
Prítomní :

Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 15.4.2021 15.30 hod. ON LINE

Predseda komisie JUDr. Vladislav Laika

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

Primátor mesta : Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Prizvaní na rokovanie komisie PhDr. Janette Brnáková

Zapisovateľka finančnej komisie 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. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky
2. Zmena rozpočtu
3. Správa o inventarizácii
4. Návrh na odpis pohľadávok
5. Diskusia

Záver

Ing. Kasanová navrhla, výmenu bodov v programe, aby sa najskôr prešla zmena rozpočtu a 
následne použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky.
Následne pani PhDr. Brnáková odkomunikovala návrh zmeny rozpočtu.
Žiada o doplnenie do zmeny rozpočtu v príjmovej časti dotácia na Nízkouhlíkovú stratégiu vo 
výške 14 725.00 Eur a do výdavkovej časti sumu 15 000.00 Eur na tento projekt.
Nakoľko, krátko pred zasadnutím Technické služby predložili viac cenových ponúk na 
investičné akcie, žiada doplniť do tejto zmeny rozpočtu akciu Dvor záchranky vo výške 
7 500.00 Eur. Ostatné akcie Technických služieb sa zahrnú do zmeny rozpočtu v júni, kedy 

bude najbližšie zastupiteľstvo a bude sa schvaľovať Záverečný účet mesta, ako aj 
prostriedky v Rezervnom fonde.
Následne sa JUDr. Laika pýtal, ako budeme riešiť oprava cesty Kútovská, kadiaľ budú 
prebiehať cyklistické preteky. Táto oprava je nacenená na sumu 44 000.00 Eur bez DPH.



Pán primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA, vidí riešenie, že kúpa budovy Kord vo výške 
60 000.00 Eur by sa presunula do júnového zastupiteľstva a tieto peniaze by sa použili na 
akcie, ktoré je potrebné riešiť teraz. JUDr. Laika vyzval prítomných, či súhlasia, aby sa 
oprava cesty Kútovská zaradila do rozpočtu namiesto kúpy budovy Kord.
Za: 5
Proti :0
Zdržali sa:0

Ing. Viktória Valachovičová PhD. mala viac otázok, ktoré jej zodpovedal pán primátor Mgr. 
MVDr. Branislav Jaďuď MBA.
Či pán riaditeľ TS doplnil požiadavky na ďalšie verejné osvetlenie. Pán primátor odpovedal, 
že teraz prebieha osvetlenie llend a Tajch , ostatné osvetlenie bude predmetom na ďalšom 
zasadnutí.
Na otázku, kedy došlo navýšeniu výdavkov na akciu Ferata, pán primátor vysvetlil, že z 
mestských peňazí pôjde suma 20 000.00 Eur, zvyšná časť 20 000.00 Eur je grant od 
Organizácii cestovného ruchu región Gron.
Čo všetko zahŕňa suma 60 000.00 Eur-kúpa budovy Kord ? Táto suma je za kúpu budovy a 
pozemkov.
Ďalšia otázka sa týkala vrtu ohľadom vody pre novú bytovku, s čím Ing. Viktória 
Valachovičová PhD. súhlasí, len či sa nevie urobiť predbežná zmluva o budúcej kúpnej 
zmluve s vodárenskou spoločnosťou. Pán primátor odpovedal, že na základe komunikácie 
a dobrých vzťahov so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou je to v riešení.

JUDr. Laika sa pýtal ako vieme zabezpečiť ďalej zber komunálneho odpadu, nakoľko na 
základe komunikácii s pánom riaditeľom TS Ľubošom Palajom je KUKÁ voz v dezolátnom 
stave a jeho oprava by stálo okolo 30 000.00 Eur.
Na to sa JUDr. Laika spojil telefonicky s pánom riaditeľom TS Ľubošom Palajom. Pán riaditeľ 
potvrdil, že momentálne je KUKÁ voz v servise a na odvoz odpadu majú vozidlo požičané. 
Nakoľko cena opravy je vysoká, uvažovali o kúpe nového KUKÁ vozu, ktorého cena by bola 
približne 200 000.00 Eur. Kupoval by sa na leasing s akontáciu 10% z kúpy, čo by bolo 
približne 20 000.00 Eur.
Ing. Kasanová sa pýtala, čo by sa urobilo so starým vozom, na čo jej pán riaditeľ povedal, že 
by sa odpredalo.
JUDr. Laika navrhol, aby sa 20 000.00 Eur, ktoré by ostali namiesto kúpy budovy Kord dali 
ako akontácia na nové auto, s tým, že finančná komisia dala za úlohu pánovi riaditeľovi TS, 
aby do najbližšieho zastupiteľstva t.j. 28.4.2021, predložil všetky možnosti financovania kúpy 
KUKÁ vozu.

