Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 23. 7. 2019
Prítomní:
1. Primátor mesta:
2. Zástupca primátora mesta:
3. Prednostka MsÚ:
4. Hlavná kontrolórka mesta:
5. Členovia rady:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Ing. Karol Tužinský
Mgr. Ľudmila Rajnohová
Ing. Mgr. Eliška Vallová
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 a preto vyhlásil mestskú radu za uznášaniaschopnú. Za zapisovateľku určil
Mgr. Ľudmilu Rajnohovú. Za overovateľov zápisnice boli zvolení JUDr. Vladislav Lalka
a Maroš Marko.
Na prejednanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Investičné projekty
2. Priority mesta na roky 2019, 2020 a 2021
3. Podnety od občanov (podnet Bukovina)
Záver
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. Investičné projekty
Primátor mesta oboznámil členov mestskej rady s pripravovanou 5. zmenou rozpočtu
2019, ktorá bude prejednaná na finančnej komisii.
Projekt KVET (kombinovaná výroba energií a tepla) umožňuje po splnení požadovaných
kritérií čerpať externé finančné zdroje zo štrukturálnych fondov na výrobu tepla a zároveň
výrobu elektrickej energie, ktorú bude možné dodávať do distribučnej siete. Prebehlo jednanie
s konzultačnou spoločnosťou a spracovateľom projektu. Mestský bytový podnik s.r.o. Nová
Baňa, bude do výzvy zapojený a bude potrebné investovať do zhotovenia projektu a podieľať
sa na 5 % spoluúčasti pri jeho financovaní. Rozsah projektu bude známy po spracovaní
technickej dokumentácie plynovej kotolne na ul. Štúrovej, ktorej projekt je plánovaný.
Využiteľnosť a ekonomická rentabilita projektu je podmienená súhlasom s dodávkou el.
energie do distribučnej siete a jej následným predajom. Ak by sme splnili požadované kritériá
daného projektu a získali by sme potrebný súhlas, zabezpečili by sme obnovu plynovej
kotolne na ul. Štúrova, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na vek plynových kotlov (cca 30
rokov), ktoré by bez zapojenia sa do projektu bolo potrebné financovať z vlastných zdrojov.

