
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 2.9.2021 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu

Prítomní:
Predseda komisie :

Členovia komisie :

Ospravedlnený:

Primátor mesta :

Prizvaní na rokovanie komisie

Zapisovateľka finančnej komisie

JUDr. Vladislav Laika

Ing. Karol Tužinský 
Ing. Viktória Valachovičová 
Ing. Jozefína Kasanová 

Ing. Adrián Vatrt

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

PhDr. Janette Brnáková 
PhDr.Katarína Segetová,
Mgr. Ľudmila Rajnohová

Mária Bakošová

Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Vladislav Laika, predseda komisie, ktorý privítal 
všetkých prítomných. Zároveň privítal nového člena finančnej komisie Ing. Karola 
Tužinského. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:

Počet prítomných členov je 4.

Komisia je uznášaniaschopná.

Program zasadnutia:

Otvorenie
1. Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2021
2. Návrh 6. zmeny rozpočtu
3. Návrh na odpustenie nájomného
4. Návrh na odpis pohľadávok
5. Financovanie zberného vozidla formou ponúk finančného leasingu
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach
7. Správa nezávislého audítora

Záver

JUDr.Vladislav Laika navrhol do programu doplniť ako prvý bod programu MŠH a zároveň 
privítal Ing. Jána Letku. Ing.Letko oboznámil zúčastnených s vytvorením pracovnej skupiny 
pri MŠH.



Členovia pracovnej skupiny MŠH: Ing. Ján Letko, Ing Lucia Beťková, Ing. Karol Tužinský.
Ing. Ján Letko následne členom finančnej komisie predložil Hrubý rozpočet MŠH. Na základe 
predloženého rozpočtu sme sa zišli, aby sme hľadali riešenie ako sa to dá, a nie ako sa 
nedá. Nakoľko ide o investičný projekt z dlhodobého hľadiska. A takýto projekt v súčasnosti 
na Novej Bani absentuje, konštatoval Ing. Letko . MŠH bude slúžiť pre basketbal, volejbal, 
minifutbal, tenis, bedminton. Jedná sa o 2-3 podlažnú budovu. Kapacita hľadiska pre cca 300 
až 400 ľudí. V rámci MŠH budú riešené nielen priestory pre MŠH ale aj šatňové a sociálno- 
hygienické priestory.
Hrubý rozpočet sa skladá z prípravnej časti, ktorá zahŕňa, verejné obstarávanie, projektové 
práce, dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektové práce na stavebnú a interiérovú 
časť, interiérová časť, projektové práce-vonkajšie bazény-tieto sa budú riešiť v 2. etape, 
v celkovej sume 171 600,00 EUR s DPH. Ďalej z realizačnej časti , ktorá zahŕňa, realizačná 
časť Hala, realizačná časť vonkajšie bazény, búranie, nový most inžinierske siete, 
parkovisko, externý stavebný dozor v celkovej sume 2 406 000,00 EUR s DPH. A 
z prevádzkových nákladov, ktoré zahŕňajú technicko-energetické náklady, náklady na 
prevádzkara, údržbára, upratovačku v sume 101 534,00 EUR s DPH.
V priebehu týždňa sa stretnú poslanci, kde sa budú baviť , že ak sa ide do projektu za týchto 
podmienok, ovplyvní to chod mesta. Na to aby sa mohlo začať robiť verejné obstarávanie, 
musí sa vyriešiť financovanie prípravnej časti, ktorá nespadá do projektu.
Ing. Letko - je veľká šanca získať 50% spolufinancovanie štátu na Realizačnú časť Hala.
Ing. Karol Tužinský - náklady prípravnej časti budú spadať pod mesto.
Ing Viktória Valachovičová, PhD., podporí projekt stým, že do budúcna je možnosť 
vybudovania kúpaliska.
Ing. Jozefína Kasanová sa opýtala, či je v projekte obmedzenie, že v budúcnosti sa 
kúpalisko nebude môcť robiť.
Ing. Letko - nebude tam žiadne obmedzenie, a dodatočne je možné vybudovanie kúpaliska. 
Do projektu, ktorý bude spolufinancovať štát, nemôže byť zahrnuté kúpalisko. Na kúpalisko 
bude druhý projekt v 2. etape.
JUDr. Laika - v prvej etape môže byť iba Športová hala.
Primátor MVDr. Mgr. Branislav Jaďuď, MBA - je rád, že funguje pracovná skupina. 
Potrebujeme si odsúhlasiť, že sa budeme uchádzať o tento projekt začiatkom roka 2022. Na 
to potrebujeme začať s prípravnou fázou. Na prípravnú fázu nebudeme brať úver, časť pôjde 
zmenou rozpočtu v tomto roku, zvyšok zapojíme do rozpočtu na rok 2022.
Ďalšiu fázu budeme realizovať pomocou úveru.
Pán Letko bude súhlasiť s financovaní, tak ako určí finančná komisia a následne MsZ.
JUDr. Laika prepočítal ročné náklady, ktoré by zaťažili rozpočet mesta. Tieto náklady 
predstavujú sumu okolo 300 000,00 EUR, už aj so splátkou úveru a prevádzkovými 
nákladmi.
Primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - môžeme rátať s výnosmi haly okolo 50 000,00 EUR. 
Ing. Karol Tužinský všetky podklady predloží poslancom na najbližšom pracovnom stretnutí. 
Následne bude do programu na MsZ, 22.9.2021, zaradený bod k financovaniu MŠH.

