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

ktoré sa konalo dňa 10.12.2014 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani,  
v  Podnikateľskom  centre  na  I. poschodí 

Prítomní: 
Poslanci Mestského zastupiteľstva: 
Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč,  Gregor Galeta, Mgr. Maroš 
Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol 
Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima 
                                           
Primátor mesta:    Mgr. Ján Havran  
Predseda Mestskej volebnej   
komisie:     Ing. Michal Motyka 
Vedúci oddelení:  Ing. Katarína Ditteová, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr. 

Iveta Lukáčová,  Jaroslav Svetík  
Hlavná kontrolórka:   Ing., Mgr. Eliška Vallová 
Právnička MsÚ:     JUDr. Jana Nemcová - ospravedlnená 
Riaditelia mestských podnikov:  Anna Holá, 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. Mária Považanová, 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   oddelenie VŽPaSM  na  MsÚ Nová          
                                                           Baňa 
                                                                                                        

    

Zasadnutie ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril a viedol Mgr. 
Ján Havran, primátor mesta. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. §-u 12 
odst. 1.  

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, mestské 
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné.  

 Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran privítal všetkých prítomných a vyzval Ing. 
Michala Motyku, predsedu miestnej volebnej komisie, aby 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 osemčlenná, zložená zo zástupcov politických strán, 
ktoré predložili  kandidátne listiny do komunálnych volieb. Zapisovateľku menoval primátor 
mesta. Komisia pracovala počas celého priebehu volieb v plnom počte. 
 
 Po odovzdaní výsledku 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 15.11.2014 v tomto znení: 
 



 
V meste sa zistili tieto výsledky: 
Počet volebných obvodov        6 
Počet volebných okrskov        6 
Počet okrskových komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania   6 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov     6081 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky      3098 
Počet odovzdaných obálok        3098 
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva 3006 
Počet zvolených poslancov        13 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 3044 
 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí 
podľa počtu získaných platných hlasov: 
 
VO Meno     Polit. strana   Hlasy 
1 Ing. Karol Tužinský   SMER-SD   291 
1 Ing. Zdenko Král   nezávislý kandidát  172 
2 Ing. Viktória Valachovičová PhD. SDKÚ-DS   252 
2 Mgr. Maroš Havran   nezávislý kandidát  213 
2 Jozef Barniak    SMER-SD   195 
3 Mgr. Adrian Zima   nezávislý kandidát  371 
3 Maroš Marko    nezávislý kandidát  305 
3 Gregor Galeta    nezávislý kandidát  262 
4 Natália Pinková   SMER-SD   207 
4 Peter Forgáč    SMER-SD   180 
5 Mgr. Branislav Bratko  nezávislý kandidát  57 
6 Ing. Tomáš Palaj   nezávislý kandidát  127 
6 Juraj Búry    KDH    104 
 

Za primátora mesta bol zvolený Mgr. Ján Havran, ktorý kandidoval ako nezávislý 
kandidát a získal 1520 hlasov. 
 

Zápisnica obsahuje 5 listov a jej správnosť potvrdili vlastnoručnými podpismi všetci 
členovia a zapisovateľka miestnej volebnej komisie. 
    
 

Po prečítaní správy miestnej volebnej komisie predseda Ing. Michal Motyka v mene 
volebnej komisie poprial zvolenému primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva pri 
vykonávaní svojej funkcie veľa síl, trpezlivosti a dobrých rozhodnutí v prospech všetkých 
občanov mesta Nová Baňa. Následne bolo primátorovi mesta Mgr. Jánovi Havranovi 
odovzdané osvedčenie o zvolení za primátora mesta a poslancom MsZ osvedčenia  o zvolení 
za poslanca MsZ.   
 

 Primátorovi mesta Nová Baňa Mgr. Jánovi Havranovi po  prečítaní  a podpísaní  sľubu 
primátora mesta boli odovzdané insígnie mesta. 
  

Poslankyňa MsZ Natália Pinková v mene poslancov MsZ prečítala sľub poslancov 
Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa, ktorí ho po zložení sľubu do rúk primátora mesta 
aj podpísali.  



 
 
Príhovor primátora mesta Mgr. Jána Havrana:  
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení páni. 
 
Štafeta zodpovednosti za fungovanie nášho mesta bola slávnostne odovzdaná. Do rúk Vám 
novozvoleným poslancom, ale rovnako i mne ako staronovému primátorovi mesta Nová Baňa. 
 Je namieste, v tejto chvíli, poďakovať bývalým poslancom MsZ, za všetko pozitívne, čo 
pre naše mesto a nás všetkých v predchádzajúcom štvorročnom období urobili. Dôveru, ktorú 
sme dostali vo voľbách do orgánov samosprávy vnímam ako pozitívne hodnotenie našej 
doterajšej práce, ale zároveň aj ako mandát pre nás všetkých pokračovať v započatom diele. 
Je len na nás, nasledovníkov predchádzajúcich generácií volených zástupcom, ako dokážeme 
nadviazať na predchádzajúce úspechy,  ako dokážeme rozvinúť vlastné predstavy o fungovaní 
samosprávy a napĺňaní predvolebných sľubov, s ktorými sme sa uchádzali o dôveru u našich 
voličov. 
 Pri tejto príležitosti gratulujem všetkým novozvoleným poslancom k volebnému 
úspechu a k získanej dôvere od občanov. Mandát poslanca a rovnako aj primátora, by mal 
byť predovšetkým zodpovednosťou a poctivou prácou v prospech nášho mesta, v prospech nás 
všetkých, hrdých obyvateľov slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa. 
 Chcel by som všetkým poslancom zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby sa pri rozhodovaní 
riadili svojimi vlastným svedomím a presvedčením o správnosti svojich rozhodnutí. My všetci 
budeme musieť v budúcnosti niesť zodpovednosť za rozhodnutia a hlasovania každý deň a nie 
len pred voľbami, pretože tak si to vyžadujú občania, ktorí chcú participovať na správe vecí 
verejných. 
 Verím, že všetci urobíme maximum svojou poctivou prácou a zodpovedným prístupom, 
aby sa naše spoločné ciele, na rozvoji Novej Bane stali skutočnosťou, pretože očakávania 
a túžby občanov po ďalšom pozitívnom smerovaní sú veľké. Pre splnenie cieľov, ktoré si 
spoločne stanovíme, je nevyhnutné, aby sme potlačili súkromné, politické alebo iné záujmy 
a uprednostňovali spoločné a verejné záujmy ako jedinú možnú cestu vzájomnej spolupráce 
pre naše mesto.  
 Ako opakovane zvolený primátor chcem deklarovať, že i naďalej budem primátorom 
všetkých Novobančanov a mám ambíciu, spoločne aj s Vami poslancami mestského 
zastupiteľstva, obyvateľov nášho mesta spájať. Som pripravený pokračovať v uskutočňovaní 
ďalších zmien, v záujme budúceho úspechu nášho mesta.  
 Vážené dámy, vážení páni,  
 na záver chcem všetkým novozvoleným poslancom MsZ, pracovníkom mestského 
úradu a zamestnancom organizácií zriadených mestom zaželať veľa zdravia, energie, 
pracovného elánu a podnetných nápadov v ich práci, hlavne rozumné a zodpovedné 
rozhodnutia v prospech občanov Novej Bane. 
 

 

Prestávka od 15.20 hod. do 15.30 hod.  
 
1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 
 
 Primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran otvoril pracovnú časť zasadnutia 
mestského zastupiteľstva a konštatoval, že sú prítomní všetci 13 poslanci. Mestské 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Uviedol, že na rokovanie bol predložený 
nasledovný program a vyzval prítomných, aby predniesli svoje pripomienky k tomuto 
programu. 



