Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 25.11.2020 o 16.00 hod.
v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa
Prítomní:
1. Primátor mesta:
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
2. Zástupca primátora mesta:
Ing. Karol Tužinský
3. Prednostka MsÚ:
Mgr. Ľudmila Rajnohová
4. Hlavná kontrolórka
PhDr. Katarína Segetová
5. Členovia rady:
Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka,
Maroš Marko
6. Pozvaní:
Ľuboš Palaj, Róbert Müller
7. Ostatní prítomní:
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
Zasadnutie mestskej rady otvoril a viedol primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď,
MBA. Privítal prítomných a konštatoval, že mestská rada bola zvolaná v zmysle §-u 14 odst.
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov
mestskej rady (z celkového počtu 4, boli prítomní 4) a preto vyhlásil mestskú radu za
uznášaniaschopnú. Za zapisovateľku určil Ing. Veroniku Búryovú. Za overovateľov zápisnice
boli zvolení JUDr. Vladislav Lalka a Ing. Karol Tužinský.
Na prejednanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Požiadavky riaditeľa Technických služieb na činnosť Technických služieb pre rok
2021.
2. Požiadavky náčelníka Mestskej polície na činnosť Mestskej polície pre rok 2021.
3. Rôzne.
Záver
Hlasovanie o programe MsR:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 4
za – 4 (Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – bolo prijaté
1. Požiadavky riaditeľa Technických služieb na činnosť Technických služieb pre rok
2021
Ľuboš Palaj, riaditeľ TS:
 Uviedol, plány TS pre rok 2021 (plánovaný počet zamestnancov, dodávateľské
kosenie v určitých častiach Novej Bane, ...). Plánujeme prijať 1 ďalšieho zamestnanca
na údržbu verejnej zelene, 8 000 eur bude stáť dodávateľské kosenie sídliska Vstup.
Ing. Karol Tužinský:
 Čo bude ďalej s náletovými plochami?
Ľuboš Palaj
 Všetky náletové plochy a rigoly nie je možné upraviť v priebehu jedného
kalendárneho roka.
JUDr. Vladislav Lalka
 Prilákajme kvalitného pracovníka ponukou bytu ako pracovného bonusu.
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Mgr. Ľudmila Rajnohová
 Aký máme plán zimnej údržby?
Ľuboš Palaj
 14 pracovníkov TS je pripravených podľa potreby, 3 pracovníci nám budú pomáhať
dodávateľsky.
Ing. Karol Tužinský
 Ako sme na tom so stojiskami na kontajnery?
Ľuboš Palaj
 Do dvoch týždňov by mali byť dokončené.
Mgr. Juraj Kološta
 Poďakoval za vybudovanie rigolu na ul. Mariánska a poprosil o jeho následnú údržbu.
2. Požiadavky náčelníka Mestskej polície na činnosť Mestskej polície pre rok 2021
Róbert Müller
 Mestská polícia má problém zabezpečiť svoju činnosť. Potrebovali by sme ešte
jedného zamestnanca MsP.
 Počas pracovných dní každé ráno riadime dopravu na prechode pre chodcov pri
základných školách. Problematický je aj prechod na Námestí sv. Alžbety, ale nemáme
toľko príslušníkov naraz v službe, aby sme vedeli zabezpečiť obidva prechody. Bolo
by vhodné zistiť, či by sme v tomto prípade nevedeli zabezpečiť dobrovoľníkov, ktorí
by MsP na týchto prechodoch pre chodcov pomáhali. Náčelník MsP uviedol že zistí,
ako takáto aktivita funguje v Žiari nad Hronom.
 Následne príslušníci MsP doobeda kontrolujú parkovanie, dodržiavanie pravidiel
v prevádzkach a trhovisko.
 Poobede sa kontroluje Štangelír, Gupňa a Banícke námestie.
 Na pokutách sa ročne vyberie 2 000 eur.
 MsP bude spolupracovať s MsL pri nelegálnom vývoze dreva.
JUDr. Vladislav Lalka
 Treba si stanoviť presný plán prác, urobiť si prieskum záujmu u podnikateľov v meste
o pult centrálnej ochrany či panic tlačidlo u dôchodcov. Pri problémoch chýba
iniciatívnosť MsP. Kamery v meste nie sú dostatočne využívané, príslušníci MsP by
mali byť viac videní, skúsiť pohotovosti, mali by spolupracovať a komunikovať
s občanmi o problémoch v meste.
Primátor
 Do rozpočtu na rok 2021 zahrnieme mzdy MsP o jedného príslušníka naviac.
3. Rôzne
V tomto bode neboli prejednávané žiadne ďalšie pripomienky.
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Nakoľko už neboli príspevky do diskusie, primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav
Jaďuď, MBA poďakoval všetkým prítomným za účasť a stretnutie ukončil.

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

Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.
prednostka MsÚ

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

JUDr. Vladislav Lalka, v. r.
I. overovateľ
Zapísala: Ing. Veronika Búryová
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