JUDr. Vladislav Laika dal hlasovať, že prípravná časť sa bude, financovať z vlastných 
zdrojov mesta, s tým že 50 000,00 EUR bude zapracovaných do 6. zmeny rozpočtu a zvyšná 
časť bude zapojená do rozpočtu na rok 2022.
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Ing. Viktória Valachovičová, PHD. sa ospravedlnila a zo zasadnutia odišla.



Následne PHDr. Janette Brnáková doplnila, zrušenie uznesení čísla 86/2021 z 14.7.2021, 
vrátenie finančných prostriedkov vo výške 102 483,93 EUR do rezervného fondu na základe 
skutočnosti, ktorá je uvedená v dôvodovej správe:

V spore Trading universal Services, spol. s. r.o. (TUS) c/a Mesto Nová Baňa o žalovanú 
sumu vo výške 239 246,45 EUR s príslušenstvom bol mestu dňa 2.7.2021 doručený 
Rozsudok Okresného súdu Žiar nad Hronom Sp. Zn. 9Cb/32/2013-555, podľa ktorého súd 
priznal žalobcovi TUS zo žalovanej sumy čiastku vo výške 56 078,55 EUR spolu s 9% 
úrokom z omeškania ročne odo dňa 11.5.2012 do zaplatenia. Sumu bolo mesto povinné 
uhradiť v termíne 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Pri určovaní právoplatnosti sa mesto 
riadilo dobou, kedy bol rozsudok doručený, t.j. 16.7. 2021 a tým by bol termín na úhradu 
sumy 102 483,93 eur (istina s príslušenstvom ) dňa 19.7.2021.

Vzhľadom na výšku sumy a termín jej splatnosti bolo potrebné rozhodnutie MsZ, ktoré bolo 
zvolané na deň 14.7.2021. MsZ na tomto zasadnutí schválilo uznesením č. 86/2021, 
87/2021 použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky v sume 102 483 eur ako 
viazané prostriedky na úhradu majetkovej ujmy.

Právny zástupca mesta AK Soukeník -Štrpka mestu následne oznámil, že je potrebné 
s úhradou počkať, nakoľko TUS ešte rozsudok neprevzal a tento nie je právoplatný. 
Následne bolo mestu doručené prostredníctvom AK SŠ odvolanie právneho zástupcu TUS 
voči rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom zo dňa 19.7.2021. Z tohto dôvodu 
rozsudok OS Žiar nad Hronom nenadobudol právoplatnosť a tým aj vykonateľnosť.

V tejto súvislosti je predpoklad, že rozhodnutie odvolacieho súdu pravdepodobne nie je 
možné očakávať do konca tohto roka a preto navrhujem uvoľniť resp. vrátiť viazané 
finančné prostriedky do rezervného fondu na ďalšie využitie.

