
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 13.5.2021 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Novej Bani

Prítomní:
Predseda komisie : JUDr. Vladislav Laika

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

Primátor mesta : Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Prizvaní na rokovanie komisie PhDr. Janette Brnáková

Zapisovateľka finančnej komisie Mária Bakošová

Ospravedlnený: Ing. Adrián Vatrt

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.

Komisia je uznášaniaschopná.

Program zasadnutia :
Otvorenie

1. Záverečný účet
2. Zmena rozpočtu

Záver

Predseda komisie JUDr. Laika navrhol finančnému oddeleniu, aby vypracovalo smernicu a 
stanovilo konečné termíny dodania podkladov od príspevkových organizácií, ako aj ostatným 
subjektom a požaduje ich striktné dodržiavanie, kvôli neskorému spracovaniu záverečného 
účtu finančným oddelením, ako aj naposledy rozpočtu mesta na rok 2021, ktorý bol doručený 
členom Finančnej komisie na poslednú chvíľu. Ide o to, aby nedochádzalo k tomu, že 
finančné oddelenie neskoro zosumarizováva záverečný účet a tým sa stáva, že sa 
dostávame do časovej tiesni, zamedzilo by sa neskorému použitiu finančných prostriedkov 
z rezervného fondu z predošlého roka. Projekty sa potom posúvajú na jeseň a zimu, čo nie je 
najlepšie.



I.bod programu - Záverečný účet

Následne sa prešlo k prvému bodu programu - Záverečný účet. Návrh záverečného účtu 
bol zaslaný členom komisie k preštudovaniu.
Pani PhDr. Brnáková odkomunikovala záverečný účet.
Ing. Kováčová Zuzana- auditorka mesta, sa pýtala na stanovisko hlavného kontrolóra. 
Stanovisko zatiaľ nemáme. Upozornila na rozdiel v bežných výdavkoch a v poznámkach. 
Ďalej treba dokomentovať Tvorbu rezervného fondu - vratkú TS na mesto. V diskusii bola 
pripomienka, že IC - je pernamentne v strate. Je potrebné ustriehnuť ich činnosť 
k 30.09.2021.

JUDr. Laika uviedol, že telefonoval s kontrolórkou, ktorá sa mu vyjadrila, že stanovisko 
nestihla dopracovať, nakoľko jej boli zaslané podklady len pár dní dozadu.

Ing. Valachovičová, PhD. sa pýtala, na čo sa dajú použiť peniaze z predaja budov a bytov, 
z ktorých sa tvorí rezerva vo Fonde rozvoja bývania. Bolo jej vysvetlená, že táto rezerva sa 
môže použiť na to, čo sa týka bývania bytov, na základe schválenia MsZ.
Na základe tohto sa dalo hlasovať aby peniaze z tvorby FRB vo výške 31,000.00 Eur sa 
previedli do Rezervného fondu.

Za: 4
Proti :0
Zdržalo sa: 0
Prevod z tvorby FRB do RF bol schválený.

Finančná komisia sa zhodla, že Záverečný účet berie na vedomie a žiada odstránenie 
viacerých chýb do MsZ.

2.bod : 3. Zmena rozpočtu

PhDr. Brnáková, komunikovala 3. Zmenu rozpočtu, s pripomienkou, že položka Server sa 
presunie z bežných výdavkov do kapitálových, a vysvetlila, že sa musí kúpiť nová licencia. 
Pán primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA potvrdil, že táto požiadavka bola vyžiadaná 
DATALANOM.
K položke kniha pán primátor doplnil, že kniha bude vydaná v roku 2022 a príde približne 
600 kusov výtlačkov.
Ďalšou položkou je cestná doprava, kde JUDr. Laika sa pýtal, aká dlhá cesta na MK Chotár 
bude urobená za sumu 40 000 Eur, nakoľko pôvodná cenová ponuka bola na 59 445 Eur. 
Pán primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA sa vyjadril, že to bude 4620m a na základe 
komunikácie mu dodávateľ prisľúbil, že opravu uskutoční za 40 000 Eur. Následne v Zmene 
rozpočtu v textovej časti zmeniť rekonštrukciu na opravu MK Chotár.
Z tohto vyplynulo odporúčanie z Finančnej komisie pre Dopravnú komisiu, aby urobili 
zoznam poškodených ciest a poradie, ktoré cesty sú frekventované a menej frekventované, 
ako aj odporúčaný spôsob opravy, aby sa do budúcna vedelo v akom poradí a akou 
metódou sa budú cesty opravovať. Určenie priorít podľa zaťaženosti a iných.

V diskusii k položke MK Krátka, sa pýtali Ing. Valachovičovej PhD. ktorá časť MK sa má 
opravovať. Na čo odpovedala, že príjazd a dvor.

