
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 14.6.2021 15.00 hod. v zasadacej miestnosti MsÚ v Novej Bani

Prítomní:
Predseda komisie : JUDr. Vladislav Laika

Členovia komisie : Ing. Jozefína Kasanová 
Ing. Adrian Vatrt

Primátor mesta : Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Prizvaní na rokovanie komisie PhDr. Janette Brnáková

Zapisovateľka finančnej komisie Mária Bakošová

Ospravedlnený: Ing. Zuzana Kováčová

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 3.

Komisia je uznášaniaschopná.

Program zasadnutia :
Otvorenie

1. Správa o hospodárení organizácií
2. VZM o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských 

zariadeniach
3. Multifunkčná športová hala
4. Projekt Althandel
5. Zmena rozpočtu 

Záver

1. bod programu: Správa o hospodárení organizácií

Do termínu zaslania podkladov k finančnej komisii boli Mestu zaslané všetky 
Správy o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií okrem Základnej 
školy. Táto správa bola zaslaná neskôr.
Pán primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA v krátkosti sa vyjadril k jednotlivých 
správam. Tieto správy si ekonómky na MsZ , ktoré sa bude konať 23.6.2021, 
odprezentujú samé.



JUDr. Vladislav Laika, sa k správe Technických služieb opýtal , či im zákazky 
z mesta realizované cez podnikateľskú činnosť, nemôže Mesto dávať cez príspevok. 
Ing. Adrián Vatrt sa zapojil do diskusie, s tým, že táto téma sa už riešila aj vlani, 
a riešilo sa , čo technické služby robia dodávateľským spôsobom.
JUDr. Laika navrhol, či by nebolo dobré pribrať človeka na určité práce , ako 
kosenie....
Pán primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď sa vyjadril, že sa bude zakladať sociálny 
podnik, kde predmetom činnosti uvedenej spoločnosti by bolo starostlivosť o verejnú 
zeleň - kosenie, polievanie, údržba a čistenie rigolov, čistenie chodníkov.....

Pán primátor Mgr. MVD. Branislav Jaďuď ku správe Bytového podniku. Bytový 
podnik nemá zvládnutú reguláciu tepla, pričom ceny tepla máme v širokom okolí 
najnižšie. Keby sme chceli toto zregulovať, museli by sme reguláciu robiť 
samoobslužné, čiže znížiť počet kotolníkov.
JUDr. Laika navrhol, či by nebolo dobré zobrať do správy novobanské bytovky.
Ing. Kasanová, sa opýtala, prečo napr. chatu Hájenka spravujú Lesy a nie bytový 
podnik.
A dobre by bolo nanovo spropagovať rekreačné, ubytovacie objekty.
Pán primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - bytový podnik spravuje byty.

Finančná komisia berie na vedomie správy hospodárení, s tým že ekonómky si 
samé odprezentujú správy na MsZ.
Ďalej finančná komisia požaduje písomné vyjadrenie od pani Mičovej, prečo 
v termíne nedodala hospodársku správu za ZŠ. A do budúcna žiada o dodržiavanie 
termínov.

2. bod programu: VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školách 
a školských zariadeniach

PhDr. Brnáková predniesla zmenený návrh VZN, nakoľko do 1.9.2021 musí byť 
jednotný príspevok pre všetky deti prijaté do Materskej školy. Výška príspevku bola 
pre deti do 3 rokov 50,0 Eur a do 3 rokov 15,00 Eur. Na základe porovnania 
s okolitými obcami sa do VZN zapracovala suma 20,00 EUR.
Prehľad výšky príspevku v okolitých obciach:
Žarnovica 16,00 Eur
Brehy 15,00 Eur
Rudno nad Hronom 20,00 Eur
Žiar nad Hronom 20,00 Eur
Banská Štiavnica 25,00 Eur
Kremnica 25,00 Eur.

