja  za 
predsedu a Mgr. Jána Škvarku, Mgr. Juraja Kološtu, Igora Mošku za členov, 

 
f)  do komisie dopravy poslancov MsZ: Mgr. Petra Hudeca za predsedu a Maroša 

Marka, Gregora Kádera, Ing. Karola Tužinského za členov, 
 

g) do komisie ZPOZ  poslancov MsZ: Mgr. Jána Škvarku za predsedu  
 

h) do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
poslancov MsZ: Mgr. Juraja Kološtu, JUDr. Vladislava Lalku, Mgr. Jána 
Škvarku a Igora Mošku 

 
Hlasovanie č. 13:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

Prednostka MsÚ následne prečítala členov jednotlivých komisií doplnených z radov 
občanov mesta a predsedovia jednotlivých   komisií sa vyjadrili, že s predloženými návrhmi 
súhlasia.    

U z n e s e n i e   č. 126/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne: 
 
Komisia finančná - členovia: Ing. Zuzana Kováčová, Ing. Adrián Vatrt,  

Ing. Jozefína  Kasanová, zapisovateľka Emília Štullerová 
Hlasovanie č. 14:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
 



U z n e s e n i e   č. 127/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne: 
 
Komisia územného plánu, životného prostredia a majetková - členovia:   Ing.  Iveta Pallerová,  
MVDr. Anna Supuková, PhD., MHA, Ing. Marek Horniak a Mgr. Branislav Pirháč, 
zapisovateľka Dáša Zigová 
 
Hlasovanie č. 15:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0  – uznesenie bolo prijaté 
 

U z n e s e n i e   č. 128/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne: 
 
Komisia  kultúry,  vzdelávania,   mládeže  a  športu -  členovia:    PaedDr.   Tatiana   Polcová,  
Ing. Viktória Valachovičová PhD., Ing. Ján Letko, Katarína Štrbová, Mgr. Natália Kopernická  
zapisovateľka Dagmar Lachká 
 
Hlasovanie č. 16:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

U z n e s e n i e   č. 129/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne: 
 



Komisia rozvoja, bytová a sociálna - členovia: Marián Hudec, MUDr. Mária Bradiaková, 
Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef  Štrba,  zapisovateľka Alena Jobbová 
 
Hlasovanie č. 17:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

Primátor mesta podotkol, či je v poriadku, že v komisii CR a propagácie je riaditeľka 
OO CR Región Gron Mgr. Hanusová, ktorá nie je obyvateľkou mesta Nová Baňa? Prednostka 
MsÚ uviedla, že je to v poriadku.  

 
U z n e s e n i e   č. 130/2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne: 
 
Komisia   cestovného   ruchu  a  propagácie -   členovia:   Ing.  Ľubica  Hollá,    Igor   Gladiš,  
Natália Pinková,  Branislav Medveď a Mgr. Žofia Hanusová  
zapisovateľka Mgr. Andrea Šipikalová 
 
Hlasovanie č. 18:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

Predseda komisie dopravy uviedol, že riaditeľ TS mesta Nová Baňa ako správca 
mestských komunikácií sa  bude prizývať na komisiu ako poradný orgán, keď budú riešiť 
situácie súvisiace s komunikáciami mesta. 

 
U z n e s e n i e   č. 131/2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne: 
 
Komisia dopravy -  člen:  Ing. Vladimír Debnár,  Jozef Bóna,  Dušan Garaj,  Matúš  Maruniak   



a Ján Jánošov  
zapisovateľka: Ing. Katarína Jančeková 
 
Hlasovanie č. 19:  
prítomní - 12 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 
Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. 
Adrian Zima) 
proti - 1 (Maroš Marko) 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

U z n e s e n i e   č. 132/2018 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
volí 
 
doplnenie komisie o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne: 
 
Komisia ZPOZ - členovia:  Natáliu Pinkovú, Lýdiu Benčovú, Máriu Lutišanovú, Mgr. Jána 
Škvarku, Mgr. Vieru Kopernickú a Mgr. Denisu Bátorovú 
 
Hlasovanie č. 20:  
prítomní - 12 
za - 12  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ján Psotka, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 
Tužinský, Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 
13. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 
  
Primátor mesta informoval – interpelácie sa rozdelili na dva body a to Interpelácie 
poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení a Interpelácie občanov. Na 
Interpelácie občanov sa vyhradil presný čas od 17.00 hod. do 17.30 hod.  v rámci rokovania 
mestského zastupiteľstva, kedy občania môžu predniesť svoje požiadavky a pripomienky.  
Dohodneme, akým spôsobom to budeme zverejňovať a lehotu, v ktorej to budeme vybavovať.  
 