Očakáva sa vyhlásenie 2. kola výzvy centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, do
ktorého sa mesto Nová Baňa plánuje zapojiť v modeli žiadateľa neziskovej organizácie, ktorá
je oprávneným žiadateľom v prípade, že jej zakladajúcimi členmi sú samospráva a subjekty
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Športové centrum – informácia o návrhu výstavby (hala pre športové hry, kultúrne
vystúpenia, plaváreň...) v budove bývalej KORD-ky. Na predchádzajúcich spoločných
pracovných jednaniach s poslancami v otázke Koncepcie nakladania s nehnuteľným
majetkom (budovami) mesta Nová Baňa na roky 2019 – 2022, bolo odsúhlasené iniciovať
rokovania so spoločnosťou Knauf Insulation v otázke výstavky multifunkčnej športovej haly
a celoročne prevádzkovej plavárne v lokalite nad Zlatým bažantom, kde sa nachádza budova
Kordky a ďalšie pozemky mesta, ktoré by svojou veľkosťou postačovali na vybudovanie
takéhoto zariadenia. Prevádzka tohto zariadenia uvažuje o využití odpadného tepla zo
spoločnosti Knauf Insulation, vďaka ktorému môže by ekonomickejšia a projekt sa stáva
udržateľným. Na uvedený účel v súčasnosti nie sú dostupné výzvy umožňujúce využitie
nenávratných finančných prostriedkov. Mesto pripraví spracovanie urbanistickej
a architektonickej štúdie a alternatívy financovania externých úverových zdrojov, resp.
účelových dotácií v prípade športovej haly.
2. Priority mesta na roky 2019, 2020 a 2021
Členovia MsR sa zaoberali:
- v kontexte práve prebiehajúcej tvorby aktualizácie územného plánu Mesta Nová Baňa sa
javí perspektívny projekt vybudovania nového bytového domu na sídlisku Pod sekvojou,
ktorého výstavbu a odpredaj by zabezpečil vybraný developer. Súčasťou tohto bytového
domu by bolo aj integrované parkovanie (podzemné parkovanie, parkovací dom) a
obchodné priestory polyfunkcie, ktoré by priniesli na sídlisku Pod sekvojou nové služby
pre obyvateľov.
- na sídlisku Vstup je plánované vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov tohto
najväčšieho sídliska v lokalite ulice Nábrežnej s výsadbou ovocných stromov
a zeleninových resp. kvetinových záhonov.
- kľúčovou bude tvorba nového finančného plánu technických služieb na rok 2020
v kontexte požiadaviek mesta a stanovených priorít a následné organizačné zmeny
v technických službách,
- MsR sa zaoberala aj efektívnejším využitím vlastných prírodných zdrojov napr.
lomového kameňa z lomu Sedlo,
- MsR sa zaoberala podnetom pána poslanca JUDr. Vladislava Lalku, ktorý navrhol na
širšiu spoločenskú diskusiu rozsah eventuálny zákaz prevádzkovania hazardných hier na
území mesta Nová Baňa.
- Primátor mesta informoval MsR o poslednom rokovaní so zástupcami vedenia SSD a. s.,
vedenia spoločnosti Cortizo Slovakia, Knauf Insulation, starostom obce Brehy
a zástupcami mesta Nová Baňa, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.7.2019 a na ktorom boli
dohodnuté konkrétne kroky k vyriešeniu nedostatočnej kapacity distribúcie el. energie do
Novej Bane. Podľa prijatého plánu bude v roku 2019 potrebné schváliť fin. zdroje na
výstavbu nového 22 kV vedenia VN, bude potrebné zabezpečiť verejné obstarávanie na
výber projektanta. V roku 2020 bude potrebné realizovať projekt pre výstavbu VN.
V roku 2021 - 2022 bude prebiehať proces schválenia stavebného povolenia a výstavba
nového 22kV vedenia z lokality Žarnovica do lokality Novej Bane v celkovej dĺžke 12,8
km v trase paralelnej s existujúcim niekoľko desiatok rokov starým 22kV VN vedením.
Do obdobia výstavby nového vedenia po dobu nasledujúcich cca 3 rokov nebude možný
rozvoj v priemyselnom parku pre požiadavky veľkoodberateľov el. energie a SSD bude

schopná pripájať do siete iba nevyhnutnú občiansku vybavenosť (napr. polícia, požiarnici,
zdravotnícke zariadenia a maloodberateľov t.j. rodinné domy, bytové domy do výšky
max. 80 A).
3. Podnety od občanov (podnet Bukovina)
Bol prejednaný podnet od občanov z Bukoviny, týkajúci sa viacerých požiadaviek na
zlepšenie služieb občianskej vybavenosti aj pre túto časť Novej Bane. Podnety od
občanov budú prediskutované na osobnom stretnutí poslanca Psotku a primátora mesta,
spolu so zástupcami mestských organizácií v dohodnutom termíne v KD na Bukovine.
4. Rôzne
Na MsR bolo dohodnuté:
- pravidelné zasielanie zápisov z porád primátora mesta a vedenia MsÚ,
- pozvánky na zasadnutia MsR budú v kópii zasielané všetkým poslancom, ktorých
účasť na zasadnutí MsR umožňuje prijatý rokovací poriadok,
- pripraviť článok do NN ohľadne postupu riešenia EE v meste Nová Baňa,
- zverenie správy školského ihriska pod správu TS na MsZ 19.8.2019,
- pripraviť návrh na umiestnenie workoutových zostáv pri jazere Tajch,
- osadiť pri jazere Tajch stĺpiky osvetlenia.
Na zasadnutí mestskej rady nebolo prijaté žiadne uznesenie. 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

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

Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová

Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.
prednostka MsÚ

Maroš Marko, v. r.
II. overovateľ

