Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 6.12.2018 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:
Podpredseda Miestnej volebnej
komisie:
Vedúci oddelení:
Hlavná kontrolórka:
Riaditelia mestských podnikov:
Riaditelia školských zariadení:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Mgr. Ján Havran
Ing. Juraj Schwarz
Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr.
Iveta Lukáčová, Jaroslav Svetík
Ing. Mgr. Eliška Vallová
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
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

Zasadnutie ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril Mgr. Ján
Havran a viedol Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta. Ustanovujúce
zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. §-u 12 odst. 1.
Mgr. Ján Havran skonštatoval, že je prítomný novozvolený primátor mesta Nová Baňa
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a 12 poslancov MsZ. Za zapisovateľku určil Martu
Müllerovú a za overovateľov zápisnice Maroša Marka a Ing. Karola Tužinského.
Následne Mgr. Ján Havran vyzval podpredsedu miestnej volebnej komisie Ing. Juraja
Schwarza, aby prečítal Správu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy v meste Nová Baňa.
Ing.J.Schwarz: Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som
v zastúpení predsedu miestnej volebnej komisie pána Juraja Kološtu, ktorý je momentálne
v nemocničnom ošetrení, prečítal Správu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do
orgánov samosprávy v meste Nová Baňa.
Správa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy
v meste Nová Baňa.
Miestna volebná komisia bola päťčlenná, zložená z 3 zástupcov politických strán,
ktoré predložili kandidátne listiny do komunálnych volieb a dvoch zástupcov delegoval
primátor mesta z dôvodu, aby bola komisia v zákonnom stanovenom počte 5 členov.

Zapisovateľku menoval primátor mesta. Komisia pracovala počas celého priebehu volieb
v plnom počte.
Po odovzdaní výsledkov z jednotlivých okrskov miestna volebná komisia vypracovala
zápisnicu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Nová Baňa do mestského
zastupiteľstva a primátora mesta konaných dňa 10.11.2018 v tomto znení:
V meste sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných obvodov
Počet volebných okrskov
Počet okrskových komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva
Počet poslancov ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta

6
6
6
5933
3063
3062
2961
13
12
3040

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí
podľa počtu získaných platných hlasov:
VO
1
1
2
2
2
3
3

Meno
Ing. Karol Tužinský
Mgr. Juraj Kološta
Mgr. Peter Hudec
Mgr. Ján Škvarka
Anton Medveď
Maroš Marko
Mgr. Adrian Zima

Polit. strana
nezávislý kandidát
SNS
nezávislý kandidát
KDH
SNS
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

Hlasy
414
251
447
265
290
536
370

3
4
4
5
6
6

Igor Moško
JUDr. Vladislav Lalka
Milan Rafaj
Ján Psotka
Gregor Káder
-

SMED SD
nezávislý kandidát
SMER-SD
nezávislý kandidát
KDH

341
306
191
98
218

Za primátora mesta bol zvolený Mgr., MVDr. Branislav Jaďuď MBA, ktorý kandidoval za
koalíciu politických strán Národná koalícia, SMER-SD a SNS a získal 1546 hlasov.
Zápisnica obsahuje 5 listov a jej správnosť potvrdili vlastnoručnými podpismi všetci členovia
a zapisovateľka miestnej volebnej komisie.
Mgr.J.Havran - Vážení prítomní, pred malou chvíľou sme si mohli z úst podpredsedu
miestnej volebnej komisie vypočuť výsledky volieb do orgánov samosprávy v Novej Bani.
Zazneli mená nového primátora, aj nových poslancov mestského zastupiteľstva. Z mojej
pozície, rovnako aj v zastúpení všetkých občanov nášho mesta by som vám chcel
zablahoželať k volebnému úspechu a získanej dôvere našich občanov. Verím, že svoj získaný
mandát naplníte hlavne zodpovednou a poctivou prácou v prospech nášho mesta, v prospech