 
O t v o r e n i e 

1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie 
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia MsZ 
6. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch  
7. Návrh na zriadenie komisií MsZ 
8. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
9. Voľba členov dozornej rady Mestských lesov spol. s r. o. a Mestského bytového 

podniku s.r.o. v Novej Bani  
10. Určenie  platu primátora mesta 
11. Zásady odmeňovania poslancov MsZ 

Z á v e r 
 
Hlasovanie č. 1 o programe MsZ: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 
 
 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Primátor mesta  Nová Baňa  Mgr. Ján Havran  určil za zapisovateľku zápisnice Martu 
Müllerovú a za overovateľov zápisnice Jozefa Barniaka a Ing. Karola Tužinského.  

 
3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej a volebnej komisie 

 

 Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a spracovateľkou je 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.  

 
U z n e s e n i e   č. 71/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  
 
schvaľuje  
 

a.) zloženie mandátovej komisie:  Natália Pinková, Ing. Tomáš Palaj, Juraj Búry 
 

b.) zloženie návrhovej komisie:   Maroš Marko, Mgr. Adrian Zima,  
Ing. Viktória Valachovi čová PhD. 



 
c.) zloženie volebnej komisie:   Mgr. Maroš Havran, Peter Forgáč, Ing. Zdenko Král  

  
 
Hlasovanie č. 2: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  
 

Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a spracovateľkou je 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.  

Predsedníčka Mandátovej komisie Natália Pinková prečítala Správu mandátovej 
komisie MsZ Nová Baňa zo dňa 10. 12. 2014, ktorú všetci členovia mandátovej komisie aj 
podpísali.  
 

Správa mandátovej komisie MsZ Nová Baňa zo dňa 10.12.2014 
 
Mandátová komisia v zložení predseda Natália Pinková a členovia Ing. Tomáš Palaj a Juraj 
Búry,  predkladajú túto správu o overení a platnosti voľby primátora mesta a poslancov 
mestského zastupiteľstva na základe ustanovenia bodu 7 článku III Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva v Novej Bani. 
 

1) Mandátová komisia v zmysle bodu 7 článku III Rokovacieho poriadku overila: 
u primátora mesta Nová Baňa Mgr. Jána Havrana 

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 III Rokovacieho poriadku overila: 
u poslankýň mestského zastupiteľstva Natália Pinková 
      Ing. Viktória Valachovičová PhD.  
u poslancov mestského zastupiteľstva Jozef Barniak 
      Mgr. Branislav Bratko 
      Juraj Búry 
      Peter Forgáč 
      Gregor Galeta 
      Mgr. Maroš Havran 
      Ing. Zdenko Král 



      Maroš Marko 
      Ing. Tomáš Palaj 
      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 10.12.2014 

v zmysle bodu 7 článku III Rokovacieho poriadku, týmto overuje platnosť voľby 
primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani. 

 
V Novej Bani, dňa: 10. 12. 2014 
 

 

U z n e s e n i e   č. 72/2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
A.   b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
            výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta 
 
 
B.  k o n š t a t u j e,  ž e 
 

1.   zvolený   primátor   mesta  Mgr. Ján Havran   zložil  zákonom  predpísaný   sľub                  
      primátora mesta 
2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva: Jozef Barniak, Mgr. Branislav 

Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. 
Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol 
Tužinský, Ing. Viktória Valachovi čová PhD., Mgr. Adrian Zima zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva  

 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

 



 

5.   Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia MsZ 
 

Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a spracovateľkou je 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.  

 

U z n e s e n i e   č. 73/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
poveruje 
 
poslanca mestského zastupiteľstva Juraja Búryho  zvolávaním a vedením zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  
tretia 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. 2/2011. 
 
 
Hlasovanie č. 4: 
prítomní - 13 
za - 12  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. Maroš 
Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Karol 
Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa – 1 (Juraj Búry) 
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
6.  Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch  
 

Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a spracovateľkou je 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.  

 
 

U z n e s e n i e   č. 74/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
poveruje 
 
poslancov mestského zastupiteľstva Natáliu Pinkovú a Ing. Karola Tužinského na 
vykonávanie občianskych obradov a zároveň ich oprávňuje používať mestské insígnie 
a    ruší 



uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 7/2011. 
 
Hlasovanie č. 5: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
7.  Návrh na zriadenie komisií MsZ  
 

Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a spracovateľkou je 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.  

 
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 

1. zriaďuje  
  
šesť komisií mestského zastupiteľstva, a to  

- finančnú  
- územného plánu, životného prostredia a majetkovú, 
- kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, 
- bytovú a sociálnu, 
- cestovného  ruchu  a  propagácie  
- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. 

 
2. v o l í 

 
a) do finančnej komisie poslancov MsZ: Natáliu Pinkovú, Petra Forgáča,  Ing. Viktóriu 

Valachovičovú PhD. 
 

b) do komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej poslancov MsZ: Maroša 
Marku, Ing. Karola Tužinského, Mgr. Adriana Zimu,  Gregora Galetu 
 

c) do komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu poslancov MsZ: Ing. Zdenka Krála, Ing. 
Tomáša Palaja, Ing. Viktóriu Valachovičovú PhD. 
 

d) do komisie bytovej a sociálnej poslanca MsZ: Mgr. Branislava Bratku  
 

e) do komisie cestovného ruchu a propagácie poslancov MsZ: Natáliu Pinkovú, Mgr. Maroša 
Havrana, Juraja Búryho 
 

f) do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta poslancov 
MsZ: Natáliu Pinkovú, Juraja Búryho, Ing. Zdenka Krála, Ing. Viktóriu Val achovičovú 
PhD. 
 



Ing.V.Valachovičová,PhD. - Chcem sa vrátiť k otázke, ktorá zostala otvorená na našom 
pracovnom stretnutí z 28.11.2014. Chcem navrhnúť, aby medzi komisie bola navrhnutá 
oblasť dopravy. Mám na to niekoľko dôvodov. Už predtým, ako sme dnes zložili sľub, tak sa 
mi stalo, že ma zastavili občania a mali nejaké námietky a nápady. Preto sa Vás chcem spýtať, 
až takáto komisia nebude zriadená, resp. nebude súčasťou komisie cestovného ruchu, aby bola 
táto komisia premenovaná na Komisiu dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. 
Pokiaľ to tak nebude, aby bolo mne zrejmé, kto bude tieto požiadavky občanov riešiť. Jednalo 
sa konkrétne o parkovanie, dopravnú situáciu pri ZŠ a Nám. sv. Alžbety. Jedna občianka 
Novej Bane ma oslovila vo veci zníženia rýchlosti na ul. Kamenárska, kde je teraz dosť veľa 
detí. Ide mi tu práve o to, kto to tu bude riešiť. Na pracovnom stretnutí sme spomínali aj 
mestskú hromadnú dopravu, ale tu nejaké individuálne postupy zrejme neuspejú, tu by bol 
potrebný nejaký koncepčný rozvoj, ktorý by tiež mohla mať na starosti táto komisia. Asi dva 
roky dozadu bola na Sládkovičovej ulici dopravná nehoda, dovtedy tam bola pekná  
autobusová zástavka a po tejto nehode tu už ľudia nemajú kde čakať na autobus. Moknú tam 
a podobne. Pozerala som, že cestná doprava tvorí dosť vysokú časť v rámci rozpočtu, 
mestského rozpočtu, ako aj na technických službách. Preto by bolo treba uvažovať aj 
o optimalizácii údržby mestských komunikácií. Chcem poukázať na možnosti, ktoré nám 
ponúka EÚ – optimalizáciu cez informačný systém, ktorý by bol financovaný v rámci 
projektu. Teraz vytvárame Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako mesto chceme 
zrejme podávať nejaké projekty a chcem apelovať na to, že aj v oblasti dopravy je priestor na 
takéto projekty a riešenia.  
 
