Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 30. 12. 2019 o 11.00 hod.
v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa
Prítomní:
1. Primátor mesta:
2. Zástupca primátora mesta:
3. Prednostka MsÚ:
4. Členovia rady:
5. Prizvaní:
6. Zúčastnený:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Ing. Karol Tužinský
Mgr. Ľudmila Rajnohová
Mgr. Juraj Kološta – ospr., JUDr. Vladislav Lalka,
Maroš Marko
poslanci MsZ (zúčastnení Ing. Viktória
Valachovičová, PhD., Anton Medveď)
PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA

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 Martu Müllerovú. Za overovateľov zápisnice boli
zvolení Ing. Karol Tužinský a JUDr. Vladislav Lalka.
Na prejednanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. CIZS nezisková organizácia, správna rada, dozorná rada
2. Investície v roku 2019 - zhodnotenie
3. Investičné priority v roku 2020
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. CIZS nezisková organizácia, správna rada, dozorná rada
PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA - oboznámil členov mestskej rady s informáciami
k CIZS s tým, že materiály sú kompletne odovzdané. Koncom januára 2020 alebo začiatkom
februára 2020 budeme vedieť, či sme s projektom prešli do užšieho kola. Dovtedy sa musí
zriadiť správna a dozorná rada n. o.. Celková suma na projekt je 822 tis. eur, z čoho 5 % je
41 tis. eur, z ktorých polovicu platí mesto.

U z n e s e n i e č. 1/2019
Mestská rada v Novej Bani
súhlasí
s nominovaním členov do Správnej rady n. o. počtom 2 z poslancov MsZ a do Dozornej rady
n. o. počtom 2 z poslancov MsZ, ktorých bude nominovať primátor mesta Nová Baňa
a nominácie budú predložené na rokovanie MsZ dňa 15.1.2020
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 3
za - 3 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0
2. Investície v roku 2019 – zhodnotenie
BILANCIA INVESTIČNÝCH AKCIÍ MESTA a TECHNICKÝCH SLUŽIEB za rok
2019 – prehľad primátora
Investičné akcie sú uvedené v priloženej tabuľke rozdelené na plánované a nové akcie. Spolu
bolo v roku 2019 preinvestovaných 1 204 174 €. Mesto realizovalo spolu plánované
investičné akcie za 312 402 € a nové za 328 922 €. TS realizovali v priebehu roku 2019
plánované akcie za 389 818 € a nové za 173 312 €.
Investičné akcie mesta sa dajú rozdeliť na viacero celkov, z ktorých je najviac akcií
v kategórii stavebné a rekonštrukčné akcie za 490 932 €. Z pomedzi stavebných
a rekonštrukčných akcií bola najväčšou akciou rekonštrukcia vonkajšieho areálu vrátane
oplotenia v MŠ Nábrežná. Verím, že čitatelia a návštevníci knižnice, ktorá sa presťahovala na
1. poschodie budovy podnikateľského centra, budú spokojní a úroveň knižnice sa vďaka
rekonštrukcii priestorov zvýšila. KD Štále bude vykurovaný plynovým kúrením
prostredníctvom externého zásobníka na tekutý plyn. V nasledujúcom období bude
zrekonštruovaný aj nebytový priestor na 1. poschodí. Vybrané rekonštrukčné práce plánuje
mesto realizovať s dobrovoľníkmi s využitím tejto možnosti, ktorú ponúka zákon
o dobrovoľníctve. Budovu Zvoničku čaká v roku 2020 kompletná rekonštrukcia, ktorú
budeme tiež realizovať pre vybrané práce dobrovoľnícky. Tento rok bola na Zvoničku
privedená voda z verejného vodovodu a vybudovala sa žumpa, príprava na kanalizáciu
a pripojenie na EE zemou.
V rámci rozvoja mesta bude v priebehu začiatku roku 2020 ukončené konanie aktualizácie
územného plánu, ktoré bolo po 4 rokoch začaté v roku 2019. Mesto disponuje urbanistickou
štúdiou na športovo–kultúrny komplex (športová hala a krytá plaváreň) v areáli sídliska vstup
za reštauráciou Zlatý Bažant, v ktorej sa môže využiť odpadné teplo z Knauf Insulation
a môže sa tak dosiahnuť ekonomickejšia prevádzka. Pre realizáciu tohto zámeru bude kľúčové
získanie externých finančných prostriedkov, bez ktorých sa takáto rozsiahla investícia javí
ako ekonomicky nedostupná v celom navrhovanom rozsahu.
V oblasti skvalitnenia života mesto v roku 2019 zahájilo prevádzku služby sociálny taxík od
1.10.2019 a v mesiaci december zabezpečilo pre vybraných seniorov potravinové poukážky.
Plán otvorenia ihriska pri ZŠ Jána Zemana pre širokú verejnosť je postupne realizovaný, keď

