
1 

 

Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 04.11.2020 o 13.00 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. Členovia rady:            Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka,  

Maroš Marko    

Ospravedlnení: 

1. Hlavná kontrolórka  PhDr. Katarína Segetová 

 

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 Maroš Marko a Mgr. Juraj Kološta.  

 

Na prejednanie bol predložený nasledovný program: 

O t v o r e n i e  

1. Vyhodnotenie analýzy činnosti Mestskej polície 

2. Vyhodnotenie analýzy požiadaviek na činnosť Technických služieb 

3. Cyklistické preteky V4 v termíne 7/2021 

4. Program MsZ na 19.11.2020 

5. Rôzne 

Z á v e r 

 

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. Vyhodnotenie analýzy činnosti Mestskej polície 
 

Primátor mesta: 

 náčelník MsP predložil Správu o činnosti MsP v roku 2020. K správe prebehla 

diskusia a členovia Mestskej rady sa dohodli, že na ďalšie zasadnutie MsR bude 

pozvaný náčelník MsP, ktorý predloží návrhy na zlepšenie činnosti MsP. 

 

2. Vyhodnotenie analýzy požiadaviek na činnosť Technických služieb 
 

Primátor mesta: 

 nebola dodaná správa o činnosti TS, preto nebolo možné tento bod prerokovať. 

Riaditeľ TS zašle požiadavky na činnosť TS členom MsR a bude pozvaný na ďalšie 

zasadnutie MsR, na ktorom budú požiadavky prerokované. 

 Uviedol, že je nutné dohodnúť sa, aké práce budú robiť TS a čo budeme robiť 

dodávateľsky. 

 



2 

 

Členovia MsR súhlasia, že o areál futbalového ihriska sa bude v ďalšom roku starať MFK, 

ktorý na to dostane financie od mesta. 

 

3. Cyklistické preteky V4 v termíne 7/2021 

 

Primátor mesta: 

 bol doručený e-mail s informáciami k organizácii cyklistických pretekov V4 v roku 

2021. Informácie v ňom boli jasne formulované. Z rozpočtu mesta bude na tento účel 

vyčlenených 10 000 eur. 

 

4. Program MsZ na 19.11.2020 
Členovia MsR si odsúhlasili program na nasledujúce rokovanie MsZ, ktoré sa bude konať 

19.11.2020. 

 

5. Rôzne 
Na MsR bolo dohodnuté: 

 GFŠ- návrh poskytnúť financie na motiváciu študentov- stanoviť podmienky, celkovú 

sumu a sumu na jedného žiaka 

 

 

 

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.               Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.  

                      primátor mesta                prednostka MsÚ 

 

 

 

 

                  Maroš Marko, v. r.                  Mgr. Juraj Kološta, v. r.  
                       I.  overovateľ                 II. overovateľ 

 

 

Zapísala: Ing. Veronika Búryová 


