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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 05.05.2020 o 15.00 hod. 
v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa  

 Prítomní: 
1. Primátor mesta:       Mgr. MVDr. Branislav Ja ďuď, MBA 
2. Zástupca primátora mesta:  Ing. Karol Tužinský  
3. Prednostka MsÚ:    Mgr. Ľudmila Rajnohová 
4. Hlavná kontrolórka:  Mgr. Darina Len čová 
5. Členovia rady:            Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka,  

Maroš Marko    
 
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 Ing. Karol Tužinský a JUDr. Vladislav Lalka.  
 
 
Na prejednanie bol predložený nasledovný program: 

O t v o r e n i e  
1. Aktuálna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 
2. Aktualizácia finančnej prognózy na rok 2020 
3. Priority na rok 2020 
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. Aktuálna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 

 
Primátor mesta – informoval o všetkých prijatých opatreniach, ktoré prijal Krízový štáb 
Mesta Nová Baňa na zamedzenie šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19. Všetky 
opatrenia sú dostupné na web stránke mesta v záložke Samospráva/Civilná ochrana. 
Predbežné výdavky je potrebné v zmysle pokynu nahlásiť na OU Žarnovica do 6.5.2020. 
 
2. Aktualizácia finančnej prognózy na rok 2020 
 
Primátor mesta – dňa  04.05.2020 nám ZMOS oznámil informáciu, že výnos dane z príjmov 
fyzických osôb poukázaný mestám a obciam v máji 2020 bude 110,003 mil. eur, čo je o 10,8 
% menej ako v máji 2019 (123,291 mil. eur).  
 
3. Priority na rok 2020 

 
Ing.Tužinský – keďže finančné zdroje sú obmedzené, je veľmi dôležité zvážiť každý jeden 
výdavok z rozpočtu mesta. Je potrebné dokončiť vybrané začaté akcie ako je rekonštrukcia 
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ulice Mieru a systematicky začať s opravou výtlkov miestnych komunikácií smerom od centra 
do okrajových častí, na základe fyzického spoločného posúdenia urgentnosti jednotlivých 
ulíc, ktoré vykonal predseda Dopravnej komisie a riaditeľ TS. Na nasledujúce MsZ sa 
pripraví predaj budov, ktoré majetková komisia navrhuje na odpredaj. 
 
Vo vzťahu k novým výzvam a projektom je možné podporiť vybrané výzvy ako je napr. 
projekt „Obnova Radničného parku“ v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-6. 
 
Primátor mesta – po dohode na odpredaji budov začneme pracovať na zámenách a kúpe 
pozemkov za účelom zcelenia parciel pre výstavbu krytej plavárne a športovej haly pod 
podmienkou získania externých finančných prostriedkov. 
S riaditeľom TS a p. poslancom Psotkom sme absolvovali kompletnú miestnu obhliadku ciest 
v lokalite Chotár, Sedlo, Babuliarka, ktoré poslanec Psotka navrhuje vyspraviť resp. 
vyasfaltovať. Táto investícia môže byť realizovaná až po odsúhlasení poslancov na MsZ 
a vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu a nejasný výhľad je možné o tejto požiadavke 
rokovať až na nasledujúcom MsZ, kedy už budú viac známe finančné dopady na rozpočet 
mesta, ako aj prípadné nároky na použitie rezervného fondu.   
 
Ing.Tužinský – chcem sa opýtať na aktuálne personálne zmeny a organizačnú štruktúru MsÚ. 
 
Primátor mesta – zefektívňujeme organizačnú štruktúru MsÚ s prihliadnutím na 
zabezpečenie  všetkých činností samosprávy a model financovania vlastné resp. transferové 
zdroje. Zmeny nastávajú aj nástupom na MD, odchodom do starobného dôchodku a viacero 
pozícií je kumulovaných vzhľadom na rozsah agendy vo vzťahu k veľkosti mesta a našim 
finančným možnostiam. Pri dosiahnutí plánovaného stavu v rámci reorganizácie MsÚ bude 
možné zabezpečiť jeho efektívny chod a zároveň uvoľňovať disponibilné zdroje, ktoré tak 
budú môcť byť v čo najväčšej miere použité na rozvoj mesta za zvýšenie kvality života pre 
obyvateľov. 
 
Prednostka MsÚ – máme 3 zamestnancov na dlhodobej PN, 3 zamestnankyne sú na 
materskej a rodičovskej dovolenke. Dňa 23.04.2020 sme vyhlásili výberové konanie na 
vedúceho finančného oddelenia. Termín na doručenie žiadostí je 15.05.2020 15,00 hod. 
 
4. Rôzne 
 
Na MsR bolo dohodnuté: 
 

• pokračovať v optimalizácii procesov a organizačnej štruktúry MsP, MsÚ, TS, MsBP 
NB s.r.o., MsL spol. s r.o., škôl a školských zariadení 

• vyhlásiť  výberové konanie na konateľa Mestských lesov spol. s r.o. Nová Baňa 
• pripraviť na rokovanie obnovu verejného osvetlenia na nasledujúce rokovanie MsZ 
• redukcia počtu a zmena termínov zasadnutí MsZ s ohľadom na vzniknutú situáciu 

a zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19 nasledovne: 
13.05.2020  
17.06.2020 13.08.2020 
16.09.2020 
18.11.2020 13.11.2020 
16.12.2020 
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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.               Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.  
                      primátor mesta                prednostka MsÚ 
 
 
 
 
          Ing. Karol Tužinský, v. r.           JUDr. Vladislav Lalka, v. r.  
                     I.  overovateľ                            II. overovateľ 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová 