Pri druhej zmene sa doplnilo do článku tri, štúdium pre dospelých na Základnej 
umeleckej škole, z dôvodu záujmu občanov. Na základe porovnanie s okolitými 
obcami sa zapracovala suma, a to nasledovne:
Štúdium pre dospelých do 25 rokov - 15,00 Eur, nakoľko pre týchto šudentov sa
dostáva príspevok z podielových daní
Štúdium pre dospelých nad 25 rokov - 25,00 Eur



Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na základe hlasovania, finančná komisia schvaľuje navrhnuté poplatky na 
čiastočnú úhradu na školách a školských zariadeniach

3. bod programu: Multifunkčná športová hala

Prvé stretnutie ohľadom Multifunkčnej športovej haly bolo 12.5. a následne 19.5. 
k plánovanej výstavbe, a následnému podaniu žiadosti na základe výzvy Fondu na 
podporu športu. A podanie žiadosti na Banskobystrický samosprávny kraj 
o dofinancovanie spoluúčasti.

Predpokladané celkové investičné náklady na realizáciu multifunkčnej športovej kaly 
Nová Baňa, 1. a 2. realizačná etapa predstavujú:

1. Realizačná etapa (cena spolu za 1. realizačnú etapu stavebných
a inžinierskych objektov a realizáciu interiéru) - 1 380 000 eur bez DPH.

2. Realizačná etapa (cena spolu za 2. realizačnú etapu stavebných
a inžinierskych objektov) - 207 000 eur bez DPH.

1. Realizačná etapa zahŕňa projektovú časť, inžiniersku činnosť, búracie práce 
budovy starého kúpaliska, SO 01 multifunkčná športová hala vrátane vnútorných 
inštalácií, SO 02 novostavba mostu cez Novobanský potok vrátane chodníka pre 
peších, inžinierske objekty a interiérovú časť.

2. realizačná etapa, ktorá nadväzuje na prvú etapu zahŕňa SO 03 rekonštrukcia 
existujúcich vonkajších bazénov vrátane bazénovej technológie a inžinierske objekty 
pre SO 03.

Prevádzkové náklady zahŕňajúce médiá (plyn, elektrická energia, voda) predstavujú 
vzhľadom k použitým moderným technológiám sumu v rozpätí 35 - 45 tisíc eur bez 
DPH ročne.

JUDr.Lalka- na projektovú dokumentáciu sú veľmi vysoké náklady. Pán primátor Mgr. 
MVDr. Branislav Jaďuď, MBA mu odpovedal, že to nie je konečná sume a bude sa 
meniť.

JUDr. Laika má iný názor ako by mali jednotlivé kroky takejto prípravy realizácie 
projektu prebiehať. Chýba mu tam počiatočné stretnutie poslancov k tomu, čo by sa 
malo robiť, tam by malo padnúť rozhodnutie. Tomu by mala taktiež predchádzať 
spätná väzba od občanov, čo preferujú v meste a čo im tu chýba a nie len rozhodnúť 
v úzkom kruhu a tlačiť to.

Ing. Kasanová - mali by sme sa držať plátov a projektov, ktoré už mesto má

Ing. Vatrt - povedať si na komisii, či tento projekt podporujeme, nakoľko tu už bol 
viac rokov a nech rozhodne MsZ. Následne sa ďalšie kroky budú riešiť aj na 
finančnej komisii. A keď je takáto možnosť určite by sme sa do výzvy mali zapojiť.