nás všetkých hrdých obyvateľov slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa.
K vašej spoločnej práci vám prajem veľa úspechov, vzájomnej úcty a spolupráce, splnenie
stanovených cieľov, ktoré si spolu s vami všetci želáme. Chcel by som teraz požiadať
novozvoleného primátora Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, aby predstúpil a zložil
zákonom predpísaný sľub.
Po prečítaní a podpísaní sľubu primátora mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran odovzdal
novozvolenému primátorovi Mgr. MVDr. Branislavovi Jaďuďovi, MBA insígnie mesta
a poprial mu veľa úspechov pri zodpovednej a náročnej práci.
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade v Novej Bani
požiadala Mgr. Petra Hudeca, aby v mene poslancov MsZ prečítal sľub poslancov Mestského
zastupiteľstva mesta Nová Baňa, ktorí ho následne aj podpísali. Po podpísaní sľubu Mgr.
MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta spolu s Ing. Jurajom Schwarzom,
podpredsedom miestnej volebnej komisie osobne zablahoželali každému poslancovi
mestského zastupiteľstva.
Po zložení sľubov Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade
Nová Baňa požiadala primátora mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA o
slávnostný príhovor.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA:
Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, kolegyne, kolegovia, milé dámy,
vážení páni, vážení občania,
prichádzam medzi Vás s predsavzatím na vytvorenie čo najoptimálnejších podmienok pre
dosiahnutie našich spoločných cieľov pre naše mesto Novú Baňu. Vážim si a ďakujem za
dôveru, ktorú ste mi odovzdali prostredníctvom Vášho hlasu v komunálnych voľbách a
zároveň vnímam ako záväzok aj všetky hlasy, ktoré boli odovzdané iným kandidátom, ktorí sa
uchádzali o jednotlivé posty v uplynulých voľbách. Pozývam Vás všetkých k spoločnej práci
pre zabezpečenie všetkých potrieb na spokojný život v našom meste, bez ohľadu na politickú
príslušnosť, osobné sympatie či antipatie.
Prajem si, aby naša práca uspokojila očakávania občanov, prinášala riešenia ich
požiadaviek, a aby zároveň napĺňala pocitom zadosťučinenia a uznania nás všetkých, počnúc
odbornými pracovníkmi na mestskom úrade, pracovníkmi ostatných mestom zriadených
organizácií, ako aj iných organizácií, počnúc technickými službami cez mestské lesy, až po
školské a mimoškolské organizácie.
Nech panuje medzi nami atmosféra vzájomnej dôvery, otvorenej komunikácie a
vzájomného pochopenia, empatie, spravodlivosti a poriadku, ako aj atmosféra tímovosti,
inovatívnosti, integrity, transparentnosti a záujmu o občana. Prácu primátora, ostatných
predstaviteľov a zamestnancov mesta, ako aj prácu poslancov vnímam ako službu obyvateľom
nášho mesta.
Naše spoločné ciele budeme schopní realizovať iba s Vašou podporou a so zapojením
aj iných orgánov a inštitúcií do riešenia aktuálnych potrieb nášho mesta. Práve
transparentná, otvorená a hodnotová samospráva, aktívne počúvajúca podnety, návrhy a
požiadavky od obyvateľov, bude zárukou rozvoja nášho mesta vo všetkých jeho oblastiach pre
lepší a kvalitnejší život v ňom. Nech je Nová Baňa mestom príjemným na bývanie, atraktívna
pre návštevníkov, ekonomicky zaujímavá pre podnikateľov a investorov, bezpečná pre nás
všetkých a prívetivá ku novým obyvateľom.
Ďakujem vopred za Váš proaktívny prístup a želám nám všetkým radosť z dobre
vykonanej práce, ktorá bude odmenená úsmevom a poďakovaním spokojných obyvateľov
Novej Bane, od tých najmenších, po tých najstarších a s pričinením nás všetkých,
vybudovaním chýrneho mena nášho mesta Novej Bane nielen v jeho okolí, ale aj v rámci
Slovenska.