Mgr.J.Havran  – Požiadavkám typu dopravy sa venujeme a situáciu riešime aj z vlastných 
podnetov. Čo sa týka situácii pred ZŠ, pravidelne tu riadi dopravu  aj mestská polícia. Nie 
vždy je ľahké riešiť túto situáciu a nie vždy sa dá vyhovieť občanom, ktorí požadujú určité 
veci. Čo sa týka komunikácií, musíme v budúcnosti určiť priority, čo sa týka údržby MK. To 
isté môžeme určiť aj pri spojoch hromadnej mestskej dopravy, ktorú spolufinancujeme. Je len 
na zastupiteľstve, akým spôsobom sa o tom rozhodne. Či sa vytvorí komisia, ktorá by 
pravidelne predkladala aj z vlastnej iniciatívy nejaké návrhy alebo riešenia. Ak tomu dobre 
rozumiem,  z Vašej strany je návrh, aby sa komisia cestovného ruchu a propagácie rozšírila 
a volala sa Komisia dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.  
 
Ing.V.Valachovičová, PhD. – Áno.  
 
P.Forgáč - K tejto veci mám jednu poznámku. Myslím si, že by bolo vhodné zriadiť 
vyslovene len komisiu dopravy, lebo keby sme do komisie CR, propagácie a RR pridali ešte 
dopravu, musela by mať potom aspoň 20 alebo až 30 členov. Myslím si, že k cestovnému 
ruchu má doprava blízko a má blízko aj k stavebnej komisii, keďže dopravné riadenie v meste 
sa riadi dopravnými značkami. Bolo by namieste, aby sme k tomuto citlivo pristupovali. 
Možno že by bolo vhodné zriadiť túto komisiu, ale samostatne.  
 
Mgr.J.Havran  - Takéto návrhy, nech si návrhová komisia poznačí, budú podávané písomne. 
Pokiaľ je ďalším návrhom to, aby vznikla samostatná komisia dopravy, tak by to podľa mňa 
mal byť samostatný návrh, aby sa o každom jednom z nich mohlo rokovať individuálne.  
 
P.Forgáč - Ja som nechcel navrhovať, len som chcel povedať svoj návrh. Myslím si ale, že 
z tohto titulu by som ten návrh asi nepodporil, to rozšírenie tej komisie, lebo si myslím, že 
táto komisia má dosť práce. Bojím sa toho, že táto komisia dopravy nebude mať dosť 
odborníkov v oblasti dopravy. Pokiaľ by teda ale mala vzniknúť, nech vznikne ako 
samostatná komisia dopravy.  



 
Ing.K.Tužinský  – Čo sa týka komisie dopravy, pripájam sa k návrhu pána Forgáča. 
Navrhujem teda, aby komisia dopravy bola samostatná a nepričleňovali sme ju ku komisii 
CR, ani ku komisii ÚP, ŽP a majetku. Pokiaľ sa nájdu poslanci, ktorí budú chcieť pracovať 
v tejto komisii, tak samozrejme podporím vznik tejto komisie. Pokiaľ sa teda ale dohodneme 
na komisiách a ich členoch, navrhujem, aby boli zvolení  predsedovia jednotlivých komisií 
z radov poslancov. Taktiež by som chcel, aby MsZ poverilo jednotlivých členov komisií, aby 
do najbližšieho MsZ t.j. do 15.12.2014 doplnili členov jednotlivých komisií z radov odbornej 
verejnosti.  
 
Mgr.B.Bratko -  K téme dopravy chcem povedať, že chcem podporiť všetky návrhy, ktoré tu 
boli povedané, je to závažná téma v našom meste a treba jej venovať určitú pozornosť. Ak si 
dobre pamätám, tak propagáciu navrhoval kolega Mgr. Maroš Havran, nebolo to vtedy ale 
bližšie objasnené, čo bolo myslené tou propagáciou. Bola to pridaná ako nová položka 
k názvu komisie, keby to teraz objasnil.  
 
Mgr.M.Havran  – Cestovný ruch je jednou z priorít v rámci rozvoja tohto mesta, tak  
propagácia a cestovný ruch by mali ísť „ruka v ruke“. Máme tu pekné hory, Tajch, bol by ale 
problém, keby sa to ľudia nedozvedeli. Reklama mestu by mala teda aktívnejšie pristúpiť 
k tomu, že treba hovoriť o tých danostiach, ktoré mesto v rámci cestovného ruchu poskytuje. 
Príde mi úplne adekvátne, čo kolegyňa Valachovičová hovorila, že doprava nie je to čo 
vozíme „hore dolu“, to je skôr myslené systémovo, že kadiaľ budú jazdiť autá, autobusy, ako 
sa staráme o cesty a kde aké dopravné značky majú byť. Takže z tohto dôvodu som aj na 
pracovnom stretnutí uviedol, že toto nebude môcť spolu asi fungovať. Takže k cestovnému 
ruchu jednoducho tá propagácia patrí.  
 
N.Pinková – K tej komisii chcem povedať, že aj keď nemala propagáciu v názve, komisia sa 
touto propagáciou zaoberala. Spolupracovali sme na príprave brožúr, mapy sme poroznášali 
po meste. Takže si myslím, že komisia to v obsahu mala, aj keď to nemala v názve. Raz sme 
už mali komisiu dopravy, lenže zlyhala na tom, že jej členovia absolútne nemali čo riešiť, 
pretože všetko, čo sa schválilo sa muselo prejednať cez mestský úrad a dopravný inšpektorát. 
Nespĺňala teda ten účel, ktorí si predstavovali poslanci, ktorí ju navrhovali.  
 
Mgr.J.Havran  – Je už teraz isté, že pokiaľ tam nebude zástupca dopravného inšpektorátu, 
ktorý v konečnom dôsledku vždy rozhodne o samotnom riešení a jednotlivých návrhoch, 
ktoré z komisie vyjdú. Z komisie môže ísť požiadavka na riešenie, na vyčlenenie 
prostriedkov, na komunikáciu s dotknutými orgánmi. Je len na poslancoch, ako to urobia 
a aká prospešná bude pri práci tá komisia.  
 
Mgr.B.Bratko  - Ospravedlňujem sa kolegovi Havranovi, ak som to nesprávne uviedol, nedal 
som to ako nejaký proti argument, zaujímalo ma len  to vysvetlenie. 
 
Ing.V.Valachovičová PhD. – Chcela by som len povedať, že pre mňa to bude úplne ideálne, 
aby to bolo zvlášť.  Len na to, aké tu boli reakcie mi to nepripadalo, že by tu bol priestor na 
ďalšiu komisiu. To, či pracovala v minulosti komisia s takýmto názvom zle alebo dobre, to ja 
neviem posúdiť, ale sme tu noví a mali by sme dostať šancu. Chcela by som preto dať návrh 
na uznesenie ohľadom tejto záležitosti.  
 



Mgr.J.Havran  - Myslím si, že to nebolo pochopené správne. O vzniku alebo zániku komisie 
rozhodne MsZ. Bol by som rád, keby sa teda aj rozhodlo, kto má byť jej členom z radov 
poslancov.  
 