Prednostka MsÚ uviedla – na interpelácie občanov budeme  buď priamo odpovedať na 
zasadnutí MsZ, zároveň aj písomne na web stránke mesta, kde bude zriadený odkaz, alebo ak 
nebudeme vedieť odpovedať priamo na zasadnutí MsZ, odpoveď bude zaslaná v lehota do 7 
dní. Tieto písomné odpovede budú dostupné aj na stránke mesta.  Primátor mesta určil, že 
budem zodpovedná za včasnosť zodpovedania na interpelácie od občanov a taktiež na 
interpelácie od poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení.  
 
Ing.Tužinský – podotkol k zimnej údržbe, keď je odhrnutá úzka komunikácia, kde sa 
nedostane posypová tatra TS, nemalo by sa stať, že to bude posypané až za 2 resp. 3 dni. Je to 
tak nastavené, alebo je na TS málo mechanizmov, alebo máme málo odborného personálu? 



 
riaditeľ TS – uviedol, že je vypracovaný Plán zimnej údržby, tatra s posypom najskôr pracuje 
na autobusových trasách, ostatné komunikácie sú posýpané v rámci zimnej údržby pre 
zjazdnosť zberových vozidiel KO. Cesty menšieho významu sa posýpajú výnimočne. Na 
určité kritické miesta sa roznášajú tzv. kôpky, keď sa vodič dostane do určitej situácie, ktoré 
by mu mohli pomôcť. Vodiči ale nie sú zvyknutí používať reťaze. V rámci zimnej údržby 
dokážeme minúť od 600 do 800 T. Takisto zo zákona čistíme malými mechanizmami 
chodníky.  
 
Ing.Tužinský - nemyslí, že to dnes vyriešime, chcel k tomu len vedieť bližšie informácie.  
 
Riaditeľ TS – cesty III. kategórie by sa mali sprejazdniť do 3 dní.  
 
Ing.Tužinský – sa vyjadril, že to chápe, zákon je jedna vec, druhá vec je, čo chceme ako 
mesto a čo sú ochotní schváliť poslanci.  
 
J.Psotka – vlani bola schválená požiadavka na parkovisko v Starej Hute, aj teraz, keď je sneh 
návštevníci Starohutského vodopádu nemajú kde parkovať. V akom je to stave? 
 
Náčelník MsP – uviedol, že táto vec je z ich strany dlhodobo riešená, bol zaslaný podnet na  
štátnu správu, ktorá od marca 2018 stále nerozhodla o tom spore, ktorý tam je s miestnym 
občanom, ktorý to tam blokuje. V novembri posielal druhý podnet na okresnú prokuratúru, 
dostal odpoveď, že to ide riešiť hlavná prokurátorka.  
 
Primátor mesta uviedol, že riešenie parkovania v Starej Hute je podnet pre komisiu dopravy, 
aby sme to vedeli kvalifikovanie vyriešiť.  
 
Mgr.Kološta – uviedol, že dňa 12.12.2018 sa na pracovnej porade dohodli na menách z radov 
občanov v oblasti kultúry a športu. Dňa 14.12.2018 to už bolo zverejnené na stránke mesta. 
Predsedovia komisií sa snažili navrhovaných členov obvolať alebo sa s nimi stretnúť, niektorí 
z nich si ale zobrali čas na rozmyslenie. Bolo to nutné zverejňovať tak rýchlo? 
 
prednostka MsÚ – uviedla, že to bolo v hraničnom termíne, zo zákona máme povinnosť 
zverejniť materiály na rokovanie MsZ najmenej 3 dni pred jeho konaním. Ospravedlnila sa za 
krátkosť času, ale legislatívne to bolo v poriadku.  
 
primátor mesta – poznamenal, že na inaguračnom MsZ dňa 6.12.2018 sa tento bod odsunul 
na nasledujúce rokovanie MsZ 19.12.2018, kde jedným z bodov bude definitívne vyriešenie 
komisií. Za zmienku stojí, či je v kompetencii poslancov MsZ si nejakým spôsobom vyberať 
a osloviť ľudí, ktorých vy pokladáte za odborníkov do komisií alebo  chceme zverejniť nejakú 
výzvu a dať priestor všetkým občanom, aby sa tam hlásili. Vy poslanci máte kompetenciu 
v zmysle zastupiteľskej demokracie dávať návrhy do jednotlivých komisií.  
 
prednostka MsÚ - doplnila, že komisie nie sú nemenné, je možná zmena kedykoľvek  
prostredníctvom MsZ.  
 