Po slávnostnom príhovore novozvoleného primátora mesta sa skončila slávnostná časť
ustanovujúceho zastupiteľstva, Mgr. Ján Havran odovzdal vedenie rokovania novozvolenému
primátorovi mesta Mgr. MVDr. Branislavovi Jaďuďovi, MBA a vyhlásil krátku prestávku.

Prestávka od 15.25 hod. do 15.38 hod.
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA otvoril pracovnú časť
zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, v počte 12 poslanci, čiže
zasadnutie mestského zastupiteľstva je uznášaniaschopné. Poslancom bol poslaný 3 dni
vopred program dnešného zasadnutia a v rovnakom termíne bol zverejnený aj na úradnej
tabuli mesta a na web stránke mesta.
Program rokovania je nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie
Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Schválenie platu primátora mesta
Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia MsZ
Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch
Návrh na zriadenie komisií MsZ, voľba predsedu a členov komisií z radov poslancov
MsZ
Záver

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA: Z rokovania sa vypúšťa bod č. 7 „Poverenie
poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch“ a bod č. 8 „Návrh
na zriadenie komisií MsZ, voľba predsedu a členov komisií z radov poslancov MsZ“, ktoré
boli pôvodne zahrnuté do programu rokovania dnešného MsZ. O týchto bodoch budeme
rokovať na najbližšom zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať dňa 19. decembra 2018, nakoľko
dnešné MsZ je inaguračné. Sú nejaké doplňujúce návrhy?
Hlasovanie č. 1 o programe MsZ bez bodov č. 7 a č. 8:
prítomní - 9
za - 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš
Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 2 (Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka) – bolo prijaté

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď potvrdil, že za
zapisovateľku zápisnice bola zvolená Martu Müllerová a za overovateľov zápisnice Maroš
Marko a Ing. Karol Tužinský.

3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie
Predkladateľom daného bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom
úrade Nová Baňa.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zloženie mandátovej komisie v zložení: predseda Mgr. Peter Hudec, členovia Maroš Marko
a JUDr. Vladislav Lalka.

U z n e s e n i e č. 113/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zloženie mandátovej komisie v zložení:
predseda:
Mgr. Peter Hudec
členovia:
Maroš Marko
JUDr. Vladislav Lalka
Hlasovanie č. 2:
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. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie Mgr. Peter Hudec prečítal Správu mandátovej komisie
MsZ Nová Baňa zo dňa 6. 12. 2018, ktorú všetci členovia mandátovej komisie aj podpísali.

Správa mandátovej komisie MsZ Nová Baňa zo dňa 06.12.2018
Mandátová komisia v zložení predseda Mgr. Peter Hudec a členovia Maroš Marko a JUDr.
Vladislav Lalka, predkladajú túto správu o overení a platnosti voľby primátora mesta
a poslancov mestského zastupiteľstva na základe ustanovenia bodu 7 bod 3 článku
Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani (ďalej len rokovacieho
poriadku).
1) Mandátová komisia v zmysle bodu 7 článku bod 3 Rokovacieho poriadku overila:
u primátora mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA
a) osvedčenie o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v Novej Bani
b) zloženie zákonom predpísaného sľubu
c) vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie menovaného o nevykonávaní, resp.
vykonávaní funkcie nezlučiteľnej s funkciou primátora
2) Mandátová komisia v zmysle bodu 7 článku bod 3 Rokovacieho poriadku overila:
u poslancov 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
d) osvedčenie o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v Novej Bani
e) zloženie zákonom predpísaného sľubu
f) vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie menovaných o nevykonávaní, resp.
vykonávaní funkcie nezlučiteľnej s funkciou poslanca.
3) Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani konaného dňa 06.12.2018
v zmysle bodu 7 článku 3 Rokovacieho poriadku, týmto overuje platnosť voľby
primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani.
Správu predkladá predseda mandátovej komisie Mgr. Peter Hudec.
V Novej Bani, dňa: 6.12.2018