JUDr. Laika mal pripomienku, že sa môžu ozvať aj iné bytovky, aby sa aj u nich opravili 
príjazdové cesty a dvory. Nemá s tým problém, len sa musí zjednotiť stanovisko mesta, aby 
bolo ku všetkým rovnaké. Podobná situácia sa stala podľa neho aj s bytovkou pri škôlke na 
ul. Nábrežnej, kde dvor a príjazd nebol zaradený dopravnou komisiou na asfaltovanie. Jej 
predsedom Petrom Hudecom mu bolo oznámené, že nech si obyvatelia odvor od mesta 
odkúpia a dajú vyasfaltovať zo svojich finančných prostriedkov. Spýtal sa Ing.



f

Valachovičovej PhD. ako členky dopravnej komisie, aké stanovisko k asfaltovaniu dvora 
Krátkej zaujala komisia dopravy, ktorej je členkou. Ing. Valachovičovej PhD. uviedla, že 
dopravná komisia odporučila asfaltovať iba príjazd a nie dvor. JUDr. Laika sa spýtal, koho je 
teda tento návrh? Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA uviedol, že jeho, 
nakoľko sa táto otázka u neho objavuje už od jeho zvolenia a je bombardovaní občanmi.

Aj Ing. Kováčová sa vyjadrila, že pokiaľ sú byty a garáže v osobnom vlastníctve, aby sme im 
nerobili servis. Tam, kde sú mestské budovy a byty, tam áno urobíme opravu cesty. Pán 
primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď , že sa môže navrhnúť obyvateľom, nech si túto časť 
MK odkúpia alebo prenajmú.
JUDr. Laika odporučil Dopravnej komisii, nech urobí systémové riešenie opráv dvorov a 
príjazdov, na ktorých má účasť mesto, nech sa to zjednotí.

Následne sa hlasovalo o návrhu vyradiť opravu MK Krátka z 3. Zmeny rozpočtu, kým 
dopravná komisia nevypracuje systémové rozhodnutie na riešenie všetkých takýchto dvorov 
a prístupových ciest.

Za: 4
ProtľO
Zdržalo sa: 0
Na základe hlasovania položka - oprava MK Krátka bude z 3. Zmeny rozpočtu odstránená.

Pri položke výdavkov na archeologický výskum dal JUDr. Laika hlasovať, nakoľko nesúhlasí 
s ďalším archeologickým výskumom, základy stroja boli predsa nájdené, všetko to trvá 
neskutočne dlho a chce aby sa začalo už konečne konať, teda budovať replika Potterovho 
stroja. Potom sa môžu vrátiť k výskumu.

Za: 2
Proti:2
Zdržalo sa: 0
Na základe hlasovania položka Banské múzeum - archeologický výskum ostáva bez 
podpory Finančnej komisie

Základná škola navrhuje do výdavkov zahrnúť sumu 22 342 Eur na dofinancovanie 
prostriedkov aby sa nemuseli zlučovať tri triedy štvrtých ročníkov do dvoch tried.
Nakoľko Rada školy návrh na zachovanie tried zamietla a návrh Rady školy podporila aj pani 
riaditeľka Základnej školy, finančná komisia sa jednohlasne dohodla nepodporiť návrh 
zachovania tried. Táto položka bude z 3. Zmeny rozpočtu odstránená.

Materská škola žiada dofinancovať výdavky vo výške 6 700 Eur na údržbu budov a služby 
súvisiace s propagáciou. Na základe pripomienok členov finančnej komisie sa požadovaná 
suma zníži o 1 500 Eur, s odporúčaním pokúsiť sa nájsť iné formy propagácie MŠ.
Zároveň žiadajú o príspevok na vybudovanie prístreškov a na prevádzkové stroje.
JUDr. Laika sa telefonicky spojil s pani riaditeľkou MŠ, ohľadom predmetných požiadaviek. 
Pani riaditeľka sa vyjadrila, že prístrešky sa budú nachádzať vedľa dvoch tried, ktoré boli 
v roku 2020 opravované a aby sa mohli využívať aj za zlého počasia.
Sumu 12 500 Eur by potrebovali na vybavenie školskej jedálne. Spotrebiče, ktoré sú 
v súčasnosti používané sú zastaralé, opotrebované a viackrát opravované.

Následne sa hlasovalo za dofinancovanie MŠ v rozsahu
Prevádzkové stroje dofinancovanie - áno
Prístrešky dofinancovanie - nie

Za: 4



Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Na základe hlasovania, dofinancovanie MŠ na prevádzkové stroje v sume 12 500 EUR bolo 
schválené. Dofinancovanie MŠ na prístrešky vo výške 12 000 Eur nebolo schválené a táto 
položka bude z 3. Zmeny rozpočtu vyradená.

Na rekonštrukciu ZUŠ bola vyčlenená suma 150 000 EUR. 67 785 Eur si ZUŠ financuje 
sama na základe projektu. Finančná komisia sa zhodla, že treba urobiť rekonštrukciu celej 
ZUŠ naraz, s vedomím, že ak táto sume nebude postačovať sa navýši.

Záver

Na záver predseda komisie JUDr. Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
finančnej komisie o 18.30 hod.

V Novej Bani 13.5.2021

Zapísala: Mária Bakošová


