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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 27.08.2020 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:  funkcia neobsadená,  
Členovia rady:            JUDr. Vladislav Lalka,  

Maroš Marko, 
           Mgr. Juraj Kološta 

    
 
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 Mgr. Juraj Kološta a Ing. Karol Tužinský.  
 
Na prejednanie bol predložený nasledovný program: 

O t v o r e n i e  
1. CIZS, dozorná a správna rada 
2. Informácia k aktuálnym výzvam na získanie NFP  /nenávratného finančného 

príspevku/ 
3. Aktuálne hospodárenie MsL 1-7.2020 
4. Činnosť TS – hlavná, podnikateľská 
5. Činnosť MsP. 
6. Rôzne 
Z á v e r 
 

 
Hlasovanie: Program MsR: 
Hlasovanie č. 1: 
prítomní - 4 
za – 4 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Juraj Kološta) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – bolo prijaté 
 
 
1. CIZS, dozorná a správna rada 

 
Primátor mesta – informoval o vypracovaní návrhu na hlasovanie poslancov MsZ členov 
dozornej a správnej rady. V nadväznosti na schválenie Projektového zámeru Z000032-2020 
zo dňa 19.2.2020 pre vznik CIZS na základe výzvy IROP-P02-SC212-PZ-2019-13 je 
potrebné založiť neziskovú organizáciu. Pre založenie NO je potrebné predložiť uznesenie 
Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa, ktorým schvaľuje vstup mesta Nová Baňa ako 
zakladateľa do neziskovej organizácie MEDICAL n. o. a rovnako schvaľuje účasť mesta 
Nová Baňa v tejto neziskovej organizácii. V tejto súvislosti je potrebné prijať uznesenie 
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Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa, ktorým schváli zástupcov do orgánov zakladanej 
neziskovej organizácie. Návrh, ktorý predložíme na rokovanie MsZ je v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 
a) schvaľuje podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. 

p. vstup mesta Nová Baňa ako zakladateľa do neziskovej organizácie MEDICAL n. o. a 
účasť mesta Nová Baňa v tejto neziskovej organizácii 

b) schvaľuje za mesto Nová Baňa, IČO 00320897, so sídlom Námestie slobody č.1, 968 01 
Nová Baňa prvých členov správnej rady n. o. s funkčným obdobím 5 rokov od vzniku 
n.o.:  JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, 

c) schvaľuje za mesto Nová Baňa, IČO 00320897, so sídlom Námestie slobody č.1, 968 01 
Nová Baňa prvých členov dozornej rady n.o. s funkčným obdobím 5 rokov od vzniku n.o. 
Mgr. Ľudmila Rajnohová, Mgr. Juraj Kološta. 

 
2. Informácia k aktuálnym výzvam na získanie NFP  /nenávratného finančného 

príspevku/ 
V roku 2020 budú podané žiadosti ku ktorým sa pripravujú sa podklady k čerpaniu 
finančných prostriedkov:  

• Envirofond - výstavba kanalizácie ul. Robotnícka, Mariánska a Banícka v rozsahu cca 
1000 m, 

• vodozádržné opatrenia OPKŽP stiahnutie dažďových vôd do zberných nádrží zo 
striech radnice a MsÚ, ZUŠ a ZŠ, 

• Ministerstvo kultúry, program Obnov si svoj dom, projekt na obnovu NKP budova 
radnice podľa súhlasného stanoviska Krajského pamiatkového úradu, 

• rekonštrukcia hrádze, výpustného a výustného systému na VN Tajch podané na 
MIRRI v rámci požiadavky REACT.  

 
3. Aktuálne hospodárenie MsL 1-7.2020 
Pavel Debnár – poverený konateľ Mestských lesov spol. s r.o. Nová Baňa členov rady 
oboznámil s podrobným plnením výsledkov ťažby a čerpaním výdavkov na činnosť 
spoločnosti. 
 
4. Činnosť TS – hlavná, podnikateľská 
Riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa prítomných oboznámil  s výsledkami 
hospodárenia príspevkovej organizácie za prvý polrok 2020. Pre správne nastavenie rozpočtu 
na rok 2021 dozorná rada uložila riaditeľovi vypracovať koncepciu Technických služieb 
mesta Nová Baňa. 
 
Hlasovanie: Vypracovať a predložiť do 30.09.2020 Koncepciu Technických služieb 
mesta Nová Baňa s dopadom na rozpočet 2021: 
Hlasovanie č. 2: 
prítomní - 4 
za – 4 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Juraj Kološta) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – bolo prijaté 
 
5. Činnosť Mestskej polície mesta Nová Baňa 
Náčelník Mestskej polície mesta Nová Baňa prítomných oboznámil s výsledkami činnosti 
príslušníkov mestskej polície. Kládol hlavne na dôraz, že nevie zabezpečiť pvykonávanie 
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preventívnych opatrení podľa požiadaviek poslancov - pochôdzková činnosť na sídliskách 
z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov MsP. Pre správne nastavenie rozpočtu na rok 2021 
dozorná rada uložila náčelníkovi Mestskej polície v Novej Bani vypracovať koncepciu 
Mestskej polície mesta Nová Baňa. 
 
Hlasovanie: Vypracovať a predložiť do 30.09.2020 Koncepciu Mestskej polície mesta 
Nová Baňa s dopadom na rozpočet 2021: 
Hlasovanie č. 3: 
prítomní - 4 
za – 4 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Juraj Kološta) 
proti - 0  
zdržal sa - 0 
nehlasoval - 0 – bolo prijaté 
 
6. Rôzne 
 
Primátor mesta prítomných oboznámil s čerpaním finančných prostriedkov rozpočtu mesta 
a s návrhom 8. zmeny rozpočtu 2020. Čerpanie zodpovedá schválenému rozpočtu 
a zapracovaným zmenám. 

 
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 
 
 
 
                Mgr. Juraj Kološta, v. r.                  Ing. Karol Tužinský, v. r.  
                      I.  overovateľ                 II. overovateľ 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová 


