
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 24. 6. 2019 

 

 Prítomní: 
1. Primátor mesta:       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

2. Zástupca primátora mesta:  Ing. Karol Tužinský 
3. Prednostka MsÚ:    Mgr. Ľudmila Rajnohová 

4. Hlavná kontrolórka mesta:  Ing. Mgr. Eliška Vallová - ospravedlnená 
5. Členovia rady:            Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladimír Lalka,  

Maroš Marko  
7. Prizvaný:     Mgr. Peter Hudec  

   
 

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 
Martu Müllerovú. Za overovateľov zápisnice boli zvolení Mgr. Juraj Kološta a Maroš Marko.  
 
Na prejednanie bol predložený nasledovný program: 

O t v o r e n i e  
1. Technické služby mesta Nová Baňa (smerovanie, forma, organizácia) 
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. Technické služby mesta Nová Baňa (smerovanie, forma, organizácia) 
 

Primátor mesta oboznámil členov mestskej rady s objemom finančných prostriedkov, 
ktoré sú každoročne vyčlenené pre Technické služby mesta Nová Baňa a po rozpočtovej 
kapitole školstvo predstavujú druhú najväčšiu sumu. Primátor mesta poukázal na pravidlá 
účtovania v príspevkovej organizácií, ako aj poukázal na rozdiely medzi formu príspevkovej 
organizácie a obchodnej spoločnosti. Členovia mestskej rady Ing, Karol Tužinský, Mgr. Juraj 
Kološta, JUDr. Vladislav Lalka a Maroš Marko sa zapojili do diskusie vo vzťahu k forme 
príspevková verzus obchodná spoločnosť. Bola diskutovaná aj  otázka  existujúceho počtu 
a skladby THP zamestnancov na Technických službách v Novej Bani v porovnaní s modelom 
organizácie chodu technických služieb v iných mestách.  
Členovia MsR sa zhodli na potrebe predloženia správy za zimnú údržbu 2018/2019 

v lehote do 31.8.2019 a prehľadu  nákladov na zimnú údržbu za roky 2010 - 2018 tak, aby 
mohli byť zohľadnené v pláne zimnej údržby na rok 2020 všetky skutočnosti.  

Takisto bola komunikovaná potreba spracovania analýzy za letnú údržbu v rokoch 2010 – 
2018 v lehote do 31. 8. 2019 a vypracovanie správy za rok 2019  v lehote do 31.10.2019. 
Uvedené údaje poslúžia ako vstupy pre plán na rok 2020. Prizvaný predseda komisie dopravy, 



poslanec MsZ Mgr. Peter Hudec prezentoval záväzok komisie dopravy vypracovať viacročný 
plán opráv a rekonštrukcií MK, ako aj vyjadril záujem členov komisie dopravy aktívne 
prispieť k tvorbe plánu zimnej a letnej údržby pre rok 2020.  
Členovia MsR diskutovali otázku stanovenia potreby a rozsahu realizácie prác na 

technických službách dodávateľsky v porovnaní s realizáciou prác internými zamestnancami.  
Dôraz bude kladený na tvorbu a odprezentovanie nového finančného plánu technických 

služieb na rok 2020 v kontexte požiadaviek mesta a stanovených priorít. Organizačné zmeny 
v technických službách súvisiace s rozpočtom budú realizované v jesenných mesiacoch roku 
2019.  
 
2. Rôzne 
 
Členovia MsR sa zhodli na potrebe nasledujúceho zasadnutia v mesiaci september 2019, po 
predchádzajúcom zasadnutí MsZ, ktoré je plánované na 19.8.2019.  
 

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.                   Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.  
              primátor mesta          prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Juraj Kološta, v. r.                       Maroš Marko, v. r.    
              I.  overovateľ                II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová 