Mgr.M.Havran  - Ak teraz neexistuje táto komisia, to neznamená, že mesto alebo jeho 
pracovníci sa touto problematikou nezaoberajú. Aj na každé MsZ môžeme iniciatívne 
predniesť problém, riešením ktorého sa mesto alebo primátor mesta zaviaže. To neznamená, 
že ak sa nepodarí dať dokopy dopravnú komisiu,  že touto problematikou sa mesto nebude 4 
roky zaoberať. Aby sme neostali v pozícii, že keď nebudeme mať komisiu, v tejto oblasti sa 
nič robiť nebude.  
 
Mgr.A.Zima  - Dovolím si súhlasiť s kolegom Havranom a myslím si, že väčším prínosom pri 
riešení takýchto problémov dopravy by možnože bolo prizvať nás poslancov vtedy, keď je 
v meste zástupca dopravnej polície, ktorý  nám bude vedieť fundovane odpovedať na naše 
otázky.  
 
P.Forgáč – Zhodujem sa s predošlými názormi kolegov, ale chcel by som povedať jednu 
zásadnú vec a to, až budú nejaké zásadné problémy, i tak skončia tu v MsZ. Je veľmi dôležité, 
aby tá  komisia bola vybratá citlivo, aby sme potom  odporúčania členov komisie nevegovali  
tu na MsZ.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. - Dávam teda návrh na uznesenie v znení: Mestské zastupiteľstvo 
zriaďuje komisiu dopravy. 
 
P.Forgáč – Mám zopár otázok. Tá komisia vznikne bez toho, aby sme vedeli, kto bude jej 
členmi? Ja sa nebránim vzniku novej komisie, len by bolo vhodné, aby sme vedeli, kto v tej 
komisii bude. Aby sme my nehlasovali za komisiu bez členov, lebo komisia bez členov 
neexistuje, alebo ak existuje, tak ma opravte a osvojím si tento názor. Vie mi na to niekto 
odpovedať, aby som mohol hlasovať o vzniku komisií, keď neviem, kto v nej bude? Pokiaľ sa 
nemýlim, komisia by mala vzniknúť, pokiaľ má troch poslancov? Je to tak? 
 
Mgr.J.Havran – Mali by byť 3 poslanci,  je to komisia poslancov. Treba k tomu povedať, 
aby ste si všimli, že v predloženom materiály sú komisie, v ktorých je iba jeden člen.  
 
Ing.K.Tužinský  - Mali by sme hlasovať o každej komisii zvlášť.  
 
Mgr.J.Havran – Zdá sa mi nezmyselné schvaľovať komisie, ktoré nemajú členov a ľudí, 
ktorí by v nich pracovali. Pokiaľ sa budú dnes schvaľovať komisie, malo by byť zrejmé, kto 
v nich bude pracovať.  
 
Ing.V.Valachovičová,PhD. – Chcem vysvetliť, ako som to myslela. Tak, ako to bolo dnes 
spomenuté do komisie rozvoja, bytovej a sociálnej je zatiaľ tiež nahlásený 1 poslanec  
a našom pracovnom stretnutí som to zachytila, že sú potrební 3 poslanci a preto som aj 
zvažovala, či to riešiť. Rada by som ale bola členkou takejto komisie, takže je to adekvátne tej 
komisii rozvoja, bytovej a sociálnej. Takže môžem hneď predostrieť návrh na uznesenie s 
tým, tak ako je aj v komisii rozvoja, bytovej a sociálnej tiež 1 poslanec, ja sa budem do tejto 
hlásiť ako samostatný člen.  
 
Mgr.J.Havran  – Môj návrh je, aby komisia vznikla v čase, keď v nej bude viac ako jeden 
člen. Je to ale na vás, ako sa rozhodnete.  



 
M.Marko  – Môžem k tomu povedať, aby sa vyjadrili poslanci, ktorí majú záujem pracovať 
v tej komisii. Ak v nej bude dostatok poslancov, môže sa o nej hlasovať. 
 
 
Prestávka od 16.13 hod. do 16.22 hod. 
 
 
N.Pinková – Navrhujem tento bod stiahnuť z rokovania. V pondelok máme pracovné 
zasadnutie, tam sa na tom dohodneme.  
 
Mgr.J.Havran  -  Cieľom mojej iniciatívy bolo to, aby v MsZ vznikli poradné a iniciatívne 
orgány, aby mohli pracovať od začiatku, hneď ako by boli zvolené. Teraz túto iniciatívu 
prenechávam poslancom. Očakávam, že na budúcom MsZ bude z vašej iniciatívy predložený 
návrh na uznesenie a to návrh na komisie, jej členov, prípadne predsedníctvo v jednotlivých 
komisiách. Čo sa týka počtu členov v komisiách, zákon jednoznačne nestanovuje presný 
počet v jednotlivých komisiách, takže je to na rozhodnutí poslancov koľko tam bude členov 
z radov poslancov a z radov odbornej verejnosti.  
  
 

Následne Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa ako predkladateľ 
predmetného návrhu stiahol bod „Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva“ 
z programu dnešného rokovania. 
 
 
Ing.V.Valachovičová – Chcem sa spýtať pani Rajnohovej, či na najbližšom pracovnom 
stretnutí budeme riešiť aj členov z radov odbornej verejnosti, alebo to budeme riešiť na 
viacerých MsZ? 
 
Mgr.J.Havran  – Vzhľadom na túto skutočnosť by som povedal, aby sme na prvom zasadnutí 
prejednali komisie s jednotlivými poslancami, zvolíte si predsedu komisie, ktorého poveríte, 
aby na nasledujúcom MsZ predložil návrh členov, ktorí sa doplnia do komisie.  
 
 
8. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 

Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a spracovateľkou je 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.  

 
U z n e s e n i e   č. 75/2014 

 
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: 
Natáliu Pinkovú, poslankyňu MsZ Nová Baňa   
Maroša Marku,  poslanca MsZ Nová Baňa 
Martu Müllerovú , pracovníčku Mestského úradu  Nová  Baňa 
Ing. Jozefa Koperdáka, delegovaného zástupcu mesta Nová Baňa 



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

Mgr. Branislava Bratku poslanca MsZ Nová Baňa 
Ing. Karola Tužinského, poslanca MsZ Nová Baňa 
Ing. Katarínu Ditteovú   pracovníčku Mestského úradu Nová Baňa 
 

c) Rada školy pri Centre voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa: 
Ing. Viktóriu Valachovi čovú PhD., poslankyňu MsZ Nová Baňa 
Mgr. Adriana Zimu , poslanca MsZ Nová Baňa  
 

d) Rada školy pri Materskej škole, Nábrežná 2, Nová Baňa: 
Petra Forgáča poslanca MsZ Nová Baňa 
Ing. Zdenka Krála, poslanca MsZ Nová Baňa 
Bc. Jána Ďurovského, pracovníka Mestského úradu Nová Baňa  
Mgr. Helenu Orgonášovú delegovanú zástupkyňu mesta. 
 

2. Ruší uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č.19/2011, 19/2012 a 70/2014. 
 
Hlasovanie č. 6: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
9.  Voľba členov dozornej rady Mestských lesov s.r.o. a Mestského bytového podniku 
s.r.o. v Novej Bani 
 

Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a spracovateľkou je 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.  

Ing.K.Tužinský – Chcel by som doplniť do tohto návrhu, aby predsedom DR spoločnosti 
Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa zostal Maroš Marko. 
 
Mgr.J.Havran  – Neviem, či je to v kompetencii MsZ, myslím si, že je to v kompetencii 
dozornej rady. 
 
Ing.K.Tužinský  – Pokiaľ je to v kompetencii DR, tak v poriadku. 
 