JUDr. Laika sa opýtal, že ak nevysúťažíme opravu cesty Kútovská za 40 000.00 Eur, ako 
budeme zvyšok financovať. PhD. Brnáková mu odpovedala, že TS majú v rozpočte na 
opravu miestnych komunikácií sumu 50 000.00 Eur, a ak pán riaditeľ TS bude súhlasiť, časť 
z týchto peňazí sa presunie a v júni po záverečnom účte sa vrátia späť.

Následne JUDr. Laika dal hlasovať za rozdelenie peňazí vo výške 60 000.00 Eur namiesto 
kúpy budovy Kord nasledovne:
40 000.00 Eur oprav cesty Kútovská
20 000.00 Eur akontácia na nový KUKÁ voz, po predložení všetkých možností financovania 
do najbližšieho zastupiteľstva, t.j. 28.4.2021

Za: 4
Proti :0
Zdržalo sa:1
Rozdelenie bolo schválené



Pristúpilo sa k hlasovaniu jednotlivých bodov programu:

1.Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky

doplniť do návrhu - rekonštrukcia MK Kútovská vo výške 40 000.00 Eur
rekonštrukcia MK dvor Záchranky vo výške 7 500.00 Eur

Za: 5
Proti: 0
Zdržalo sa:0
Použitie prostriedkov z rezervného fondu bolo schválené

2. Zmena rozpočtu
- doplniť do príjmu sumu 14 725.00 EUR- dotácia Nízkouhlíková stratégia a prevod z 

RF 7 500.00 Eur
- doplniť do bežných výdavkov sumu 15 000.00 Eur Nízkouhlíková stratégia, sumu 

40 000.00 Eur - oprava MK Kútovská a 7 500.00 Eur dvor Záchranka
- v kapitálovom výdavku ostane suma 20 000.00 Eur na akontáciu Kuká vozidla

Za: 4
ProtkO
Zdržalo sa:1
Zmena rozpočtu bola schválená

3.Správa o inventarizácii
PhD. Brnáková odprezentovala správu o inventarizácii, kde konštatovala, že mesto má 
vyššie prírastky ako záväzky. Ing Kasanová sa pýtala, či sa inventarizácia robí len prírastkov 
a výdavkov, či všetkého majetku. Ing Kováčová odpovedala, že jedenkrát ročne sa robí 
inventarizácia celého majetku.
Tento bod berie finančná komisia na vedomie

4. Návrh na odpis pohľadávok

Tento bod navrhla finančná komisia presunúť do ďalšieho stretnutia, nakoľko Ing. Vatrt sa 
pýtal či boli pohľadávky prihlásené do konkurzu. Znovu sa prejde zoznam a zistia sa údaje o 
dlžníkoch z ročných závierok. Tento zoznam si prejsť aj s právničkou Mgr. Rupcovou.

Za:5
ProtkO
Zdržalo sa:0
Presunutie bodu do najbližšej finančnej komisie bolo schválené

5. Diskusia

V diskusii sa Ing. Viktória Valachovičová PhD. sa pýtala, či zvýšenie daní v minulom roku 
nemalo dopad na ich neplatenie.
PhDr. Brnáková odpovedala, že na základe rozpracovaného záverečného účtu je vidieť, že 
dane aj keď sa zvýšili, sa platia .



Záver

Na záver predseda komisie JUDr. Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
finančnej komisie o 17.20 hod.

V Novej Bani 15.4.2021 

Zapísala: Mária Bakošová