JUDr. Laika podľa jeho názoru sú náklady na výstavbu haly stlačené umelo dole, aby 
boli pre poslancov a možno aj pre občanov prijateľné, čo v emailovej komunikácii 
potvrdzuje aj samotný Ing. Henč, ktorý projekt pre mesto robí, nakoľko uvádza, že 
náklady sú na dolnej hranici realizovateľnosti a už sa nižšie posúvať nedajú. Preto si 
myslí, že neodzrkadľujú skutočný stav nákladov, ktoré bude musieť mesto na 
výstavbu v prípade realizácie vynaložiť. Ďalší problém vidí v tom, že ak budú náklady 
na realizáciu umelo znižované a mesto sa bude uchádzať o percentá 
prefinancovania (60/40 percent), tak nás to dobehne neskôr, ale zaplatiť to 
v konečnom dôsledku budú musieť občania Novej Bane, alebo reálny náklad je 
reálny náklad. Treba rátať s vynútenými nákladmi (most, prekládka skladu dreva 
a iné), čo bude finančne znášať iba mesto. Čiže podľa neho treba reálne zvážiť, čo 
nás to bude stáť. Taktiež by rád vedel dopad na rozpočet mesta na nasledujúce roky. 
Treba spraviť finančný prepočet. Taktiež je v meste problém s elektrikou, 
momentálne dostala záporné stanovisko možná výstavba a pripojenie na siete 
investícia STK. Bez kladného stanoviska elektrikárov investovať do tejto projektovej 
dokumentácie viac ako 100.000,-€ je samovražda. Už máme niekoľko projektových 
dokumentácií v šuplíkoch, ale toto by bola tá najdrahšia. Na záver sa vyjadril, že 
tento projekt v zastupiteľstve podporí, keď budú zodpovedané všetky jeho otázky 
a občania takúto halu budú mať záujem.

JUDr. Laika sa ešte opýtal aké športy sa budú prevádzkovať v hale, a či je záujem 
klubov tu realizovať svoje aktivity. Odpoveď pán primátora, že záujem určite je.

Pán primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA si dal za úlohu, že všetky ďalšie 
kroky ohľadom projektu MŠH musia byť prerokované cez konkrétne komisie

Následne JUDr. Laika dal hlasovať.
Za: 3
Proti:0
Zdržal sa:0

Na základe hlasovania finančná komisia projekt schválila, s nasledovnými 
pripomienkami JUDr. Lalku:
Aby boli predložené reálne náklady, nakoľko sa bude riešiť výška dotácie, a nereálne 
náklady budú mať dopad na Mesto.
Nie je stotožnený s výškou platby za projekt, ktorá predstavuje sumu 90 000 Eur bez 
DPH. Ďalej vyžaduje písomný súhlas od eletrikárov, že dodávka elektriny bude 
postačujúca na prevádzku MŠH.

4.bod programu: projekt Althandel

Pán primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA ozrejmil situáciu na danom projekte, 
kde prebieha konzervácia základov a prestrešenie. Je urobený priestor, kde by stroj 
mohol byť.
Pán primátor navrhuje aby sa v prvom rade urobil Potterov stroj a nie veľká stavba 
/ strojovňa/. S čím finančná komisia súhlasila.

Finančná komisia berie na vedomie projekt Althandel



O 17.00 hod na komisiu prišla Ing. Viktória Valachovičová, PhD.

5.bod programu: Zmena rozpočtu

Piata zmena rozpočtu bola zaslaná členom komisie k preštudovaniu.
Pán riaditeľ Technických služieb poslal v deň finančnej komisie predbežnú ponuku 
na Rigoly v hrubom odhade 28-30 tis. + betónové stojiská na ulici Nábrežná za 
6 500,00 Eur.
Na základe nepredloženej riadnej cenovej ponuky požadovaná zmena nemohla byť 
do zmeny rozpočtu zapracovaná. Ak do MsZ predloží cenové ponuky a budú na 
MsZ schválené, následne sa zapracujú do zmeny rozpočtu.

Na MsZ bude predložená požiadavka na založenie sociálneho podniku. Na základe 
tejto požiadavky, bola do zmeny rozpočtu následne zapracovaná položka vo výške 
6 000,00 Eur, ktorá je potrebná na založenie sociálneho podniku.
JUDr. Laika požaduje od pani Šalkovej z Technických služieb, k položke herné prvky 
vo výške 2 500,00 Eur podrobnejší rozpis, čo táto suma zahŕňa.
Bola znížená suma na konzervačné práce pri projekte Althandel z 18 000,00 Eur na 
15 500,00 Eur na základe cenovej ponuky.

Následne sa hlasovalo za 5.zmenu rozpočtu:
Za:4
Proti :0
Zdržalo sa: 0

Na základe hlasovania bola 5. zmena rozpočtu finančnou komisiou schválená.

Záver

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

V Novej Bani 14.6.2021 

Zapísala: Mária Bakošová

J U Dr>: Vladislav Laika 
Predseda finančnej komisie