 

U z n e s e n i e   č. 76/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
A1/  o d v o l á v a 
 
s účinnosťou od 10.12.2014 členov dozornej rady Mestského bytového podniku NB spol. 
s.r.o. Vieru Hudecovú, Antona Tužinského a Juraja Búryho  



  
A2/      s c h v a ľ u j e  
 
s účinnosťou od 10.12.2014 za člena dozornej rady Mestského bytového podniku Nová 
Baňa s.r.o.  Mgr. Adriana Zimu, Juraja Búryho a Mgr. Ľudmilu Rajnohovú 
 
 
B1/      o d v o l á v a  
 
s účinnosťou od 10.12.2014 za člena dozornej rady Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa 
Petra Forgáča, Maroša Marka, Ing. Karola Tužinského, Ing. Jozefa Štrbu a Miloša 
Šályho 
 
B1/      s c h v a ľ u j e  
 
s účinnosťou od 10.12.2014 za člena dozornej rady Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa 
Petra Forgáča, Maroša Marka, Ing. Karola Tužinského a Ing. Viktóriu Valachovičovú 
PhD. 
 
Hlasovanie č. 7: 
prítomní - 13 
za - 13  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Peter Forgáč, Gregor Galeta, Mgr. 
Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 0 
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 
10. Určenie  platu primátora mesta  
 

Predkladateľom daného bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta 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 v rozsahu určenom doterajším 
mestským zastupiteľstvom (uznesenie č. 41/2014) mesačný plat primátora mesta Mgr. Jána 
Havrana vo výške 1 929 €. 
 
 

Dôvodová správa 
 
V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest  Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického 



úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 od. 1. 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 2,34 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 70 
%.  
 
V uplynulom volebnom období 2010 – 2014 poberal primátor mesta v súlade s uznesením  
mestského zastupiteľstva č. 90/2012 zo dňa 31.10.2012 zvýšený plat o 50 %, celková výška 
mesačného platu tak bola 2 892 €.   
 
 
V prípade schválenia predloženého návrhu bude patriť primátorovi mesta plat vo výške 1 929 
€.  
 
Výpočet: 
824 x 2,34  = 1 929  € (po zaokrúhlení na celé euro smerom nahor v zmysle zákona﴿ 
pričom: 
824  – priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 
2,34 – výška násobku , ktorým sa v zmysle § 4 ods. 1, platová  skupina 5  sa násobí priemerná    
           mzda  v národnom hospodárstve 
 
 
 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Vážení poslanci, predkladám Vám návrh na určenie platu primátora 
mesta Nová Baňa. Chcem Vás oboznámiť s uznesením č. 41/2014, ktorým MsZ mesta Nová 
Baňa schválilo primátorovi mesta rozsah výkonu funkcií na plný úväzok na nové volebné 
obdobie 2014 – 2018. V zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest patrí primátorovi mesta  plat, ktorý je 
súčinnom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčísleného Štatistickým 
úradom za predchádzajúci kalendárny rok  a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat sa zaokrúhľuje na 
celé euro nahor. Tento plat je navýšený podľa počtu obyvateľov, v našom prípade je to 2,34 
násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Tak, ako máte uvedené 
v materiáloch, predložila som Vám aj výpočet tejto mzdy, ktorá by v zmysle tohto zákona 
bola vo výške 1929 €. Dovoľujem si citovať zákon „V zmysle § 4  ods. 2 z. č. 253/1994 Z. z. 
plat primátora nemôže byť nižší, ako je ustanovené v  § 3 odst.1. Mestské zastupiteľstvo môže 
tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.“ Ako poznámku by som uviedla, že v uplynulom 
volebnom období 2010 – 2014 poberal primátor mesta v súlade s uznesením MsZ č. 90/2012 
zo dňa 31.10.2012 zvýšený plat o 50 %, celková výška mesačného platu tak bola 2892 €.  
 
N.Pinková – Chcela by som pozmeniť toto uznesenie v tom zmysle, že by som doporučila, 
aby primátorovi mesta bol plat zvýšený o 50 % tak, ako mal v minulom volebnom období, 
pretože si myslím, že svojej funkcie v minulom volebnom období sa zhostil veľmi dobre 
a vie, čo chce pre Novú Baňu. Má široký rozhľad o všetkom, čo sa v meste urobilo a keď mu 
dáte akúkoľvek otázku, vždy ju zodpovie. Okrem toho robí úsporu finančných prostriedkov 
tým, že nemá stanoveného prednostu a doteraz nemal ani zástupcu, ktorý by bol uvoľnený pre 



výkon funkcie. Bola by som veľmi rada, keby každý „odhodil“ svoje politické presvedčenie 
a reagoval na môj návrh pozitívne, lebo urobil toho veľa.  
 
Ing.V.Valachovičová PhD. - Potrebovala by som vedieť odpovede na 2 otázky, aby som sa 
vedela správne rozhodnúť. Koľko bývalo navýšenie pri bývalých primátoroch v Novej Bani 
a keďže od júla má naše mesto úver vo výške 550 tis. euro, či to, že my schválime navýšenie, 
či o to by bol  navýšený aj transfer zo ŠR?  V pondelok schvaľujeme rozpočet, tak aby som 
vedela, kde to tam bude zaradené.  
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Na tú prvú otázku Vám odpoviem. Zmenil sa zákon č. 253/1994 Z. z.  
o platových pomeroch práve na konci volebného obdobia v roku 2010 a tam bol celkom iný 
spôsob odmeňovania starostov a primátorov. Mestské zastupiteľstvo im buď štvrťročne alebo 
polročne schvaľovalo odmeny v nejakej výške. Zákon sa upravil a stanovil takýto základ, ale 
zároveň umožňuje poslancom MsZ individuálne určiť navýšenie samostatným uznesením. To 
je vlastne zhodnotenie práce a tým pádom primátor mesta okrem tohto ohodnotenia už 
nepoberá žiadny iný druh odmien, ani navýšenie. Čiže toto je zohľadnené v tom plate 
primátora a povinnosťou zo zákona je plat primátora mesta raz ročne prerokovať. Ak by ste 
teda v priebehu roka zmenili názor, či už tak alebo tak, zo zákona sa raz ročne musí plat 
prerokovať. Iná forma odmeny už potom nie je. Môžem Vás ubezpečiť, čo sa týka tohto 
navýšenia v prípade, že by prešiel návrh pani poslankyne Pinkovej, v rozpočte je vyčlenené 
dostatočné množstvo FP práve na túto položku. Nemenili sme to, lebo uznesenie  platí 
a nemali sme dôvod túto položku znižovať.  
 
Mgr.J.Havran  - Každé mesto dostáva prostriedky zo ŠR – podielové dane, ktoré sú určené 
na vykonávanie samosprávnych funkcií a je na každej obci alebo meste, akým spôsobom  ich 
vynaloží. To znamená, že každé mesto si usporiada organizačnú štruktúru na určitý počet 
organizácií a úradníkov na úrade. To znamená, že je len na mestskom úrade, prípadne na 
primátorovi mesta, ktorý určí organizačnú štruktúru, koľko úradníkov tu bude pracovať 
a koľko budú dostávať za svoju prácu. To, koľko FP bude minutých na správu mesta je 
čiastočne v kompetencii primátora, ktorý určí koľko ľudí tam bude pracovať a samozrejme to 
musí schváliť MsZ. Takže návrh, ktorý je predložený počíta s tým, že tam bude zamestnaný 
určitý počet ľudí a budú zarábať určité množstvo financií. Tak, ako bolo povedané počíta sa 
s tým, že tie prostriedky pre primátora sú zatiaľ vyčlenené v pôvodnej výške. Štátu je v zásade 
jedno, či budeme mať tri materské školy,  tri centrá voľného času alebo jedno, 50 alebo 25 
zamestnancov, to je na nás, ako si zorganizujeme a zariadime fungovanie úradu a mesta.  
 
