
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 9.12.2020 o 16:00 hod. v Centre voľného času v Novej Bani

Prítomní:
Predseda komisie : JUDr. Vladislav Laika

Členovia komisie :

Primátor mesta :

Ekonóm:

Zapisovateľka komisie :

Ing. Adrián Vatrt 
Ing. Zuzana Kováčová 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
Ing. Jozefína Kasanová 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

PhDr. Janette Brnáková

Ing. Simona Budinská, PhD.

Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Vladislav Laika, predseda komisie, ktorý privítal všetkých 
prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:

Počet prítomných členov je 5.

Komisia je uznášaniaschopná.

Program zasadnutia :
Otvorenie

1. Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2021, 2022, 2023
2. 12. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
3. Diskusia 

Záver

K bodu č. 1
Materiál k danému bodu bol členom komisie predložený vopred e- mailom. JUDr. Laika podotkol, že 
materiál bol prerokovaný po predchádzajúcej finančnej komisii a aj na pracovnom stretnutí poslancov. 
Materiál bol upravený na základe pripomienok na týchto stretnutiach a podklady si členovia finančnej 
komisie stihli naštudovať.

Následne dostal slovo primátor mesta Mgr. MVDr. Jaďuď, MBA. Na zasadnutí finančnej komisie 
prezentoval podklady po zapracovaní zmien, ktoré vyplynuli z poslaneckého stretnutia. Primátor 
mesta prešiel jednotlivé položky rozpočtu.
Primátor mesta skonštatoval, že v roku 2021 ostávajú platy na úrovni roka 2020, v meste ani 
v zriadených organizáciách sa nebudú zvyšovať platy. Poslankyňa Ing. Valachovičová, PhD. sa 
spýtala, prečo sú teda na úrovni roka 2020, keď viacerí zamestnanci odišli z pracovného pomeru, ale 
neboli nahradení. Navrhla, aby sa v rozpočte platy upravili na nižšiu úroveň. Primátor mesta vysvetlil, 
žc určitá úspora sa bude na týchto položkách generovať, nie je však podľa neho vhodné výdavky na 
týchto položkách znížiť pod úroveň roku 2020.
Primátor mesta ozrejmil, že do rozpočtu bol zaradený predpokladaný príjem z predaja pozemku na 
ulici Pod Sekvojovou investorovi na výstavbu bytovky, pričom predpokladaná cena je 76 000 eur. 
Dotácia na opravu hasičskej zbrojnice bola z rozpočtu vyčlenená, pričom sa počíta s jej vrátením, 
nakoľko spoluúčasť mesta bola veľmi vysoká. Zároveň sa však ešte preveria možnosti nižšej 
spoluúčasti. Na základe stretnutia poslancov pribudol do rozpočtu výdavok - dar GFŠ vo výške 3 500 
eur, ktorý predstavuje štipendium pre študentov ako motivácia na štúdium. Týmto spôsobom mesto



prispeje k udržaniu životnosti gymnázia v Novej Bani. Ďalej bola navýšená položka Mestská polícia - 
represia o cca 38 000 eur (1 príslušník MsP navyše a pohotovosť). Položka príspevku pre SAD bola 
navýšená o 9 400 eur oproti minulému roku, pretože mesto aj kvôli koronavírusu musí kompenzovať 
výpadok na cestovnom pre SAD. Ing. Kasanová sa spýtala, či by bolo možné obmedziť spoje na 
určitých málo využívaných úsekoch. Primátor odpovedal, že túto možnosť preveroval, pravdepodobne 
by však tým mesto vôbec neušetrilo.
Do návrhu rozpočtu boli začlenené investičné aktivity, ktoré vyplynuli z pracovného stretnutia 
poslancov, a to 25 000 eur na opravu chodníka a mostov pri Základnej škole J. Zemana a 27 000 eur 
na opravu chodníka na Dodekovej ulici. Taktiež 40 000 eur na dobudovanie radničného parku (plot 
a fontána). K tejto položke sa vyjadrila Ing. Valachovičová, PhD., ktorá sa informovala, o akú 
rekonštrukciu fontány pôjde, nakoľko ona už v minulosti riešila tento projekt. Primátor odpovedal, že 
z komunikácie s riaditeľkou Pohronského múzea vyplynulo, žc fontána má z historického hľadiska 
hodnotu a najlepšie by ju bolo opraviť. Návrh však bude predmetom diskusie poslancov. Ing. 
Valachovičová, PhD. zároveň odporučila zaradiť túto akciu do projektu 8.6.3. tak, ako to bolo 
v minulosti, keď sa tento projekt riešil. Primátor súhlasil a v návrhu rozpočtu to bude zapracované. Do 
návrhu rozpočtu bola zároveň zapracovaná spoluúčasť 5% na kanalizáciu na ulici Mariánska (25 000 
eur). Prípadné potreby financovania projektových dokumentácií budú doplnené priebežne podľa 
potreby v zmenách rozpočtu. Do návrhu bola zahrnutá suma 34 000 eur na rekonštrukciu múru 
cintorína od ulice Cintorínskej (rozsah a spôsob rekonštrukcie bude ešte predmetom diskusie).
Pre Technické služby bola upravená suma na kúpu osobného automobilu a výmena brány sa 
realizovať nebude. Taktiež je v návrhu rozpočtu zahrnutá suma 8 000 eur na dodávateľské kosenie. 
Výška dotácií bola navrhnutá vo výške 50 000 eur a 10 000 eur. Výdavok na Novobanský jarmok sa 
rozčlenil na 2 časti, a to 12 360 eur na jarmok a 10 000 eur na cyklopretek V4.
Primátor mesta postupne prišiel k programu Vzdelávanie. Vysvetlil výšku výdavkov (originálne 
a prenesené kompetencie), ozrejmil výdavky MŠ (podrobné členenie napr. bežných výdavkov, ktoré 
požadovala Ing. Kováčová na predchádzajúcej komisii). Ozrejmil, že na ET Kolibskej bude opravená 
strecha na záhradnom domčeku.
Podľa zákona, mesto musí dávať 5% z podielových daní na seniorov, mesto Nová Baňa však dáva viac 
a zároveň spolupracuje s organizáciou OPATRÍME VÁS, ktorá získala eurofondy na túto oblasť, 
pričom mesto takto šetrí finančné prostriedky.
Primátor mesta podrobne vysvetlil výdavky v programe Správa nebytových priestorov. V tomto 
programe boli zapojené opravy striech vo výške 24 000 eur, oprava fasády na ulici Osvety, kanalizácia 
na ul. Bernolákova, vybúranie vchodu na podnikateľskom centre a kúpa dverí, náter rozhľadne Háj 
a podobne.

