
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 24.2.2021 o 13.00 hod. v Centre voľného času v Novej Bani 

 

Prítomní: 

Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 

Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, 

Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD. 

                        

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová (online) 

Hlavná kontrolórka:  PhDr. Katarína Segetová 

MsÚ:   Ing. Jozef Spurný (online) 

 

Zástupcovia mestských podnikov: Ľuboš Palaj (online), riaditeľ TS mesta Nová Baňa  

 

Prizvaní:  Ing. Slavomíra Bačová (online), oddelenie VŽPaSM,  

PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie,  

Ing. Jana Brnáková (online), finančné oddelenie 

Ing. Mgr. Eliška Vallová (online), oddelenie soc. vecí 

 

Ospravedlnení:                    Maroš Marko, Ján Psotka, Mgr. Adrian Zima                                  

    

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril Mgr. MVDr. Branislav 

Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa. Zasadnutie  bolo  zvolané  v  zmysle zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1 v znení neskorších predpisov.  Rokovanie 

MsZ bolo vysielané aj online.                                                                                              

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, 

z celkového počtu 13 poslancov bolo na začiatku MsZ prítomných 9 poslancov, primátor 

mesta Nová Baňa vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. Poslanec Gregor Káder sa 

k zasadnutiu Mestského zastupiteľstva pripojil neskôr. 

 

Overovatelia zápisnice:   JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD. 
Návrhová komisia:  Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Igor Moško 

Pracovné predsedníctvo:    Ing. Karol Tužinský 

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Veronika Búryová 

 
 

Hlasovanie č. 1 o návrhovej komisii, pracovnom predsedníctve, overovateľoch zápisnice 

a zapisovateľke. 

prítomní - 9 

za - 9  (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD.) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval - 0 - bolo prijaté 

 

Primátor mesta navrhol upraviť program rokovania a za bod č. 11 doplniť bod č. 12 Zmena 

konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. Nová Baňa. 
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Milan Rafaj- čo sa stalo, prečo pán Havran nenastúpi? 

 

Primátor- konkrétne odpovie prednostka MsÚ. 19.2. sme dostali písomné oznámenie od p. 

Havrana, z rodinných dôvodov nie je schopný akceptovať ponuku a vzdáva sa nominácie. 

 

Hlasovanie č. 2 o doplnení bodu programu rokovania MsZ. 

prítomní - 9 

za - 9  (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD.) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval - 0 - bolo prijaté 

 

Program rokovania je  nasledovný:    

 

O t v o r e n i e 

 Informačný blok vedenia mesta  

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

24.02.2021 

2. Kontrola Hospodárnosti finančných prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR 

v organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká 

škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

3. Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu pandémii 

koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa 

4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 

2020 

5. Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Nová Baňa 

6. Návrh na použitie prostriedkov z Rezervného fondu 

7. 1. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa 

8. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 

9. Návrh regulovaného parkovania v Kohútove 

10. Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2022 

11. Zmena zapisovateľky komisie 

12. Zmena konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. Nová Baňa 

13. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

14. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – iba online web stránka 

mesta/život v meste/videogaléria 

Z á v e r 

 

Hlasovanie č. 3 o programe MsZ: 

prítomní - 9 

za - 9  (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD.) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval - 0 - bolo prijaté 
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Informačný blok vedenia mesta: 

Primátor – na MsZ 29.12. bola odprezentovaná kontrola o zmluvách mesta s uzatvorenými 

dodatkami v hodnote viac ako 20 000 eur. Do 31.1. mesto doručilo prijaté opatrenia na 

zabezpečenie nápravy nedostatkov do budúcna a vydalo 4 pokyny primátora. 

 

PhDr. Katarína Segetová- predniesla stanovisko k opatreniam - 10 z 11 opatrení považuje za 

dostačujúce. Jeden bod je v štádiu riešenia.  

 

Primátor- na dvoch zasadnutiach Mestskej rady sme hovorili o výstavbe športovej 

infraštruktúry v našom meste v rámci výzvy Fondu na podporu športu. Potrebujeme ešte 

dopracovať viaceré veci. Prebehlo stretnutie so športovcami a zástupcami športových klubov. 

Okrem tejto výzvy sme riešili viacero výziev. V polovici decembra sme podali žiadosť 

o financovanie kanalizácie na Environmentálny fond, v rámci výzvy Obnovme si svoj dom 

sme podali žiadosť na financovanie budovy Radnice, projekt Zateplenie domu služieb sme 

podali na Environmentálny fond, projekt na CIZS sme podali v termíne do 15.2., tu je 

potrebné dotiahnuť stavebné povolenie na rekonštrukciu objektu. Model externej spolupráce 

pri zabezpečovaní projektov sa nám javí ako vysoko efektívny. 