boli v roku 2019 inštalované kamery a nové verejné osvetlenie pre ihrisko. Altánok na
sídlisku Pod Sekvojou je prvou lastovičkou v rámci participtívneho rozpočtu, na projekty
ktorého sú vyčlenené finančné prostriedky pre rok 2020. „Trasa A“ banského náučného
chodníka bude otvorená v roku 2020 a s jej realizáciou sa začalo v roku 2019. Archeologický
prieskum autentického miesta základov Potterovho parného stroja bude dokončený v roku
2020 a ďalšie plány súvisiace s výstavbou repliky Potterovho parného stroja a baníckeho
skanzenu budú závisieť od úspešnosti pri našich snahách o získanie externých finančných
prostriedkov. V samotnom meste ako aj v mnohých organizáciách, ktoré spadajú pod mesto
sa musíme vysporiadať aj s nemalým investičným dlhom z minulých období a to tak na
budovách, komunikáciách, infraštruktúre a životnom prostredí. V roku 2019 bolo investované
viac ako 75 000 € do ZŠ Jána Zemana a investovať budeme do ZŠ aj v roku 2020. Oprava
mnícha na Tajchu bude ukončená až v roku 2020 a prinesie skvalitnenie vody pre letných
rekreantov.
Investície, ktoré realizovali TS v roku 2019 dosiahli spolu 562 130 € z čoho boli investície
do komunikácií 317 741 €. Rozsah spolu takmer 140 km miestnych komunikácií, členitosť
terénu a klimatické podmienky najmä na Chotári, Bukovine a okrajových, vyššie položených
častiach Novej Bane si vyžadujú nemalé investície za účelom údržby a obnovy miestnych
komunikácií. Dopravná komisia pripraví viacročný investičný plán opráv a rekonštrukcií
miestnych komunikácií, ktorý sa budeme snažiť postupne napĺňať. TS budú potrebovať tiež
obnoviť aj viacero kusov techniky, čo vyžaduje nemalé investície.
Aktuálna situácia: Všetky akcie, ktoré sme realizovali v roku 2019 bolo možné uskutočniť
najmä vďaka viacročnému kontinuálnemu nárastu výnosov z podielových daní, ktoré boli
poukázané samospráve. S nárastom daňových príjmov však prišlo aj zákonom stanovené
zvýšenie tarifných platov pracovníkov vo verejnej správe, ktoré sa realizuje v roku 2019
a v roku 2020. Dôsledkom toho, ako aj v dôsledku zvýšenia nezdaniteľného základu dane
môžeme pre rok 2020 rátať s podstatne nižšou disponibilnou čiastkou vlastných zdrojov, ako
tomu bolo doteraz. Rozpočet na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný na MsZ 18.12.2019.
Mojou osobnou snahou je maximalizovať všetky racionalizačné zabezpečenia čo
najekonomickejšieho a zároveň efektívneho chodu MsÚ ako aj ostatných organizácií
v spolupráci s ich riaditeľmi (TS, MsL, MsBP, školy a školské zariadenia). Proces redukcie
nákladov a zvyšovanie efektivity nie je jednoduchý a verím, že nám všetky tieto opatrenia
prinesú požadované zdroje, na rozvoj mesta a zvýšenia kvality života v ňom pre všetkých.
INVESTÍCIE MESTO za rok 2019
STAVEBNÉ A REKONŠTRUKNÉ PRÁCE
plánované Sociálne zariadenia Školská

plánované
plánované
plánované
plánované
plánované

Vonkajší areál MŠ Štúrova
Herné prvky
Dopadová plocha rohože
Umelý trávnik
Lavičky, Info tabuľa
Úprava zatrávňovacích dielov
SPOLU

5 545

10 292
6 000
1 560
716
252
18 820

plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované

Vonkajší areál MŠ Nábrežná
Stavebné práce
Herné prvky
Komunikácia, geomreža
Ihrisko A
Ihrisko B
Ihrisko C
Multifunkčné ihrisko
Ostatné zariadenia
Sklad hračiek
SPOLU