K bodu č. 2
Materiál k danému na finančnej komisii nebol vypracovaný a predložený členom komisie. PhDr. 
Brnáková ozrejmila, že v zmene rozpočtu dôjde k nevyhnutným prevodom a vyrovnaniam v rámci 
rozpočtu a úprava príjmov, tak ako každý rok na konci roka. Rozsiahlejšiu úpravu medzi položkami 
budú mať aj Technické služby.

K bodu č. 3 - Diskusia
Diskusia sa zamerala na školské zariadenia. Ing. Kasanová sa spýtala, prečo v meste pôsobia až 3 
centrá voľného času. Primátor ozrejmil, že pre Základnú školu J. Zemana a cirkevnú školu je zriadenie 
vlastných CVČ finančne výhodné. Zároveň sa diskutovala možnosť prihlásenia domoškolákov do 
Základnej školy Jána Zemana. Do plánu kontrol hlavnej kontrolórky môžu byť zaradené kontroly 
školských zariadení, v súvislosti s množstvom práce sa úväzok kontrolórky navrhuje zvýšiť na 0,8. 
Primátor informoval o CIZS, v tomto smere je potrebné podať projekt do 15.2.2021.
V prípade Mestských lesov je potrebné vypracovať dodatok k zmluve o znížení odvodu mestu 
o 10 000 eur.
Poslankyňa Ing. Valachovičová, PhD. sa informovala ohľadom projektovej dokumentácie na 
rekonštrukciu Základnej umeleckej školy. Primátor ozrejmil, že rekonštrukcia je vyčíslená na približne 
270 000 eur. On však navrhuje, aby mesto investovalo nevyhnutné prostriedky do opravy tejto 
budovy, namiesto komplexnej rekonštrukcie. Zároveň povedal, že v tomto zmysle je možné čerpať



komerčný úver, konkrétne na opravu budovy ZUŠ, opravu budovy CVČ a odkúpenie budovy Kord pre 
účely výstavby športového a oddychového centra. JUDr. Laika vyjadril svoje obavy o dopady výšky 
plnenia mesta Nová Baňa v súdnom spore Kamenárska. Pred tým, ako si mesto vezme komerčný úver, 
považuje za vhodné vypracovať dôkladnú analýzu dopadov plnenia na finančný stav mesta, najlepšie 
vo viacerých variantoch (rôzne výšky plnenia). S týmto návrhom členovia komisia aj primátor mesta 
súhlasili.

Záver:
Finančná komisia nemala výhrady voči predloženému návrhu rozpočtu, v ktorom boli zakomponované 
všetky pripomienky z pracovného stretnutia poslancov a odporúča schváliť návrh rozpočtu na roky 
2021, 2022 a 2023. Na záver predseda komisie JUDr. Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie finančnej komisie o 17.30 hod.

V Novej Bani dňa 9.12.2020

Zapísala: Ing. Simona Budinská, PhD.
zapisovateľka finančnej komisie

JUDr.Vladislav Laika 
Predseda finančnej komisie