Hlasovanie:

Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0

Ďalším bodom programu bola Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2021, ktorý predniesla 
PHDr. Janette Brnáková, s konštatovaním, že prebytok je 438 681,00 EUR. Výšku prebytku 
výrazne ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov.

Finančná komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2021, 
monitorovaciu správu a správy o plnení a hospodárení od všetkých zriadených 
organizácií

K bodu programu: Návrh 6. zmeny rozpočtu, bol zaslaný členom komisie e-mailom. PhDr. 
Janette Brnáková predniesla návrh na 6 zmenu rozpočtu .

Primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - k financovaniu školy, v súčasnosti sa rieši 
elektrifikácia v troch učebniach. Havarijný stav k vytopeniu sa bude riešiť cez požiadavku na 
dotáciu. Projekt, kanalizácia ulica Mariánska , sa presúva na rok 2022, nakoľko sme ešte 
v poradovníku a tieto prostriedky sa presúvajú na NNN prípojku - bytový dom.

JUDr. Laika - akcia spevnené plochy ul. Nábrežná na presúva na rok 2022



K položke financovanie fontány: v decembri bola schválená suma na rekonštrukciu parku 
a fontány vo výške 40 000,00 EUR s tým, že keď bude málo sa následne doschváli.
JUDr. Laika - ako sa môže podpísať zmluva bez finančného krytia
Primátor - si je vedomí, že keď sa podpisovala zmluva na fontánu v sume 50 400,00 EUR 
nebola krytá v plnej výške. Do budúcna sa bude vyvarovať takýmto krokom, a v prípade, že 
bude suma nad rámec jeho kompetencií, bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo. Na 
základe zmluvy sa uhradila suma vo výške 50% z ceny a zvyšok sa doplatí po odovzdaní 
diela
JUDr. Laika - ako sa bude riešiť časť od cesty a z akého dôvodu sa prioritne riešila fontána 
Primátor - na základe cenovej ponuky, ktorá bola vyčíslená sumou 86 000,00 EUR sa na 
tento čas upustilo a začala sa riešiť fontána. Ktorá sa na komisii kultúry v marci schválila. 
JUDr. Laika - do procesu mali byť zapojený aj občania

Hlasovanie za návrh k 6. Zmene rozpočtu:
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť 6. Zmenu rozpočtu, s tým že sa do zmeny zapojí 
suma 50 000,00 EUR na prípravnú časť MŠH a do rozpočtu sa vráti suma 102 483,93 
EUR.

Bod programu: Návrh na odpustenie nájomného.
Nájomca pán Martin Čakloš v prevádzke Le Bistro Fou, Námestie Slobody 2, 96801 Nová 
Baňa, žiada o odpustenie nájomného vo výške 1 131,10 EUR za obdobie od 1.10.2021 do 
30.6.2021.
Mesto dňa 30.9.2020 uzatvorilo nájomnú zmluvu č. 57/3/2020 s nájomcom Martino Čaklošo 
za účelom zriadenia prevádzky bistra a baru. Od 15.10.2020 bol nariadený zákaz 
vychádzania a zatvorenie všetkých prevádzok. Majitelia zatvorených prevádzok mali 
možnosť požiadať o dotáciu za splnenia podmienok. Jednou boa aj doba uzatvorenia 
zmluvy o prenájme a to do 1.8.2020. Nájomca požiada o dotáciu, ktorá mu bola zamietnutá 
a to práve kvôli nájomnej zmluve uzatvorenej po 1.8.2020. Nájomca dňa 20.7.2021 podal 
žiadosť o odpustenie nájmu

Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť odpustenie nájomného vo výške 1 131,10 EUR 

Bod programu: Návrh na odpis pohľadávok
Nakoľko o uvedených nájomcov neexistuje možnosť vymoženosti, žiadame o odpísanie 
nevymožiteľných pohľadávok.

1. Vothan Chung - nájomca
Mesto eviduje pohľadávku voči nájomcovi Vothan Chung z roku 2004 v celkovej výške
1 618,14 €.
Pohľadávka bola vymáhaná exekučne. Dňa 9.3. 2020 bolo mestu doručené upovedomenie 
o zastavení starej exekúcie a z uvedeného dôvodu je pohľadávka nevymožiteľná.

