
Prítomní:

Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

Konaného dňa 12.11.2020 o 15.00 hod na Mestskom úrade v Novej Bani

Predseda komisie : JUDr. Vladislav Laika

Členovia komisie : Ing. Adrián Vatrt
Ing. Zuzana Kováčová
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

Primátor mesta : Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Ospravedlnení členovia komisie : Ing. Jozefína Kasanová

Zapisovateľka komisie : PhDr. Janette Brnáková

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 4.

Počet neprítomných členov je 1, z toho ospravedlnených 1

Komisia je uznášaniaschopná

Program zasadnutia :
Otvorenie
1. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
2. Diskusia
Záver

K bodu č. 1
Materiál k danému bodu bol členom komisie predložený vopred e- mailom.

Ing. Valachovičová, PhD. sa spýtala, čo bolo predmetom 9. zmeny rozpočtu, túto otázku adresovala aj 
p. Ing. Simone Budinskej, ktorá jej písomne odpovedala, že v 9. zmene bol p. primátorom schválený 
presun rozpočtovaných finančných prostriedkov z položky Novobanský jarmok na opatrenia proti 
vyliatiu potoka na Mariánskej a odvodnenie šachty na Kamenárskej. Bližšie celú situáciu vysvetlil p. 
primátor.
Ing. Valachovičová, PhD. navrhla, aby mesto na svojej stránke zverejňovalo aj schválené zmeny 
rozpočtu a to z dôvodu ľahšieho prístupu k informáciám ako teraz keď si schválené zmeny musí hľadať 
v materiáloch na zasadanie.

Ing. Valachovičová, PhD. sa spýtala, prečo materiály na zasadanie Finančnej komisie boli doručené 
v pondelok 9.11. a materiály na zasadanie MsZ boli doručené 11.11.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď. MBA vysvetlil, že dôvodom neskorého doručenia materiálov členom 
finančnej komisie bola skutočnosť, že zamestnankyne finančného oddelenia boli v povinnej karanténe .



PhDr. Brnáková uviedla, že druhým dôvodom neskorého doručenia materiálov nebola len karanténa, 
ale aj to, že návrhy do 10 zmeny rozpočtu boli doručené od RO dňa 8.11. 2020 ( nedeľa) večer, niektoré 
návrhy holi doručené po odoslaní materiálov FK a MsZ.
JUDr. Vladislav Laika pripomenul, že sa to nestalo prvý krát, ale tento problém je tu už dlhé roky a je 
potrebné , aby sa to už vyriešilo a v budúcnosti nedochádzalo k podobným situáciám.

Ing. Zuzana Kováčová navrhla, aby mesto vypracovalo internú smernicu, v ktorej budú určené termíny 
na predkladanie návrhov na zmenu rozpočtu . Kto v určenom termíne návrhy nepredloží, jeho návrh 
nebude akceptovaný.

Ing. Viktória Valachovičová ,PhD. navrhla termín na najbližšie zasadnutie finančnej komisie na 
27.11.2020 . S uvedeným návrhom súhlasili všetci členovia komisie.

JUDr. Vladislav Laika požiadal o doplnenie informácií k predloženej zmene rozpočtu nakoľko 
v doručenom návrhu buď chýbajú, alebo sú nedostatočné.

PhDr. Janette Brnáková vysvetlila prítomným, že do komentára boli zapracované odôvodnenia , ktoré 
boli v čase spracovania k dispozícií a v takej forme ako boli doručené s tým, že do zasadania MsZ budú 
tieto informácie doplnené . Prijatím a následným dodržiavaním internej smernice by sa to do budúcna 
nemalo opakovať.

PhDr. Janette Brnáková predložila dva návrhy na zmeny rozpočtu, ktoré nie sú predmetom návrhu na
10. zmenu a to z dôvodu toho, že :
- návrh č. 1 od TS bol doručený dna 10.11.2020 v ktorom požadujú navýšenie rozpočtu o sumu 
13 400 € na nákup
-kontajner IVECO s posuvnou strechou 23 m3 - 4800,00 eur
-kontajner MAN s posuvnou strechou 19 m3- 4100,00 eur
-kontajner MAN výklopná klapka + 2 krídlové dvere- 2300,00 eur 

Spolu: 11200,00 bez DPI!
Spolu s DPH 13440,00 eur

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA vysvetlil prítomným oprávnenosť požiadavky. Nákupom 
kontajnerov by sa znížili náklady na prepravu odpadu, ktorý sa momentálne vozí na skládku. TS túto 
požiadavku predkladajú opakovane.
JUDr. Vladislav Laika navrhol, aby táto požiadavka nebola zahrnutá do zmeny rozpočtu, ale aby TS 
pripravili návrh na zakúpenie kontajnerov s podrobným vysvetlením.

Ing. Viktória Valachovičová PhD. navrhla, aby zatiaľ nevyvážali.

- návrh č. 2, ktorý sa týka rozpočtovej položky,, vybavenie učební v ZS J. Zemana “. Projekt bol podaný 
v roku 2018 , schválený v roku 2019 a schválený v rozpočte na rok 2020 v rámci bežných výdavkov 
v celkovej sume 122 801 € . 26.10. 2020 boli v súlade so schváleným projektom zakúpené učebné 
pomôcky v sume 122 801 €. Pri spracovaní vyúčtovania projektu sa zistilo, že finančné prostriedky’ 
majú byť zúčtované ako kapitálové výdavky v členení na didaktické pomôcky, ITK vybavenie 
a interiérové vybavenie a nie ako nákup učebných pomôcok.
S uvedeným problémom som bola oboznámená len dnes ( z dôvodu mojej neprítomnosti) .
Návrh na zmenu rozpočtu presunom z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 120 801 €.