M.Marko  – Chcem sa spýtať, aké boli v minulosti odmeny, ktoré sa dávali primátorom? 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Ja si pamätám len tú poslednú, nakoľko som vo funkcii vedúcej 
správneho oddelenia 5 rokov. Odmena, ktorá bola vyplatená Mgr. Mihálikovej vo výške 60 
tis. Sk. Myslím si, že to mala za odmenu za celý rok, ale predtým sa odmeny vyplácali 
štvrťročne, to by ale vedeli povedať kolegovia, ktorí sú tu dlhšie ako ja. Vtedy bol taký zákon 
a poslanci to zohľadňovali štvrťročne.  
 
M.Marko - Aký by bol približný plat, keby sme mali prednostu? 
 
Mgr.Ľ.Rajnohová – Zamestnanci vo verejnej správe sú odmeňovaní podľa zákona č. 552, 
kde sa zohľadňuje odborná spôsobilosť – to je trieda a stupeň na základe počtu 
odpracovaných rokov. Ťažko sa mi je k tomu vyjadriť, keď neviem o akého človeka by išlo, 
kde by bol zaradený v týchto dvoch kategóriách. Ešte sa zložka platu skladá z osobného 



ohodnotenia, ktorý by v tomto prípade určoval primátor mesta, takže to si tiež nedovolím 
odhadnúť.  Keď by sme vychádzali z toho, že priemerná mzda zamestnanca na mestskom 
úrade za minulý rok sa pohybuje okolo 800 eur, on by bol vedúci zamestnanec a zohľadnili by 
sme predchádzajúce zložky, tak na 1 tis. eur by sa dostal.  
 
Mgr.J.Havran - Nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo nie je obsadená pozícia prednostu.  
 
J.Barniak  – Nechcel som diskutovať, ale trochu sa to začína zamotávať, tak sa chcem 
pripojiť k návrhu platu primátora. Porovnám Novú Baňu a Žarnovicu. Žarnovický primátor 
má prednostku, viceprimátora na plný úväzok a jemu odhlasovali plat zvýšený o 65 %. 
Žarnovica má vyše 1 tis. obyvateľov menej ako Nová Baňa. Keď porovnáme Novú Baňu 
a Žarnovicu za posledné 4 roky, tak Nová Baňa sa stala veľmi silným mestom vďaka tomu, že 
sa tu spravili určité veci. Tie určité veci by som chcel teraz nasledovne povedať. V prvom 
rade oproti tomu rozpočtu, ktorý sme tu odsúhlasovali prvý krát a ktorý navrhovala pani 
Miháliková, keď sme si to konfrontovali, čo bolo predtým dané a čo sme potom začali my 
robiť rozpočty, tak to je strašný rozdiel. Pán primátor našiel „naviac“ peniaze do rozpočtu. Za 
tie 4 roky, čo sme tu, sme hľadali peniaze naviac. Primátor sa pustil do toho a tie peniaze 
hľadal. Nechcem tu teraz o tom hovoriť, predtým, keď tie peniaze odchádzali zbytočne. 
Spravili sa reformy na technických službách, vieme veľmi dobre, čo bolo na technických 
službách a koľko peňazí sme tam našli. Zoberme si mestské lesy, koľko sme tam našli peňazí 
za 4 roky. Ďalej na mestskom bytovom podniku, samotnom mestskom úrade. Za to je 
jednoznačne zodpovedný a má prioritu primátor mesta Mgr. Ján Havran, ktorý sa pustil do 
tvrdého boja. Dlhé roky za p. Schwarza a p. Mihálikovej tu bola absolútna netransparentnosť. 
Výsledok tohto snaženia a tisíce eur, ktoré sa našli naviac okrem rozpočtu, sú tie veci, ktoré sa 
spravili od Štálov až po železničnú stanicu. Môžeme ich tu čítať, sú tu zapísané na dvoch 
stranách. Dnes to tu ale nebudeme čítať, lebo je tu toho veľmi veľa a dobre vieme, čo sa 
spravilo v meste za 4 roky a to len kvôli tomu, že pán primátor „išiel do boja“. Druhá vec, čo 
sa stala, tí ľudia, čo tu robili netransparentne mu robili problémy na dome. Písali hanlivé 
výroky, podpaľovali a výbuch. Toto bola vizitka toho, ako primátor išiel do boja proti 
transparentnosti a netransparentnosti. Kde bola mestská polícia so svojimi ľuďmi, kde bol pán 
náčelník štátnej polície so svojimi ľuďmi? To je absolútna katastrofa, čo sa tu deje. Takže ešte 
raz, je to veľmi silné mesto vďaka tomu, že sme tu spravili podľa mňa 70 % poriadku.  
Zvyšných 30 % nás ešte čaká a verím, že na budúcom MsZ sa každý vyjadrí a budeme o tom 
hovoriť, ako nájsť tie peniaze a investície doviesť do mesta. Keď sa porovnáme so 
Žarnovicou, tu sa spravilo omnoho viac. Tam majú plateného prednostu a viceprimátora 
a primátorovi schválili zvýšený plat o 65 %. Ja by som nášmu navrhol aj 70 %, ale nedávam 
návrh a zostávam aj pri navrhnutej sume, lebo čo sa spravilo, na tom má on najväčšiu zásluhu.  
 
N.Pinková – Na margo pána poslanca Barniaka chcem povedať toľko, že ako poslankyňa 
MsZ pracujem v tomto meste už pod štvrtým primátorom mesta a viem najlepšie povedať, 
ako sa 33 – ročný mládenec, keď sa dostal na funkciu primátora snažil a čo všetko urobil pre 
Novú Baňu. Ide v prvom rade o Novú Baňu a to, že mu vyčítajú ľudia, že sa k nemu nemôžu 
dostať, že nemá „otvorené dvere“, to nie preto, že by sa rozprával len s tým, s kým on chce, 
ale je  to preto, lebo je všade tam, kde sa robia akcie. Jeho práca je nie 8 hodín, ako mal 
predchádzajúci primátor, ale jeho práca je 24 hodín. Za to sa k nemu ľudia nemôžu dostať, 
keď ale ľudia chcú, tak ho môžu v teréne odchytiť. Ja môžem najlepšie posúdiť, koľko pre 
Novú Baňu urobil.  
 
Ing.K.Tužinský  – Kolegyne, kolegovia ja už len v skratke, lebo tu už toho bolo povedané 
dosť. Poviem dve zásadné veci. Momentálne rozhodujeme o meste Nová Baňa, čiže sa 



bavíme o Novej Bani a nemusíme si brať za príklad iné mestá. Poviem toľko, nemáme tu  
funkciu prednostu, nemáme tu platenú funkciu zástupcu primátora, čiže to platí pre Novú 
Baňu. Druhú vec, ktorú chcem povedať, že sa pozeráme ďaleko do minulosti. Pozrime sa do 
minulosti maximálne 4 roky. Mgr. Ján Havran tu bol primátorom 4 roky a ďalšie 4 roky ešte 
bude, takže pokiaľ sa chceme správne rozhodnúť, tak sa pozrime, čo sa za posledné 4 roky 
spravilo a na základe toho sa rozhodujme. Mňa osobne nezaujíma, koľko mala predtým 
odmeny Mgr. Miháliková alebo jej predchodcovia. Pozrime sa spätne maximálne 4 roky. To 
je môj názor. Ďakujem. 
 
