Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 22.07.2020 o 12.00 hod.
v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa
Prítomní:
Primátor mesta:
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Zástupca primátora mesta:
Ing. Karol Tužinský
Prednostka MsÚ:
Mgr. Ľudmila Rajnohová
Hlavná kontrolórka:
funkcia neobsadená, prebieha VK
Členovia rady:
JUDr. Vladislav Lalka,
Maroš Marko
Ospravedlnený člen rady:
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 3) 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:
Otvorenie
1. Aktuálna finančná situácia mesta
2. Personálna agenda mesta a ostatných organizácií
3. Zhodnotenie I. polroku 2020
4. Priority na II. polrok 2020
5. Rôzne
Záver
Hlasovanie o programe MsR:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 3
za – 3 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – bolo prijaté
1. Aktuálna finančná situácia mesta
Primátor mesta – informoval o dani z príjmov fyzických osôb poukázaný mestám a obciam.
Za mesiac jún nám bolo poukázaných 202 474 eur, čo je menej o 22 689 eur oproti roku 2019
a za mesiac júl nám bolo poukázaných 251 452 eur, čo je menej oproti roku 2019 o 25 987
eur t.j. - 9,37 %. Všetky výdavky samosprávy sú sledované a na základe Pokynu primátora
mesta č. 1/2020 je každé vystavenie objednávky na tovary a služby nad 500 eur potrebné
vopred odsúhlasiť s Mestským úradom Nová Baňa. V máji sa pozastavilo čerpanie rezervného
fondu. Zostatok k 22.7.2020 bol 358 102,04 eur. Výpadok príjmov z podielových daní sa
očakáva na konci r. 2020 v sume cca 170 tis. eur.
2. Personálna agenda mesta a ostatných organizácií
Organizačná štruktúra MsÚ bola zmenená k 08.07.2020. Pracovné pozície zamestnancov na
MD PhDr. Šubovej a PN Ing. Kasan a A. Jobbová sú neobsadené. Ich pracovná náplň bola
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prerozdelená medzi vybraných zamestnancov. Pracovné miesto na Informačnom centre po
odchode Mgr. Kataríny Volfovej bolo zrušené. Z dôvodu neúspešného výberového konania na
miesto vedúceho finančného oddelenia primátor mesta upravil organizačnú schému tak, že
prednostka MsÚ je poverená riadením tohto oddelenia. Od 1.6.2020 je uzatvorená DOVP
s PhDr. Brnákovou, ktorá vykonáva supervíziu nad finančným oddelením v spolupráci
s novoprijatou ekonómkou mesta Ing. S. Budinskou. V súčasnej dobe riešime obsadenie
pozície hlavnej účtovníčky mesta. Miesto účtovníčky pre školstvo bude k 1.9. obsadené
interným presunom. Proces optimalizácie organizačnej štruktúry, ktorý prebieha na MsÚ, TS,
MsBP a MsL reflektuje na aktuálne finančné zdroje na strane príjmov s cieľom zabezpečiť
dostatočný objem disponibilných zdrojov určených na rozvoj mesta.
3. Zhodnotenie I. polroku 2020
Primátor mesta prítomných oboznámil s čerpaním finančných prostriedkov rozpočtu mesta za
1. polrok 2020. Čerpanie zodpovedá schválenému rozpočtu a zapracovaným zmenám.
Zvýšené náklady boli v súvislosti s aktivitami na zabránenie šírenia ochorenia koronavírusu
COVID-19, tieto Mestu Nová Baňa zo strany štátu uhradené doposiaľ neboli. Na web stránke
mesta bol zverejnený Plán letnej údržby, tak ako je na stránke dostupný aj Plán zimnej
údržby.
Ing. Tužinský – Technické služby mesta Nová Baňa by mali ako prioritné zabezpečovať
služby pre mesto a až potom vykonávať podnikateľskú činnosť.
Marko – Mesto by malo zvážiť objednanie externej firmy na kosenie počas sezóny tak ako
tomu bolo v minulosti. Sú sťažnosti od občanov na nepokosený Cintorín. Na rekonštrukciu
cesty na Chotár bude predložená požiadavka na MsZ 16.9.2020 v zmene rozpočtu.
Primátor mesta – riaditeľ TS nacení kompletne letnú údržbu na počet zamestnancov, ktorí
vykonávajú kosenie. Kosiť by sa malo podľa prijatého plánu počas sezóny.
4. Priority na II. polrok 2020
Ing. Tužinský – vidí prioritu v príprave a realizácii opravy budovy ZUŠ a opravy a obnova
miestnych komunikácií. Zoznam miestnych komunikácií, ktoré budú zaradené do zoznamu
opráv by poslanci mali prehodnotiť s Komisiou dopravy na spoločnom pracovnom stretnutí.
5. Rôzne
Na MsR bolo dohodnuté že Mesto Nová Baňa podá žiadosť na poskytnutie návratných
finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. V súvislosti s negatívnym vývojom
hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým
pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať
výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane
z príjmov fyzických osôb budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci
subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Návratná finančná
výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne
do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa nasledujúcich
podmienok:
• maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa
prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
financií“) z júna 2020,
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• na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Záveru rokovania MsR sa zúčastnil aj poslanec Mgr. Juraj Kološta, ktorý bol pre pracovné
povinnosti ospravedlnený.
Nakoľko už neboli príspevky do diskusie, primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav
Jaďuď, MBA poďakoval všetkým prítomným za účasť a stretnutie ukončil.

Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.
prednostka MsÚ

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

Maroš Marko, v. r.
I. overovateľ

JUDr. Vladislav Lalka, v. r.
II. overovateľ

Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová
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