U z n e s e n i e č. 114/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A. berie na vedomie
overenie zloženia sľubu a správu mandátovej komisie
B. konštatuje, že
1. novozvolený primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA zložil zákonom
predpísaný sľub primátora mesta
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca 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
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
5. Schválenie platu primátora mesta
Predkladateľkou a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho
oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat primátora mesta
Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA vo výške 2 481 eur.
Dôvodová správa
Primátorovi mesta patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu, ktorý je určený v zmysle
ustanovení zákona č 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov mesta zisteného na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho roka. Plat
sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. primátorovi mesta Nová Baňa patrí minimálne
plat podľa zákona vo výške 2,60 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve.
V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. plat primátora nemôže byť nižší ako je
ustanovené v § 3 ods. 1. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až
o 60 %.
Výpočet:
954 x 2,60 = 2 481 € (po zaokrúhlení na celé euro smerom nahor v zmysle zákona﴿
pričom:
954 – priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017
2,60 – výška násobku , ktorým sa v zmysle § 4 ods. 1, platová skupina 5 sa násobí priemerná
mzda v národnom hospodárstve
Mgr.Ľ.Rajnohová – Vážení poslanci, predkladáme Vám návrh na uznesenie v súlade so
zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí
a primátorov miest, v znení neskorších predpisov. Primátorovi mesta patrí plat odo dňa
zloženia predpísaného sľubu, ktorý je určený v zmysle ustanovení spomínaného zákona.
Skladá sa ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa
počtu obyvateľov mesta, zisteného taktiež na základe údajov Štatistického úradu SR k 31.
decembru predchádzajúceho roka. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. V zmysle § 4
citovaného zákona, primátorovi mesta Nová Baňa patrí minimálne plat vo výške 2,6 násobku
priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. V zmysle § 4 ods. 2 citovaného
zákona plat primátora nemôže byť nižší, ako je ustanovené v tomto zákone. Mestské
zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Priemerná mzda v národnom
hospodárstve za rok 2017 bola vo výške 954 € krát koeficient 2,60 – po zaokrúhlení na celé
euro smerom nahor v zmysle zákona, patrí primátorovi mesta Nová Baňa základný plat vo
výške 2481 €.
Ing.K.Tužinský – Vážení kolegovia poslanci, k prednesenému návrhu navrhujem, aby sme
momentálne odsúhlasili plat primátora mesta, ako je v navrhnutých materiáloch s tým, že
predpokladám, že do riadneho MsZ zvolaného primátorom mesta sa ešte stretneme na
pracovnom rokovaní a ak nadpolovičná väčšina poslancov bude mať iný názor ohľadom
zvýšenia tejto základnej mzdy od nula až do 60 % tak navrhujem, aby sme to predniesli na
najbližšom MsZ ako mimoriadny bod programu. Navrhujem, aby sme momentálne
odsúhlasili tento predložený návrh. To je môj návrh, ďakujem.
U z n e s e n i e č. 115/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat primátora mesta
Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA vo výške 2 481 eur

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
6. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia MsZ
Predkladateľom daného bodu je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta
a spracovateľkou je Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom
úrade Nová Baňa.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
poveruje
poslanca mestského zastupiteľstva Maroša Marka zvolávaním a vedením zasadnutí
mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 73/2014.
U z n e s e n i e č. 116/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
poveruje
poslanca mestského zastupiteľstva Maroša Marka zvolávaním a vedením zasadnutí
mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
a ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 73/2014.
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

Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr.
Branislav Jaďuď, MBA poďakoval za účasť, zasadnutie Mestského zastupiteľstva
o 15.53 hod. ukončil a všetkých prítomných pozval na slávnostný prípitok.
Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.
primátor mesta

Maroš Marko, v. r.
I. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Ing. Karol Tužinský, v. r.
II. overovateľ