JUDr.Lalka – spýtal sa na výzvy a čerpanie z eurofondov. 
 
 
 



PhDr.Šubová – sledujeme výzvy na rok 2019 a primátor mesta má predložené výzvy, do 
ktorých by sme sa v tomto roku mohli zapojiť. Projekty z roku 2018, ktoré sa preklápajú do 
roku 2019 sú: Detské ihrisko ul. Štúrova, Modernizácia hasičskej zbrojnice pre DHZ Nová 
Baňa a Vybavenie učební v ZŠ J. Zemana. ZŠ intenzívne pracuje na projekte a to 
novovytvorenie pracovného miesta ako asistent učiteľa a inkluzívny tím. 
 
JUDr.Lalka - spýtal sa na dve výzvy – operačný program integrovaná infraštruktúra 
s názvom „Wifi pre Teba“ , pričom prvá časť tejto výzvy už pomaly končí a bude schválená 
93 obciam.  
 
PhDr.Šubová - k tejto výzve už bolo pracovné stretnutie, máme k nej podklady a následne sa 
bude na nej pracovať.  
 
JUDr.Lalka – výzva – poskytovanie štipendií žiakom stredných škôl – neuvažovalo sa aj nad 
týmto, vzhľadom na to, že aj Gymnázium Fr. Švantnera v Novej Bani má problém so 
študentmi. Možnože aj týmto spôsobom by sa im mohlo pomôcť.  
 
PhDr.Šubová - uviedla, že mesto Nová Baňa ako zriaďovateľ nemá strednú školu, ale 
stredným školám sme nápomocní v rámci výziev, s ktorými im vieme pomôcť.  
    
JUDr.Lalka - kompostéry – v akom je to stave a akým kľúčom sa budú rozdeľovať?  
 
PhDr.Šubová -  na ministerstvo sme zaslali žiadosť o záverečnú platbu, po tejto platbe príde 
ministerstvo na kontrolu 905 ks kompostérov, ak všetko dobre dopadne, na jar 2019  
plánujeme občanom dať tieto kompostéry. Občania budú oznamom v tlači, na web stránke, 
plagátoch vyzvaní, aby si prišli prevziať tieto kompostéry. Kľúč sme vytvorili my, aby bolo 
zrejmé, komu môžu byť odovzdané  kompostéry a sú to RD s trvalým pobytom v Novej Bani.  
 
Mgr.Hudec – podotkol, že komisia dopravy s riaditeľom TS prehodnotí návrh zimnej údržby, 
budú hľadať kľúč, aby sa členitosť a kopcovitosť Novej Bane presadila aj v rámci odhŕňania  
snehu a vyšlo sa aj v ústrety občanom. Tomuto zasadnutiu predchádzalo pracovné stretnutie 
a preto sa to dnes tak rýchlo schvaľovalo, aby si občania nemysleli, že poslanci tam nedávali 
návrhy a zmeny.  
 
14. Interpelácie občanov 
  
Mgr.Holá – občianka mesta prihlásená do rozpravy – jedna výzva je ešte stále aktuálna a je to  
na opatrovateľskú službu. Pokiaľ vie, Mesto Nová Baňa nepodalo žiadosť na podporu 
opatrovateľskej služby. V návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021 nám náklady na 
opatrovateľskú službu vzrástli zhruba o 31 tis. eur, plánuje mesto zapojiť sa do tejto výzvy?  
 
PhDr.Šubová -  uviedla, že Mesto Nová Baňa sa zapája do tejto výzvy. 
 
Primátor mesta uviedol, že predmetnú výzvu na opatrovateľskú službu určite využijeme. 
 
 

Nakoľko  už  neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. 
Branislav  Jaďuď,   MBA    poďakoval   za   účasť a  zasadnutie     Mestského    zastupiteľstva 
o 17.23 hod. ukončil. 

 



 
 
Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z  rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani.  
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