Oplotenie
plánované Oplotenie
plánované Otváranie brány
SPOLU
nové
nové

nové
nové
nové
nové
nové

nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové

71 749
20 723
16 632
10 496
9 959
4 943
12 942
21 912
17 333
186 689

50 495
1 993
52 488

Mních Tajch
Pódium Tajch rekonštrukcia

53 138
11 432

Zvonička pripojenie voda, EE,
kanalizácia
Zemné práce TS, pretlak, žumpa
Projekt
Pripojenie voda, čerpadlá
Kanalizácia príprava
Elektrika
SPOLU

18 207
400
7 045
1 440
3 833
30 925

Kultúrne centrum Knižnica
Statický posudok
Výťah
Oceľová konštrukcia
Stavebné práce
Stavebné práce proti požiarne dvere
Hasiace prístroje
Rozbor vody
Kabeláž. systém, dátový, kamery
Dvere do serverovne
Prepoj medzi PC a MsÚ
Elektroinštalácia
Odstránenie závad bleskozv.
Revízna správa bleskozvodu
Protipožiarne dvere oceľové
Doplnenie kamier

800
23 160
2 506
57 593
296
174
129
3 373
140
1 134
3 787
990
110
3 403
795

nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové

Prepoj cez chodník
Aktualizácia PD elektr. a bleskozvod
Signalizácia
Označenie priehľadných stien
Doplnenie svietidiel
Brano ku vchod. dverám apartmánu
Revízia hydrantov
SPOLU

406
840
360
350
370
50
25
100 791

nové
nové

KD Štále murárske práce
Plyn zásobník, kúrenie príprava
Kuchynka, ostatné
SPOLU

8 691
2 680
11 371

nové
nové
nové
nové
nové

KD Štále kúrenie
Materiál
Plynový kotol nebytový priestor
Plynový kotol sála
Radiátory
Práca
SPOLU

6 400
1 739
3 129
1 761
9 827
22 856

ROZVOJ MESTA
plánované
Územný plán
plánované
Územný plán odborný dohľad
nové
Urbanistická štúdia hala + plaváreň
nové
Parkovací dom štúdia
nové
Rozhladňa práce navyše dlh
SKVALTNENIE ŽIVOTA
plánované
Akvizícia knižničného fondu
plánované
Doplnenie vybavenia knižnice
plánované
Vybavenie učební ZŠ obstarávanie
nové
Potravinové poukážky
nové
Sociálny taxík
nové
MsP optická trasa ZŠ
nové
MsP kamera, optická trasa ihrisko ZŠ
nové
Altánok sídl. Pod sekvojou

21 000
3 950
2 000
2 000
4 110

2 700
5 000
3 240
2 500
3 500
1 277
1 584
5 896

BANÍCTVO

Archeologický prieskum
Časť A Banský náučný chodník

5 664
7 306

INVESTÍCIE DO OBNOVY ZARIADENÍ
(HAVÁRIE)
nové
ZŠ Umývačka ŠJ

12 940

plánované
plánované

nové
nové
nové
nové

ZŠ ŠJ Panva + konvektomat
ZŠ ŠJ NN prípojka
ZŠ ŠJ EE rozvodňa
ZŠ Plynové kotle

24 000
12 208
6 780
19 614

INVESTÍCIE TS za rok 2019
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
plánované
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové
nové

Nad Hrádzou rekonštrukcia
Asfaltovanie Metrostav
Asfaltovanie Hviezdoslavova
Výtlky BBRSC
Výtlky BBRSC
Výtlky BBRSC
Oprava záchytného žľabu Brezová
Oprava autobusovej zastávky
Oprava WC a sprchy Tajch
Operný múr na cintoríne
Chodník ul. Osvety
Striekacie zariadenie
Školská parkovacie plochy 33x
Školská kontajnerové státia 2x
Školská vstupy 7x
Oprava zábradlia Nábrežná pri potoku
Stojisko na kontajnery Štúrova
Náter autobusovej zastávky
Karanténna stanica
Oprava kanalizácia poklop Cintorínska
Stavebné práce zastávka
Nákup zastávka
Šmykový nakladač
PG Ferrari
Cleerio TS
PD Štúrova
Verejné osvetlenie rozšírenie
Veľkokapacitné kontajnery
Lisovacie kontajnery
Ozvučenie Dom Smútku