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová- od júla 2020 sme pri časti opatrovateľskej služby v našom meste 

prešli k spolupráci s externou spoločnosťou, čím sme dosiahli celkovú úsporu za rok 2020  

11 100 eur. Uvedený projekt by mal byť opätovne vyhlásený v 3/2021 a radi by sme sa do 

neho znovu zapojili. Informovala, že mesto zakúpilo a rozdistribuovalo respirátory pre 

občanov mesta nad 65 rokov. Mesto tak isto zriadilo pomoc pre seniorov pri očkovaní proti 

Covid-19. 

 

Ľuboš Palaj- informoval o spracovaní „hory plastov“ na zbernom dvore Technických 

služieb. V spolupráci s externou spoločnosťou sme zabezpečili spracovanie vyše 90 ton 

plastového odpadu. 

 

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

24.2.2021 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka 

mesta Nová Baňa. Ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. V zmysle uznesenia MsZ 

v Novej Bani č.32/2010 predložila MsZ kontrolu plnenia uznesení MsZ ku dňu 24.2.2021. 

 

Dôvodová správa 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na prvý polrok 2021 

predkladá hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o plnení uznesení 

mestského zastupiteľstva. 

 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- zisťovala, prečo prenášame uznesenia a  vyše 5 

mesiacov neboli zrealizované. 

 

Primátor- sú tam veci, pri ktorých omeškanie nebolo na našej strane a niektoré sú dôsledkom 

chýbania v práci. V krátkej dobe budú vybavené. 
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U z n e s e n i e   č. 1/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

berie na vedomie 

 

správu o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku 

dňu 24. 2. 2021. 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD.) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0- uznesenie bolo prijaté 

 

2. Kontrola Hospodárnosti finančných prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR 

v organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká 

škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka 

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár.  

 

Dôvodová správa 

Predkladám správu o výsledku  Kontroly Hospodárnosti finančných prostriedkov pri 

nákupoch do 2 000 EUR v organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana 

a Základná umelecká škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01. 01. 2020 

do 31. 12. 2020, zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová 

Baňa na I. Polrok 2021 uznesením č. 126/2020 zo dňa 29. 12. 2021 v súlade s §18d ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- som rada, že kontrolované subjekty nakladajú 

s financiami hospodárne a účelovo. 

 

Primátor- výsledok teší aj mňa. ZUŠ je vo fáze, že budú žiadať peniaze na pokrytie udržania 

pracovných miest. 

 

U z n e s e n i e   č. 2/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

berie na vedomie 

 

Kontrolu Hospodárnosti finančných prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR 

v organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká 

škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní - 9 
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za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD.) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval -  0- uznesenie bolo prijaté 

 

3. Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu 

pandémii koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka 

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár.  

 

Dôvodová správa 

Predkladám správu o výsledku  Kontroly dodržiavania aktuálne platných hygienických 

opatrení proti šíreniu pandémii koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov 

zamestnávateľa v súlade s §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení. 

 

U z n e s e n i e   č. 3/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

berie na vedomie 

 

Kontrolu dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu pandémii 

koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa. 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní - 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD.) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 

2020 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka 

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár.  

 

Dôvodová správa 

V zmysle § 18f ods. 1 písmena e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne 

správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.  

 

Predložením Súhrnej správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 je 

naplnená jedna z hlavných zákonných povinností hlavného kontrolóra. 

 

O 13:37 príchod Gregora Kádera na Zasadnutie MsZ. 
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U z n e s e n i e   č. 4/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

berie na vedomie 

 

Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 

2020 

  

Hlasovanie č. 7: 

prítomní - 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD.)  

proti – 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval - 0- uznesenie bolo prijaté 

 

5. Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Nová Baňa 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka 

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár.  

 

Dôvodová správa 

Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri 

výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (od 1. 

januára 2016 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite). V cit. ustanovení je 

uvedené aj oprávnenie obce ustanoviť si uznesením ďalšie podrobnosti o pravidlách 

kontrolnej činnosti. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sú tak špecifickou 

internou právnou úpravou, ktorá sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

schvaľuje uznesením. Na základe skutočnosti, že mesto tieto pravidlá do teraz vypracované 

nemalo, predkladám vypracované Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Nová Baňa. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- je dobré, že mesto bude mať tieto pravidlá, ale niektoré 

veci mi tam nie sú zrejmé. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- je nutné ohlasovať predmet a cieľ kontroly? Vyplýva to zo zákona? 

 

PhDr. Katarína Segetová- vyplýva to zo zákona. 