Ing.T.Palaj – Vážené kolegyne a kolegovia, ja samozrejme tiež vidím prácu, ktorú pán 
primátor odviedol za posledné  roky a rovnako bol za ňu aj odmenený, či už tým zvýšením 
platu, alebo teraz aj tým, že ho voliči opätovne zvolili. Práve z tohto dôvodu si myslím, že 
dajme pánovi primátorovi šancu, nech nás opätovne presvedčí o tom, že v tomto volebnom 
období bude rovnako dobre plniť svoje úlohy a tým pádom, si potom to navýšenie zaslúži. 
Momentálne v tomto volebnom období ešte nemal šancu čo ukázať a ja si myslím, že tento 
návrh môže prísť kedykoľvek v priebehu ďalšieho roka a ak nás pán primátor presvedčí, že to 
navýšenie si zaslúži, tak nie je problém to „otvoriť“.  
 
Ing.K.Tužinský  – Pán kolega, Ty navrhuješ, aby sme mu spätne schvaľovali nejaké prémie, 
alebo ako? Hovoríš, aby niečo urobil a potom sa to ukáže. Ja som kategoricky proti tomu, aby 
sme spätne schvaľovali nejaké prémie za nejaké obdobie. Navrhujem, aby sa mu upravil plat 
a neschvaľovali sme dodatočne nejaké prémie. Som za to, aby sa mu upravil základný plat 
a podporujem tento návrh.  
 
Mgr.Ľ.Rajnohová -  Zo zákona sa to ani nedá, vyplatiť mu spätne nejaké odmeny alebo 
prémie, len prijatím uznesenia do ďalšieho obdobia. 
 
P.Forgáč – Ako povedal kolega, bolo toho už povedané dosť. Chcel by som zdôrazniť 
všetkým, keďže mu občania mesta dali opätovne dôveru, myslím si, že to bolo z toho dôvodu, 
že niečo ukázal, čo vie robiť. Obdivujem jeho energiu a jeho zanietenosť. Primátor mesta 
používa  svoje auto a keď sme niečo robili, poskytne aj svoje peniaze. Keď sme na Tajchu 
robili amfiteáter, chodil svojim autom, betónoval tam, sedel na kosačke, nikdy s tým nemal 
žiadny problém. Chcem ale všetkým povedať, že toto rozhodnutie, ktoré dnes urobíme, je náš 
postoj. To znamená, že keď mu zmeníme plat, lebo on v súčasnosti nejaký plat má a keď mu 
potvrdíme nižší plat, alebo sa rozhodneme, že mu ten plat neuznáme, tak mu v podstate pán 
Palaj dávame odmenu. Dávame mu odmenu tým, že mu za jeho prácu znížime plat, s čím ja 
osobne by som sa nikdy nestotožnil. Samozrejme, že sa stotožňujem s návrhom pani 
poslankyne Pinkovej a myslím si, že je to seriózny postoj voči primátorovi mesta Nová Baňa.  
 
Ing.T.Palaj - V žiadnom prípade nechcem pána primátora v ničom ukrátiť, keď dostane 
samozrejme plat, ktorý mu prináleží v zmysle zákona. Ja mu neupieram to, čo tu vybudoval, 
ale tvrdím, že v tom čase za to dostal zvýšený plat a dnes, keď máme o tom hlasovať tu máme 
materiál, kde je uvedený plat 1929 €, toto som ochotný podporiť. Pokiaľ mu chceme zvyšovať 
plat, tak v budúcnosti, trebárs v januári sa o tom môžeme baviť. Ja zastávam svojich voličov 
a ak tu mám niečo rozhodovať, tak určite nemôžem  po 1 hodine funkcie primátora mesta mu 
navyšovať plat o 12 tis. € ročne, to by mi voliči neodpustili. Ďakujem. 
 
P.Forgáč – Chcel by som reagovať na poznámku pána Palaja. Mne stačia 4 roky fungovania 
primátora mesta na to, aby som hlasoval „za“ návrh pani poslankyne Pinkovej.  
 



Ing.V.Valachovičová PhD. - Tiež chcem povedať, že nebudem môcť podporiť tento návrh 
a zdôvodním prečo. V budúci pondelok schvaľujeme VZN a aj ohľadom príspevku pre školy. 
Stihla som si to zbežne prejsť a zistila som, že minimálna suma, ktorú zákon pre školské 
zariadenia súkromným alebo cirkevným zriaďovateľom dodržuje, to je 88 %, 100 % dostáva 
ZŠ J. Zemana. Tiež nemôžem takto skoro riešiť plat pána primátora.  
 
Mgr.A.Zima  – Ja si myslím, že tváriť sa že pán primátor je tu nový by nebolo celkom 
korektné. Urobili sa aj nejaké chyby a preto ja by som chcel navrhnúť zvýšenie platu 
primátora mesta o 40 % a odôvodním to aj prečo. Veľa sa spravilo dobrého, moji predrečníci 
to spomenuli. Urobili sa aj chyby, strata príjmu z prenájmu mestských priestorov v tejto 
budove, to ma veľmi zaťažuje. Dovolím si povedať, že sme stratili v desiatkach tisícoch eur 
a toto je to hlavné, prečo nie som ochotný podporiť plných 50 % ale 40 % zvýšenie.  
 
P.Forgáč – Ja, ako poslanec podporím návrh pani poslankyne Pinkovej.  
 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu na uznesenie poslankyne Natálii Pinkovej – 
zvýšenie platu o 50 %: 
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 v rozsahu určenom doterajším 
mestským zastupiteľstvom (uznesenie č. 41/2014) mesačný plat primátora mesta Mgr. Jána 
Havrana zvýšený o 50 % na sumu 2 894 €. 
 
Hlasovanie č. 8: 
prítomní - 13 
za -  6 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Mgr. Maroš Havran, Maroš Marko, Natália Pinková, Ing. 
Karol Tužinský) 
proti - 4  (Gregor Galeta,  Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. A. 
Zima) 
zdržal sa - 3 (Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Ing. Zdenko Král) 
nehlasoval – 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý 
 
 
 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu na uznesenie poslanca Mgr. Adriana Zimu – 
zvýšenie platu primátora mesta o 40 %: 
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 v rozsahu určenom doterajším 
mestským zastupiteľstvom (uznesenie č. 41/2014) mesačný plat primátora mesta Mgr. Jána 
Havrana zvýšený o 40 % na sumu 2 701 €. 
 
 



Hlasovanie č. 9: 
prítomní - 13 
za -  6 (Mgr. Branislav Bratko, Gregor Galeta
Marko, Mgr. Adrian Zima) 
proti – 3 (Jozef Barniak, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória Valachovi
zdržal sa – 4 (Juraj Búry, Peter Forgá
nehlasoval – 0 – návrh na uzn
 
 
 
Hlasovanie o pôvodnom predloženom 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Ba
 
určuje  
 
v súlade so zákonom NR SR č
starostov obcí a primátorov miest v
mestským zastupiteľstvom (uznesenie 
Havrana vo výške 1 929 €. 
 
