
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 16.02.2021 o 16:00 hod. ON LINE

Prítomní:
Predseda komisie JUDr. Vladislav Laika

Členovia komisie

Primátor mesta :

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

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Prizvaní na rokovanie komisie PhDr. Janette Brnáková

Mária Bakošová

Ospravedlnená z rokovania komisie: Mgr. Ľudmila Rajnohová

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. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
2. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky
3. Rôzne

K bodu č. 1

Predseda komisie JUDr. Vladisla Laika navrhol výmenu bodov v programe, nakoľko zmena 
rozpočtu nadväzuje na použitie prostriedkov z rezervného fondu.
Na základe predložených podkladov bolo navrhnuté v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. 
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky v celkovej výške 20 530 € a to 
konkrétne na tento účel:
- dopravné značky 3360 €
- odpadové nádoby BRO - 12 220 €
- rigoly na odvádzanie vody 4 950 €

K tomuto bodu sa prihlásila Ing. Viktória Valachovičová, PhD., kde navrhovala aby sa 
z rezervného fondu ešte presunuli prostriedky vo výške 25 000 € na opravu Zvoničky. 
Ďalších 25 000 € previesť z rezervného fondu na opravu spojovacej cesty Kamenárska, 
nakoľko riaditeľ TS túto opravu nacenil. Zvýšiť sumu 4 950 € na 10 000 € na rigoly na 
odvádzanie vody. Ďalej vyzvala pána primátora Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA 
k vyjadreniu na možnú výmenu autobusových zastávok.



Pán primátor sa vyjadril, že dnes sa zastávky nebudú riešiť, nakoľko dopravná komisia 
zasadá vo štvrtok 18.02.2021.
Zmeny, ktoré navrhla Ing. Viktória Valachovičová, PhD,, sa budú prerokovávať na ďalšom 
zasadaní finančnej komisie, budú sa riešiť zmenou rozpočtu a následne sa návrh predloží na 
schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

Pán predseda JUDr. Laika dal hlasovať za návrh Ing. Viktórii Valachovičovej, PhD.
Za: 1 
Proti: 4 
Zdržal sa:0
Návrh Ing. Viktórii Valachovičovej PhD. nebol schválený.

Následne sa hlasovalo za pôvodný predložený Návrh na použitie prostriedkov z rezervného
fondu
Za: 4
Proti: 1
Zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie - použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky bol
schválený

K bodu č. 2

Pani PhDr. Janette Brnáková vysvetlila jednotlivé položky v zmene rozpočtu.
JUDr. Vladislav Laika vyzval členov k vyjadreniu k zmene v rozpočtu.
Následne členovia komisie pripomienkovali bod 8.5. - TS nákup kosačky v hodnote 
22 000 €.

Jedná sa hlavne o kosenie veľkých plôch - ihriska. Pán JUDr. Vladislav Laika navrhol, aby 
sa riešilo nejaký čas kosenie dodávateľsky. A to na základe toho, že futbalový štadión by 
mohol prejsť pod Futbalový klub. V tom prípade by nebola nutná kúpa kosačky za 22 000 € 
ale postačovala by za sumu okolo 10 000 €. Na základe návrhu sa pán primátor Mgr. MVDr. 
Branislav Jaďuď, MBA telefonicky spojil s riaditeľom TS pánom Ľubošom Palajom. Pán 
riaditeľ Ľuboš Palaj sa vyjadril, že kosenie vedia zabezpečiť aj dodávateľsky, alebo 
zapožičaním kosačky.
JUDr. Vladislav Laika navrhol, aby bol 8.5.- TS nákup kosačky bol vyňatý z návrhu o zmene 
rozpočtu a dal hlasovať.

Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Následne sa hlasovalo za predložený návrh - Zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa s vyňatím 
bodu 8.5.

Za: 4
Proti: 1
Týmto zmena rozpočtu bola hlasovaním prijatá

K bodu č. 3 - Rôzne

Ing. Jozefína Kasanová sa pýtala, pána primátora, či vieme koľko bude približne stáť 
nakladanie s biologickým odpadom. Pán primátor Mgr.MVDr. Branislav Jaďuď, MBA sa 
vyjadril, že by to mohla byť suma okolo 30 000 €
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. navrhla, keď bude lepšia situácia, aby sa prerokovali 
podmienky verejného obstarávania. Členovia komisie súhlasili.



Záver

Na záver predseda komisie JUDr. Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
finančnej komisie o 17.30 hod.

V Novej Bani 16.02.2021

Zapísala: Mária Bakošová
v

JUDr. Vladislav Laika 
Predseda finančnej komisie


