
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 29. 3. 2019 

 

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

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

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

Maroš Marko  
7. Prizvaná:     Ing. Katarína Ditteová  

   
 

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 JUDr. 
Vladislav Lalka.  
 
Na prejednanie bol predložený nasledovný program: 

O t v o r e n i e  
1. Záverečný účet mesta Nová Baňa za rok 2018 
Z á v e r 

 
Hlasovanie  o programe MsR: 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní - 3 
za - 3  (Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko) 
proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval - 0 – bolo prijaté 
 
1. Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2018 
 

So záverečným účtom Mesta Nová Baňa za rok 2018 poslancov MsZ bližšie oboznámila 
Ing. Katarína Ditteová, vedúca finančného oddelenia.  
 
Ing.Ditteová - v decembri sa schvaľuje rozpočet a textová časť k nemu má 113 strán. Jeho 
súčasťou je stav a vývoj dlhu mesta, výsledok našej podnikateľskej činnosti - informačného 
centra, zostatky na všetkých našich účtoch ku koncu roka a priložíme aj správy našich 
organizácií. V roku 2018 bolo urobených 9 zmien rozpočtu, z toho 3 boli urobené na 
mestskom zastupiteľstve a 6 bolo urobených v rámci kompetencií primátora mesta.  
 
JUDr.Lalka – na poplatkoch za komunálny odpad chýba 75 tis. eur čo sú neplatiči, nemali by 
sme uvažovať o prijatí právničky na trvalý pracovný pomer, čo by riešila aj toto?  
 



Primátor mesta sa vyjadril, že funkcia právničky nie je obsadená od roku 2015, ale 
tieto exekúcie nemusí nevyhnutne riešiť právnik, ale je potrebné to riešiť a budeme sa tomu 
venovať.  

 
Ing.Ditteová - do najbližšieho zasadnutia MsZ pripravíme aj správu o inventarizácií majetku 
a správu o stave pohľadávok a záväzkov. V pôvodnom rozpočte sme plánovali prebytok 
bežného rozpočtu 17 582 eur a skončili sme s prebytkom bežného rozpočtu 521 541 eur. 
Kapitálový rozpočet je v konečnom dôsledku schodkový – 270 tis. eur. Výsledok 
rozpočtového hospodárenia je 250 993 eur. Okrem toho máme finančné operácie 143 897 eur, 
to sú len splátky úveru. Prebytok rozpočtu za rok 2018 je 542 151 eur a v MsZ sa schváli, na 
čo bude rozdelený.  

Následne vedúca finančného oddelenia prečítala zoznam akcií a položiek, ktoré budú 
z prebytku odpočítané. Zostala suma 465 436 eur, ktoré dávame do rezervného fondu a do 
fondu rozvoja bývania. Sme povinní tvoriť rezervný fond minimálne 10 % z prebytku a 11 tis. 
eur dávame do fondu rozvoja bývania. K 31.12.2018 bol na fonde rozvoja bývania  zostatok 
vo výške 155 tis. eur  + 11 tis. eur, spolu 166 923 eur a môžu sa použiť na zaplatenie 
inžinierskych sietí.   

Rekonštrukcia ciest – asfaltovanie sa bude robiť podlimitnou zákazkou, cieľom je, aby 
sa to realizovalo za čo najmenšiu sumu.  

Súvislé asfaltovanie a vysprávky – bežný rozpočet v sume 248 007 eur. Spolu na cesty 
je pre rok 2019 vyčlenená suma v rozpočte vo výške 400 tis. eur. To sú ale aj finančné 
prostriedky prenesené z roku 2018, nakoľko sa všetky akcie asfaltovania ciest nerealizovali.  

Ďalej sú rozdelené FP: 
- Technické služby – spoločná správa 3180 eur na garážovú bránu, 
- Územný plán 16 tis. eur, 
- Oddychová zóna Zvonička  3 tis. eur, to je len na projektovú dokumentáciu, 
- Banský náučný chodník – 16 tis. eur, časť FP je z rezervného fondu a časť z iných 

zdrojov, 
- Banské múzeum – 11 200 eur na archeologický prieskum v roku 2019 a v roku 

2020 je navrhnutých 20 tis. eur tiež na archeologický prieskum.  
Pripomienka od poslancov MsR k Banskému múzeu a archeologickému prieskumu -  je 
spravená štúdia, vychádzajme z nej, niečo spravme svojpomocne, niečo nech spraví firma, ale 
nedávajme 31 tis. eur na archeologický prieskum. Nech sa tieto  FP použijú na stavbu repliky 
Potterovho stroja.  
Pripomienka primátora mesta  - nech je archeologický prieskum financovaný z VUC-ky 
alebo iného fondu.  
Vedúca finančného oddelenia podotkla, že pán Vén na mestskom zastupiteľstve prezentoval, 
že na to zoženú peniaze z iných zdrojov, nie z mesta, je to uvedené aj v zápisnici z MsZ.  
 