2. Gufero - B s.r.o.
Mesto eviduje pohľadávku na dani z nehnuteľností z roku 2009 v celkovej výške 2 544,19 €. 
Na základe získaných informácií spoločnosť zanikla výmazom z Obchodného registra dňa 
8.6.2019 bez právneho nástupcu. Z uvedeného dôvodu zanikol daňový nedoplatok



3. Ďurian Ľuboš
Mesto eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad za roky 2004- 2008 v celkovej 
výške 92,77 €.
Exekučné vymáhanie bolo neúspešné. Vymáhanie od dlžníka je bezvýsledné a je 
predpoklad , že ďalšie vymáhanie by neviedlo by ani k čiastočnému uspokojeniu daňového 
nedoplatku .

4. Raffaj Martin
Mesto eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad za roky 2002, 2003 v celkovej 
výške 43,46 € . V rámci exekučného konania bola uhradená suma 6,32 € , exekúcia bola 
zastavená z dôvodu úmrtia dlžníka.

5. Fabián Milan
Mesto eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad za roky 2002 v celkovej výške
147,71 €.
Pohľadávka bola vymáhaná exekučne. V roku 2021 bola exekúcia zastavená pre 
nemajetnosť dlžníka. Mesto uhradilo trovy exekúcie vo výške 139,08 € .

6. VM Kontakt s.r.o.
Mesto eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad za rok 2012,2013 v celkovej 
výške 39,98€
Na základe zistených informácií spoločnosť zanikla ( výmazom z OR) dňa 8.10.2016 bez 
právneho zástupcu a z uvedeného dôvodu zanikol daňový nedoplatok .

7. Slovakia SWEET s.ro.
Mesto eviduje pohľadávku na poplatku za komunálny odpad za rok 2016 v celkovej výške
74,99 €.
Na základe zistených informácií spoločnosť zanikla ( výmazom z OR) dňa 9.5.2016 bez 
právneho zástupcu a z uvedeného dôvodu zanikol daňový nedoplatok .

Odpisovaná suma spolu 4 561,24 €

Hlasovanie:
Za: 3
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Finančná komisia odporúča schváliť návrh na odpis pohľadávok

Bod programu: Financovanie zberného vozidla formou ponúk finančného leasingu 
Členom finančnej komisie boli predložené tri návrhy na Finančný leasing. Od Slovenskej 
spoločnosti a.s., z VUB banky, a.s. a od spoločnosti BKS - Leasing, s.r.o.
Finančná komisia hlasovala za ponuku finančného leasingu do Slovenskej sporiteľni, 
a.s.,kde splátka prestavuje sumu okolo 3 995,00 EUR s poistením na 60 mesiacov

Hlasovanie: 
Za: 3 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0



Bod programu: Návrh Dodatku č.1 k VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov 
školách a školských zariadeniach

Dňa 1. 8. 2021 nadobúda účinnosť Zákon NR SR č. 417/2020 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.
Táto právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša nasledovné zmeny v 
poskytovaní dotácií na stravu:
- ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
- doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie a žijú v domácnosti, 
v ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
- zvýšenie sumy dotácie na stravu na 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 
výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu,
- za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez 
pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.

Hlasovanie:
Za:3
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča schváliť návrh Dodatku č. 1 k VZN o príspevkoch na 
čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach

Bod programu: Správa nezávislého audítora

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov 
konštatujeme, že Mesto Nová Baňa konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách.

Finančná komisia odporúča vziať na vedomie správu nezávislého audítora

JUDr. Vladislavovi Laikovi bolo doručené písomné vyjadrenie od pani Mičovej : z akého 
dôvodu nebola v určenom termíne predložená na rokovanie FK správa o hospodárení ZŠ 
k 31.12.2020 .

Finančná komisia vyjadrenie pani Mičovej berie na vedomie

Záver

Na záver predseda komisie JUDr. Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
finančnej komisie o 17.50 hod.

V Novej Bani 2.9.2021

Zapísala: Mária Bakošová

JUDr. Vladislav Laika 
Predseda finančnej komisie