 

U z n e s e n i e   č. 5/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Nová Baňa 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní - 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský) 
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proti -0  

zdržal sa -1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval -0 –uznesenie bolo prijaté 

 

6. Návrh na použitie prostriedkov z Rezervného fondu 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

a spracovateľkou PhDr. Janette Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

Podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. mesto môže počas obdobia pandémie do 31.12.2021  na 

základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky 

rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením 

§ 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 ZRPÚS.  

 

Mgr. Peter Hudec- je niekde presne špecifikované, že musíme zakúpiť presne tento typ 

nádob? 

 

PhDr. Janette Brnáková- je to typ nádob na biologicky rozložiteľný odpad a je to zákonná 

povinnosť mesta. 

 

Mgr. Peter Hudec- kde bude potom odvezený odpad? 

 

Ľuboš Palaj- zákon o odpadoch nám presne špecifikuje typ nádob. Spracovanie biologicky 

rozložiteľného odpadu bude v spolupráci s bioplynkou Budča. Nádoby v kontajnerových 

stojiskách sa budú striedať. Vodotesný kontajner s biologickým odpadom bude následne 

prevezený do bioplynky. 

 

Primátor- týka sa to obyvateľov mesta, ktorí sú v bytových domoch na rodinné domy máme 

kompostéry. 

 

Mgr. Peter Hudec- s týmito kontajnermi sa počítalo do novopostavených kontajnerových 

stojísk? Urobil niekto prieskum záujmu obyvateľov v bytoch? 

 

Ľuboš Palaj- nádoby budú umiestnené vo vnútri kontajnerových stojísk. Pri malých 

nádobách sú biologicky rozložiteľné vrecká podmienkou bioplynky. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- ako plánujeme natesnať kontajnery do kontajnerového státia? Už 

teraz sa tam nezmestia kontajnery na iný odpad. Plánujeme rozširovať kapacitu 

kontajnerového státia? 

 

Ľuboš Palaj- 2 x2 40 l nádoby vmestíme bez problémov do každého kontajnerového státia. 

Keď budú stojiská dokončené kompletne, rozložia sa kontajnery vo vnútri stojiska. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- pri trojuholníku na ul. Nábrežná je kontajnerové státie úplne plné. 

Neviem si predstaviť, kde to chceme dať. 

 

Primátor- musíme to praxou posúdiť. 

 

Mgr. Peter Hudec- keď sa stavali kontajnerové státia chceli sme, aby bol okolo nich 

poriadok.  
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Ing. Karol Tužinský- môžeme znížiť počet kontajnerov na zmesový komunálny odpad 

a častejšie ich zberať. 

 

Primátor- myslím, že bude posun vpred, keď to budeme mať uzavreté a prestrešené. 

 

Mgr. Ján Škvarka- čo bráni tomu, aby sme ako mesto zabezpečili zber biologického odpadu 

niekde v meste? 

 

Primátor- kompostovisko musí byť zdravotne nezávadné, potrebujeme k tomu hygienizér, 

dostatočne veľký priestor. Preto sme išli radšej cestou energetického zhodnotenia. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- ako bude riešená distribúcia vedierok? Sáčky budeme 

kupovať len raz alebo pravidelne? Môžu občania separovať aj bez sáčkov? 

 

Ľuboš Palaj- distribúcia bude prebiehať cez domových dôverníkov, sáčky budeme dávať 

každý rok. 

 

Mgr. Peter Hudec- 10 000 eur za vedierka by som radšej odložil na nákup sáčkov na ďalšie 

roky. Prečo ešte stojiská nie sú hotové? 

 

Ľuboš Palaj- epidemiologické opatrenia zdržali realizátorov kontajnerových stojísk. 

Poveternostné podmienky neboli vhodné na kvalitné vykonanie práce. 

 

Ing. Karol Tužinský- neviem ako chceme vyriešiť záujem o vedierka v bytoch. Ja by som 

bol rád, keby ich na ul. Cintorínskej dostali všetci. Mali by sme ľudí motivovať aby 

separovali. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- som za to, aby sa košíky kúpili do každej domácnosti tak, ako sa 

kompostéry kúpili pre všetky domy. 

 

Igor Moško- tieto veci sme nevedeli pred tým ako sme robili rozpočet? 

 

Primátor- aj ja by som si to vedel predstaviť v rozpočte, BRKO sme nechceli dávať do 

rozpočtu skôr, ako sme mali konkrétny plán riešenia. 

 

Anton Medveď- ako bude prebiehať kampaň? Je nejako vytvorená a sú v nej zahrnuté aj 

školy? Ako budeme monitorovať stojiská? 