Ing.Ditteová – ďalej sú FP rozdelené nasledovne: 

- Základná umelecká škola – 5 tis. eur na zakúpenie cimbalu,  
- MŠ Nábrežná – rekonštrukcia exteriéru 112 tis. eur bez oplotenia,  
- Detské ihrisko MŠ Štúrova 9 tis. eur je dotácia a 11 200 eur je z rezervného fondu. 

Návrh na zmenu rozpočtu je nasledovný: 
- 10 tis. eur dar – navrhujeme rozdeliť nasledovne: 4900 eur na obnovu metačnej 

listiny z roku 1355, ktorá určuje pôvodnú hranicu mesta + zvyšná čiastka sa 
navrhuje na sociálny taxík, ako služba pre občanov mesta – poslanci MsR uviedli, 

že sa musia stanoviť jasné podmienky, kto bude môcť túto službu využívať. 
- čiastka 1600 eur + 900 eur je vyčlenená na potravinové poukážky s tým, že bude 

presne stanovené, pre koho budú určené poukážky, 



- 250 eur – na nákup plastových stolov a stoličiek do DSC Lipa, 
- príspevok na rekreačné poukazy,  
- 270 eur doplniť na multifunkčné zariadenie (kopírka), 
- 440 eur Fiat Linea – výmena prepínačov, 
- navrhnutých 5 tis. eur za verejné obstarávanie –  v skutočnosti môže byť aj nižšia 

suma – VO na vysúťaženie rekonštrukcie MK, 
- 2328 eur - počítačový program Memphis. 
 
Kapitálové výdavky – správa mesta:  
- 1800 eur - klimatizácia do serverovne informatika, 
- 12 966 eur - počítačový program Cleerio, ktorý budú využívať aj technické služby. 
- 4804 eur  - odmeny poslancom za zasadnutia MsZ, MsR a komisie, 
- 850 eur - Wifi pre Teba na spracovanie žiadosti, 
- 6445 eur - je spracovaná ponuka na presťahovanie karanténnej stanice na ul. 

Železničný rad, nie je tam zahrnutá výmena dosiek v kotercoch, 
- 34 840 eur - požiadavka na obstaranie záhradných kompostérov,  
- 470 eur - požiadavka na technicko-bezpečnostný dohľad Tajch,  
- Banský náučný chodník – transfer je o 1 tis. eur nižší, 
- presunutie kopírovacieho stroja z budovy mestského úradu na oddelenie kultúry – 

potrebné zakúpiť nové valce a výmena tonerov + nutnosť zakúpenia grafického 
programu pre p. Trajteľovú,  

- 2100 eur na výmenu 9 okien na oddelení kultúry, 
- požiadavky technických služieb na úpravu miezd, 
- 6210 eur na opravu kukavozu, 
- požiadavka na opravu WC na štadióne, 
- požiadavka na opravu schodov v cintoríne, v sekcii B – návrh na použitie ich FP 

z vybraného nájomného za hrobové miesta. 
 

Kapitálové výdavky: 
- 3500 eur - Technickým službám na projektovú dokumentáciu na zberný dvor, 
- 4800 eur - 2 veľkokapacitné kontajnery, 
- 3500 eur - autobusová zastávka na námestí – zatiaľ je návrh na kúpu jednej 

autobusovej zastávky, v roku 2020 by sme chceli vymeniť  autobusové zastávky 
od železničnej stanice a aj v okrajových častiach mesta.  

- 150 tis. eur - požiadavka na kúpu nového lisovacieho kukavozu 4 x 4. 
 
Ďalšie požiadavky k úprave rozpočtu: 

- 40 465 eur na oplotenie MŠ Nábrežná, 
- školstvo, momentálne je 492  stravníkov, od septembra má byť zadarmo 

stravovanie a očakávame nárast stravníkov – jedálne sa na to musia pripraviť – je 
potrebné spraviť vonkajšiu NN prípojku za 22 tis. eur, rekonštrukcia 
elektroinštalácie kuchyne za 24 tis. eur a vybavenie kuchyne za 24 tis. eur, to je 
konvektomat a plynová panva, ešte je potrebné zakúpiť 2 kusy plynových kotlov 
za 15 tis. eur. To sú kapitálové výdavky. Ďalej je požiadavka v školstve na 14 tis. 
eur na kúpu vybavenia kuchyne – mraznička, chladnička, elektrický ohrievač 
vody, taniere, sprcha do konvektomatu a pod.  

2. Rôzne 
 
Riešenie problému pripojenia novej bytovky na ul. Pod sekvojou na el. energiu.  
 



 
 
JUDr.Lalka – dňa 3.4.2019 na 14.00 hod. je zvolané na mestskom úrade pracovné stretnutie 
k príprave a pripomienkovaniu VZN o verejnom poriadku, na ktoré je pozvaná aj verejnosť.  
 
Primátor mesta: 

- návrh na opravu mnícha na Tajchu prostredníctvom vysúťaženej firmy a zaradenie 
predmetnej opravy mnícha do rozpočtu mesta na rok 2020,  

- návrh na rekonštrukciu mestskej chaty na Tajchu v roku 2020. 
 

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.                 JUDr. Vladislav Lalka, v. r.  
              I.  overovateľ                II. overovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Marta Müllerová 
 
 

  