JUDr. Vladislav Laika sa spýtal, či je to havarijný stav.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA odpovedal, že nie je to havarijný stav.
JUDr. Vladislav Laika odporúča návrh neschváliť s odôvodnením, že Mesto môže tieto finančné 

prostriedky použiť na havarijný stav v iných budovách a veciach. Zároveň odporúča MS, aby svoje 
požiadavky zapracovali do návrhu rozpočtu na rok 2021.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. súhlasí s tým, aby MŠ použila finančné prostriedky tak, ako je to 
navrhnuté v zmene.



JUDr. Vladislav Laika dal hlasovať za to, aby sa do rozpočtu mesta vrátila celá suma 113 685 € 
Hlasovanie č. 1:

Prítomní 4 Za 3 Proti 1 Zdržal sa 0

Prijatý návrh bude postúpený na rokovanie MsZ.

JUDr. Vladislav Laika sa spýtal, či sa investícia do opravy chodníka, ktorý je zároveň jediným 
prístupovým miestom do prevádzky vo vlastníctve súkromnej osoby nemohla čiastočne vrátiť formou 
prenájmu, alebo predaja.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA pripomenul, že chodník využívajú aj občania, ktorí nejdú do 
prevádzky , ale len tadiaľ prechádzajú , ale môžu osloviť majiteľa a navrhuje celú vec riešiť 
prostredníctvom majetkovej komisie.

JUDr. Vladislav Laika požiadal o doplnenie informácií ohľadom navýšenie príspevku na dopravu.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA vysvetlil, že k navýšeniu príspevku došlo z dôvodu nevyťaženosti 
autobusových spojov v prímestských častiach - deti nechodia do školy, zákaz vychádzania, ale autobus 
premáva v určených intervaloch , čím dochádza v dopravnom podniku k strate a preto požiadali mesto 
o úhradu tejto straty. Mesto z dôvodu zachovania autobusových spojov musí túto sumu doplatiť.

JUDr. Vladislav Laika požiadal o doplnenie informácií týkajúcich sa dotácií na šport a kultúru a to 
komu a koľko bolo počas roka vyplatené, kto vrátil dotáciu atď.

Záverečné stanovisko k bodu č. 1:

Finančná komisia

I. neodporúča schváliť

Návrh 10. zmeny rozpočtu tak ako bol predložený

II. odporúča schváliť

Doplnený návrh 10 . zmeny a to presun rozpočtovaných finančných prostriedkov vybavenie učební 
v ZŠ J. Zemana v sume 122 801 € z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov 

Bežné výdavky

i l.l.l. 09.2.1.1. V \ bavenie učební \ ZS 122 801 -121 661 1 140
637005-špeciálne služby 1 140

1AAI 633009- knihy, učebné pomôcky 93 439 -93 439 0
IAA 2 633009- knihy, učebné pomôcky 10 993 -10993 0
41 633009-knihy, učebné pomôcky 5496 -5496 0
41 637005 - špeciálne služby 12 873 -12873 0



Kapitálové výdavky

1 1.1.1. 09.2.1.1. Vy bavenie učební v /.Š 0 122 801 122 801
1AA1 718004- didaktické pomôcky 52 463,52 52 463,59
1AA1 718002 - ITK vybavenie 15 247,60 15 247,60
1AAI 713001- interiérové vybavenie 25 727,88 25 727,88

1AA2 713001- interiérové vybavenie 10 993 10 933

41 718 004 - didaktické pomôcky 567 567
41 718004- didaktické pomôcky 5 496 5496
41 718002- ITK vybavenie 6 756 6756
41 713001- interiérové vybavenie 5 550 5550

Diskusia :

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. sa spýtala ako je možné, že mesto uzatvorilo zmluvu na opravu 
chodníka a radničného parku keď ešte zastupiteľstvo neschválilo v rozpočte čerpanie finančných 
prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci, čo sa podľa zákona považuje za porušenie finančnej 
disciplíny.

JUDr. Vladislav Laika vysvetlil prítomným, že zastupiteľstvo schválilo prijatie NFV a predbežne 
súhlasilo s predloženým návrhom na použitie NFV. Nakoľko je celá situácia ohľadom prijatia a použitia 
špecifická a z časového hľadiska iná ako pri prijatí úveru ( viac času na prípravu podkladov, realizácie 
a doby použitia) , bolo nevyhnutné pred samotným schválením zmeny rozpočtu v zastupiteľstve 
vyhlásiť verejné obstarávania- kvôli konkrétnej výške investície, ktorá bude zahrnutá do zmeny 
rozpočtu a v konečnom dôsledku z dôvodu ukončenia prác v termíne do 31.12.2020.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA vysvetlil, že všetky kroky, ktoré boli doteraz urobené, neboli ešte 
vôbec uhradené. To znamená, že k použitiu finančných prostriedkov nedošlo.

Ing. Zuzana Kováčová sa spýtala, či naozaj nebolo z NFV uhrádzané.

PhDr. Janette Brnáková uviedla, že zmluva uzatvorená je, oprava chodníka prebieha a k úhrade dôjde 
až po odovzdaní diela.

Ing. Zuzana Kováčová potvrdila, že pokiaľ sa finančné prostriedky nepoužili nedošlo k porušeniu 
finančnej disciplíny.

Záver ;
Na záver predseda komisie JUDr. Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej 
komisie o 18.00 hod.

V Novej Bani dňa 16.11.2020

Zapísala : PhDr. Janette Brnáková
zapisovateľka finančnej komisie


