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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 07.10.2020 o 15.00 hod. 
v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa  

 Prítomní: 
Primátor mesta:       Mgr. MVDr. Branislav Ja ďuď, MBA 
Zástupca primátora mesta:  Ing. Karol Tužinský  
Prednostka MsÚ:    Mgr. Ľudmila Rajnohová 
Hlavná kontrolórka:  PhDr. Katarína Segetová  
Členovia rady:            JUDr. Vladislav Lalka,  

Maroš Marko, 
            Mgr. Juraj Kološta 

      Prizvaný:                                     Mgr. Peter Hudec 
    

 
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 prednostku MsÚ. Za overovateľov zápisnice boli 
zvolení Maroš Marko a JUDr. Vladislav Lalka.  
 
Na prejednanie bol predložený nasledovný program: 

 
O t v o r e n i e  
1. Cyklistické preteky Veľká cena Slovenska V4 v roku 2021. 
2. GFŠ Nová Baňa. 
3. Rôzne. 
Z á v e r 
 

 
Hlasovanie: Program MsR: 
Hlasovanie č. 1: bolo prijaté 
prítomní - 4 
za – 4 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Juraj Kološta) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval – 0 
 
 
1. Cyklistické preteky V4 v roku 2021. 

 
Primátor mesta – informoval o ponúknutej možnosti Slovenského zväzu cyklistiky 
usporiadať v meste cyklistické preteky Veľká cena Slovenska V4. Jedná sa o významný 
medzinárodný pretek. Bližšiu víziu nám prišiel predstaviť viceprezident SZC Ing. Ján Žilovec 
a p. Ján Ševčík. 
 
Ing. Žilovec – Pretek sa koná 11.7.2021 a zúčastňuje sa ho cca 160 pretekárov a 40 členný 
doprovod. Jazdiť sa bude 5 okruhov v rámci mesta Nová Baňa a okresu Žarnovica. Štart 
a Cieľ by bol situovaný na Námestí slobody, kde by prebiehalo nielen oceňovanie športovcov, 
ale aj sprievodný kultúrny program. Rozpočtové náklady sa pohybujú na úrovni 27 000 eur, 
pričom 20 000 eur je dotácia z Ministerstva zahraničných vecí SR (Vyšehradský fond) a 7 000 
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eur by prispelo Mesto Nová Baňa. Jedná sa o športovú akciu, ktorí by sa mohla stať tradíciou 
vo vašom meste a usporadúvali by sme ju každoročne. Pri tejto akcii by sme potrebovali aj 
dosť veľa dobrovoľníkov a spoluprácu Mestskej polície. 
JUDr. Lalka – určite som za takúto športovú akciu v meste. Zveril by som marketing a 
reklamu do rúk skúsenej osoby s takýmto druhom podujatia. Je potrebné aj včas osloviť 
prípadných sponzorov. 
M. Marko –  ja som rozhodne za. Podporujem túto akciu a bol by som rád, keby sa konala 
v našom meste každoročne. Určite je to prínos nielen pre zviditeľnenie nášho mesta, ale aj 
ako podpora podnikateľov v oblasti ubytovania a gastro prevádzok. 
Mgr. Hudec – pri takomto dôležitom podujatí si treba zvážiť potrebu veľkého počtu 
dobrovoľníkov. Počas samotného preteku na okruhoch mestom budú aj určité dopravné 
obmedzenia.  
Kološta – som za takúto možnosť usporiadať preteky v cyklistike. Dobrovoľníkov budeme 
hľadať aj z radov študentov. 
Primátor – rozpočet na podujatie navrhneme pre r. 2021 vo výške 10 000 EUR a organizáciu 
sprievodného programu budeme plánovať aj s prihliadnutím na program jarmoku, ktorý 
plánujeme na koniec septembra. Je možné vzájomne prepojiť rozpočty na tieto dve podujatia. 
Pri optimálnom priebehu by cyklistické podujatie nemalo mať zásadný dopad na rozpočet 
mesta. 
 
Hlasovanie: Usporiadať cyklistické preteky Veľká cena Slovenska V4 s vyčlenením 10 
000 EUR z rozpočetu mesta 2021: 
Hlasovanie č. 2: bolo prijaté 
prítomní - 4 
za – 4 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Juraj Kološta) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 
 
 
2. GFŠ Nová Baňa 
 
Primátor mesta privítal riaditeľku GFŠ Nová Baňa PaedDr. Renátu Juhásovú a odovzdal jej 
slovo, aby oboznámila členov mestskej rady so súčasnou situáciou na škole. 
 
PaedDr. Juhásová – Naša škola má tradíciu a je to kvalitné gymnázium, čo potvrdzuje aj 
počet prihlásených študentov do nových ročníkov. Prijali sme ich teraz 27. Nie sú to len 
novobančania, dochádzajú zo Žarnovice, z okolitých obcí a aj z Levíc a z Hliníka nad 
Hronom. Teší nás ich záujem a snažíme sa im vytvárať podmienky na štúdium a mimoškolskú 
aktivitu. 
 
JUDr. Lalka – do rozpočtu mesta na rok 2021 navrhujem vytvoriť formu motivačného 
štipendia pre študentov. 
Ing. Tužinský – navrhol primátorovi mesta, aby pozval riaditeľku GFŠ predstaviť školu 
a študijný program starostom na zasadnutie Mikroregiónu. 
M. Marko  – zaujímal sa o možnosti štúdia 8 ročného gymnázia. 
Primátor mesta – navrhol zaradiť pre študentov aj doplnkový program pre žiakov Základnej 
školy Sv. Alžbety v Novej Bani, ktorej študenti odchádzajú na Katolícke gymnázium 
v Banskej Bystrici. Za účelom kvalitnej online prezentácie školy ponúkol riaditeľke zhotoviť 
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motivačné video v spolupráci s Mattiasom Číkom. Prezentačná a informačná akcia 
„STREDOŠKOLÁK“ sa bude organizovať začiatkom r. 2021 v Novej Bani, nakoľko jesenný 
termín tejto akcie bol zrušený z dôvodu COVID opatrení.   
 
3. Rôzne 
 
Primátor mesta otvoril diskusiu ohľadom projektu na CVČ, ktorý treba riešiť prioritne. CVČ 
navštevuje celkom 194 detí je potrebné urobiť prístavbu (využiť druhý samostatný vchod do 
sály, vybudovať priestor na podávanie jedla, šatňu a eventuálne rozšíriť toalety), pripojiť celý 
objekt na kanalizáciu a opraviť omietku na fasáde zadnej najmä dvorovej časti CVČ.  
Prioritne pracujeme aj na akciách, ktoré sú hradené z bezúročného úveru 167 000 eur, ktorý si 
Mesto Nová Baňa na základe uznesenia MsZ zobralo a musí ho preinvestovať do konca 
kalendárneho roka 2020. 
JUDr. Lalka  – zaujímal sa ktoré cesty sa idú ešte opravovať do konca roka. 
Ing. Tužinský – majiteľ Knauf insulations a.s. súhlasil s predajom budovy KORD Mestu 
Nová Baňa, je potrebné zceliť územie a pripraviť ho na investičný zámer. 
 

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.                  JUDr. Vladislav Lalka, v. r.  
                      I.  overovateľ                 II. overovateľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová 