154 037
75 231
27 950
40 634
13 332
6 557
2 306
464
1 047
3 435
393
2 502
57 956
3 974
16 610
1 662
1 894
1 822
6 721
3 834
1 498
2 416
44 280
29 310
2 544
850
26 570
4 800
21 600
5 901
562 130

3. Investičné priority v roku 2020
V roku 2020 boli schválené v rozpočte nasledovné investičné priority:
- Wifi pre Teba – zriadenie 10 bodov pripojenia, ktoré bude realizovať na základe VO
spoločnosť Obecné siete,
- 11.250 eur rozšírenie a výmena kamerového systému, z toho 9 tis. eur dotácia
z Ministerstva vnútra,

-

Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice v sume 48.930 eur, z toho 30 tis. eur
dotácia z Ministerstva vnútra,
Publikácia o Novej Bani a publikácia o histórií baníctva v Novej Bani, čiastočná
úhrada v sume 12 tis. eur,
116.400 eur oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane výtlkov podľa
zoznamu, ktorý navrhne komisia dopravy,
Oprava chodníka ku ZŠ J. Zemana od parkoviska pred býv. Daňovým úradom na
obidvoch stranách 10.048 eur,
Nákup asfaltovej drvi z frézinku pri opravách komunikácií v sume 5 tis. eur za účelom
vyspravenia lokálnych rozpadov miestnych komunikácií.
Vybudovanie spevnených plôch na ul. Nábrežnej nad parkoviskom pri MŠ Nábrežná
za účelom možnosti dovozu detí do ZŠ J. Zemana zo strany hlavného vchodu do ZŠ
v sume 23.550 eur,
Vybudovanie spevnených plôch na ul. Štúrova medzi bytovými domami pri moste
a schodoch ku VUB vrátane súvislého chodníka vedúceho poza všetky 3 bytovky pri
potoku, ktorý bude slúžiť na kočíkovanie detí v sume 24.195 eur,
Nákup kolesového nakladača na TS v sume 44.280 eur,
Súvislé asfaltovanie ul. Legionárskej v sume 10 tis. eur,
Nákup stacionárneho lisu s kontajnerom o nosnosti 5 t na horný dvor TS za účelom
odvozu KO priamo na skládku do Bzenice v sume 26.400 eur,
PD na rozšírenie kanalizácie vo vybraných lokalitách v sume 8 tis. eur,
Rekonštrukcia výpustného zariadenia mních na Tajchu v sume 54 tis. eur,
Krajinno-architektonická štúdia pre zeleň a mestský mobiliár pre sídlisko Vstup
v sume 1.200 eur,
Územný plán a jeho doplnky dofinancovanie v sume 11.500 eur,
Banský náučný chodník trasa A v sume 22.681 eur, z toho 10 tis. eur dotácia z VUC,
Rekonštrukcia nebytového priestoru KD Štále prostredníctvom zapojenia
dobrovoľníkov 10 tis. eur – nákup materiálu,
2. časť archeologického prieskumu základov Potterovho parného stroja 6 tis. eur,
Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ J. Zemana 24 tis. eur,
Nákup akordeónu ZUŠ 6,5 tis. eur,
Výmena strechy a rekonštrukcia ZUŠ projekt a rekonštrukčné práce 12 tis. eur,
Úhrada súvisiacej infraštruktúry pre bytový dom A2 v sume 161.943 eur.

Rekonštrukcia budovy Zvoničky je plánovaná prostredníctvom zapojenia občanov na
základe zákona o dobrovoľníctve, s plánovanou sumou na nákup materiálu na rekonštrukciu
v objeme 60 tis. eru, ktorý bude predmetom zmeny rozpočtu po záverečnom zúčtovaní roku
2019.
Spoluúčasť vo výške 2,5 %, v prípade schválenia projektového zámeru a žiadosti o NFP
pre CIZS, bude predmetom zmeny rozpočtu.
V roku 2020 je zároveň v rozpočte schválený kapitálový príjem z predaja budov vo výške
20 tis. eur, pre naplnenie tejto požiadavky bude potrebné identifikovať objekt, ktorý bude
predmetom predaja.
Realizácia zámeru vybudovania multifunkčnej športovej haly a krytej plavárne je
podmienená získaním externých finančných zdrojov v programe Výstavba, modernizácia
a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu rokoch 2019 – 2021 v gescii
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

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.
primátor mesta

Ing. Karol Tužinský, v. r.
I. overovateľ

Zapísala: Marta Müllerová

Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.
prednostka MsÚ

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