Hlasovanie č. 10: 
prítomní - 12 
za - 5 (Juraj Búry, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš 
Valachovičová PhD.) 
proti - 4 (Jozef Barniak, Ing. Zdenko Král, Natália Pinková, Mgr. Adrian Zima)
zdržal sa - 3 (Mgr. Branislav Bratko, Peter Forgá
nehlasoval - 1 (Mgr. Maroš Havran) 
 
 
 Primátorovi mesta Nová Ba
primátora mesta t. j. od 10.12.2014 vyplácaný mesa
253/1994 Z. z. o právnom postavení a
v znení neskorších predpisov vo výške 1
 
 
11. Zásady odmeňovanie poslancov MsZ
 

Predkladateľom danéh
Mgr. Ľudmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade

 
 
  

        MM EE SS
___________________________________________________________________________

Zásady odme

 
 

Mgr. Branislav Bratko, Gregor Galeta, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 

Jozef Barniak, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória Valachovičová PhD.)
Juraj Búry, Peter Forgáč, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)

návrh na uznesenie nebol prijatý 

pôvodnom predloženom  návrhu na uznesenie: 
 Nová Baňa 

súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov 
primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu ur

stvom (uznesenie č. 41/2014) mesačný plat primátora mesta Mgr. Jána 

(Juraj Búry, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. Tomáš Palaj, Ing. Viktória 

(Jozef Barniak, Ing. Zdenko Král, Natália Pinková, Mgr. Adrian Zima)
Mgr. Branislav Bratko, Peter Forgáč, Ing. Karol Tužinský) 
(Mgr. Maroš Havran) – návrh na uznesenie nebol prijatý 

Primátorovi mesta Nová Baňa bude odo dňa, kedy zložil zákonom predpísaný s
j. od 10.12.2014 vyplácaný mesačný plat v súlade so zákonom NR SR 

právnom postavení a platových pomerov starostov obcí 
vo výške 1 929 €. 

ovanie poslancov MsZ 

o bodu je Mgr. Ján Havran, primátor mesta a
udmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade
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Zásady odmeňovania poslancov 

   v Meste Nová Baňa 

, Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Maroš 

ová PhD.) 
, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský) 

platových pomerov 
rozsahu určenom doterajším 

ný plat primátora mesta Mgr. Jána 

Palaj, Ing. Viktória 

(Jozef Barniak, Ing. Zdenko Král, Natália Pinková, Mgr. Adrian Zima) 

a, kedy zložil zákonom predpísaný sľub 
súlade so zákonom NR SR č. 

platových pomerov starostov obcí a primátorov miest 

or mesta a spracovateľkou je 
udmila Rajnohová, vedúca správneho oddelenia na Mestskom úrade Nová Baňa.  

ŇŇ AA   
___________________________________________________________________________ 



Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov  pri zohľadnení úloh a 
časovej náročnosti výkonu ich funkcie. 
 
(2) Poslancom poskytuje Mesto Nová Baňa odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok II. 
Rozsah pôsobnosti 

 
(1) Tieto zásady upravujú odmeňovanie: 

a) poslancov,   
b) poslancov – predsedov a členov komisií, 
c) poslancov vykonávajúcich občianske obrady. 

 
 
 

Článok III. 
Odmeny poslancov  

 
(1) Poslancom sa poskytujú nasledovné odmeny:  

a) vo výške 27 Eur za každú účasť poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
b) vo výške 10 Eur za riadenie komisie MsZ (predsedovi komisie), 
d) vo výške 7 Eur za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva, 
e) vo výške 10 Eur poslancovi vykonávajúcemu občianske obrady za každý vykonaný 

obrad.  
 
(2) V prípade, že sa poslanec zúčastní menej ako polovice hlasovaní uskutočnených počas 
trvania rokovania uvedeného v bode 1 a), uvedená odmena poslancovi neprináleží.   
 
(3) Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu 
tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá 
primátor mesta. O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje mestské zastupiteľstvo prijatím 
uznesenia.  
   

 
Článok IV. 

Odmeňovanie zástupcu primátora 
 
(1) Zástupcovi primátora, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona 
o obecnom zriadení, sa poskytuje odmena vo výške 7 Eur za každú účasť na porade primátora 
mesta a na porade   
vedenia MsÚ. Okrem toho zástupca primátora ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa 
článku III. 
 
(2) Zástupcovi primátora možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej 
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto 



odmenu predkladá primátor mesta. O poskytnutí tejto odmeny rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo prijatím uznesenia.    

Článok V. 
Výplata odmeny 

 
(1) Odmeny budú vyplácané štvrťročne za zasadnutia na základe účasti na zasadnutiach, 
doložených zápisnicou a prezenčnou listinou vo výplatných termínoch určených pre 
zamestnancov MsÚ. 
 
(2) Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca, výnimočne aj v hotovosti v 
pokladni mestského úradu.   
 

 
Článok VI. 

Spoločné  a záverečné ustanovenia 
 

(1) Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov,  ktoré mu vznikli 
v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch komisie mimo 
územia mesta Nová Baňa. 
 
(2) Uvedené zásady môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto 
zásadám alebo prijatím nových zásad.  
Účinnosť Zásad odmeňovania poslancov v Meste Nová Baňa je od 11.01.2011. 
 
Schválené uznesením MsZ č. 6/2011 zo dňa 11.01.2011 
 
  Mgr. Ján Havran, v. r.  
      primátor mesta 
 
 
P.Forgáč – Takže plat primátora sme „úspešne“ neschválili a naplnili sme ambície niektorých 
mojich kolegov. Chcel by som sa tu verejne vyjadriť k odmeňovaniu poslancov. Začali sme 
veľmi aktívne, možno bude komisií viac ako poslancov. Chcel by som požiadať a dať na 
vedomie všetkým, že sa vzdávam všetkých príjmov za môj výkon verejnej funkcie. 
Kandidoval som za poslanca v presvedčení, že chcem pomáhať mestu a pánovi primátorovi 
mesta Mgr. Jánovi Havranovi a budem to robiť zadarmo a nie za peniaze. Chcel by som Vás 
všetkých pani kolegyne a páni kolegovia požiadať, aby ste ma nasledovali, ak ste o tom 
presvedčení. Ďakujem.  
 
Mgr.M.Havran  - Taktiež nemám záujem poberať žiadne finančné výhody z tejto práce. 
Chcem sa spýtať, čo je z administratívneho hľadiska potrebné urobiť?  
 
Mgr.Ľ.Rajnohová - Pán poslanec pripravíme Vám tlačivo, kde bude uvedené, že sa vzdávate 
odmien. V minulom volebnom období tak urobili traja poslanci z MsZ.  
 
Ing.K.Tužinský  - Ja sa taktiež pripájam k mojim predrečníkom p. Forgáčovi a p. Havranovi.  
 
Mgr.Ľ.Rajnohová - Takže budete štyria, lebo v uplynulom volebnom období nepoberal 
odmenu ani pán Barniak.  
 



Ing.Z.Král  – Tiež by som sa chcel vzdať týchto odmien. 
 
M.Marko – Tiež sa vzdávam odmien. 
 
Mgr.A.Zima – Tiež sa vzdávam odmien.  
 
 

U z n e s e n i e   č. 77/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
 
berie na vedomie 
 
Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva  
 
 
Hlasovanie č. 11: 
prítomní - 13 
za - 9  (Jozef Barniak, Mgr. Branislav Bratko, Juraj Búry, Gregor Galeta, Maroš Marko, Ing. 
Tomáš Palaj, Natália Pinková, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Mgr. Adrian Zima) 
proti - 1 (Peter Forgáč) 
zdržal sa - 3  (Mgr. Maroš Havran, Ing. Zdenko Král, Ing. Karol Tužinský) 
nehlasoval - 0  – uznesenie bolo prijaté 
 
 

Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran  
poďakoval za účasť a požiadal poslancov MsZ o presunutie sa do obradnej sály Pohronského 
múzea v Novej Bani, kde bola MUDr. Ľubomírovi Snopekovi odovzdaná cena „Dobrovoľník 
mesta za rok 2014“ za jeho dobrovoľnícku prácu a prínos v oblasti kultúry a športu.  

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z  rokovania Mestského 
zastupiteľstva v Novej Bani.  
 
 
 
 
 
Mgr. Ján Havran, v. r. 
     primátor mesta                              
 
 
 
 
 
  Jozef Barniak, v.r.                                                                Ing. Karol Tužinský, v.r.  
   I. overovateľ                                   II. overovateľ 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová, v.r. 