 

Primátor- kolegyňa Mgr. Jauschová sa bude starať o informačnú kampaň. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- poprosil riaditeľa TS aby našiel finančné prostriedky na lisovač pet 

fliaš, ktorý by nám mohol ušetriť množstvo financií a nákladov. (Tento podnet bude 

prenesený do porady primátora) 
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U z n e s e n i e   č. 6/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

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 €  

- smetné nádoby BRO – 12 220 €  

- rigoly na odvádzanie vody 4 950 €    

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní - 10 

za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Milan 

Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

proti -0  
zdržal sa -2 ( Mgr. Peter Hudec, Igor Moško)  

nehlasoval -0 – uznesenie bolo prijaté 

 

7. 1. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

a spracovateľkou PhDr. Janette Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Anton Medveď- mal by som poslanecký návrh na opravu spojnice medzi ul.  Čierny lúh a ul. 

Kamenárskej z rezervného fondu. Cenová ponuka bola na 25 000 eur a sumu navyšujeme  

o 5 000 eur na rigoly. 

 

Bol predložený Poslanecký návrh poslanca MsZ Antona Medveďa 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

Navýšenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu miestnych komunikácií 

Kamenárska a Čierny lúh v celkovej výške 30 000 eur. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- prečo nám chodia faktúry od TS pri realizovaní napr. 

odstránenie zábradlia radničného parku?  

 

Primátor- pre mesto je rozumné, keď TS robia cez faktúru nie cez príspevok, a potom sa nám 

to zúčtuje mimo sumy celoročného príspevku na mzdových nákladoch. Príspevok chceme 

fixovať výlučne na hlavnú činnosť. 

 

Ľuboš Palaj- porovnávali sme cenové ponuky externých firiem s cenou TS. Odstránenie 

oplotenia nevieme priradiť do žiadnej z aktivít TS. 

 

Milan Rafaj- odkiaľ vyšla cena asfaltovania cesty? Išlo to cez dopravnú komisiu? Pretože 

30 000 eur je dosť vysoká suma. 
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Anton Medveď- TS to dali naceniť. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- je to najhoršia cesta v obvode pána Medveďa? 

 

Anton Medveď- jedna z najhorších. 

 

Ľuboš Palaj- komunikácia je v takom stave, že tam nebudem schopný poslať ani náš 

kukavoz. Mal som tam zástupcu spoločnosti firmy Skanska a túto cenovú ponuku nám dala 

táto firma. 

 

Mgr. Peter Hudec- poďakoval riaditeľovi TS za podporu cesty. Začal riaditeľ TS už 

s nejakými firmami rokovať o realizácií ostatných ciest? 

 

Ľuboš Palaj- výzvu na realizáciu opravy miestnych komunikácií by sme chceli zverejniť ako 

jeden celok v marci. 

 

Primátor- súťažiť budeme aj cez elektronickú aukciu. 

 

Igor Moško-bol by som spokojnejší, keby tieto výdavky boli zahrnuté vopred v rozpočte 

mesta, a nemuseli sme ich riešiť dodatočne. 

 

Primátor- myslím si, že to nebude také tragické a RF sa rýchlo naplní. 

 

Ing. Karol Tužinský- v decembri sme vedeli, že tento poslanecký návrh príde. Osobne tento 

návrh podporím. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- som za zvyšovanie podnikateľskej činnosti TS, ale nie 

voči nám ako mestu.  

 

Ľuboš Palaj- náš rozpočet je stavaný na bežnú prevádzku a údržbu. Keď vznikne nejaká 

havária, neutiahneme to z rozpočtu TS.  

 

Anton Medveď- ul. Kamenárska sa ťahá od jesene a je to tam katastrofálne. 

 

Mgr. Peter Hudec- záchytné rigoly nemôžu byť financované z bežnej činnosti. Povedzme si, 

prečo vzniká havarijný stav na už zriadených rigoloch? Myslím si, že je to kvôli tomu, že sa 

nečistia. 

 

Ing. Karol Tužinský- bojujem za to, aby sa každé dva roky čistili mestské pozemky od 

náletových drevín a každý rok sa čistili rigoly. Problém na TS je personálny nie finančný. 

 

Ľuboš Palaj- rigol na ul. Čierny lúh bol v roku 2019 2 x vybágrovaný, ale vzhľadom na 

prívalový dážď sa upchala rúra, ktorá mala slúžiť na odvádzanie vody. 

 

Anton Medveď- poďakoval za občanov, ktorí tam bývajú. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- uviedla, že by chcela podať pozmeňovací návrh, keďže 

v zmene rozpočtu chýba výdavok kde je už podpísaná zmluva o dielo - rekonštrukcia 

Zvoničky.  
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Bol predložený Poslanecký návrh poslankyne MsZ Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

pozmeňovací návrh – doplnenie 1. zmeny rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2021 

nasledovne: 

- Kapitálové výdavky v rámci prijektu 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička 

v sume 25 000 eur na prestavbu a prístavbu budovy na Zvoničke 

- Krytie : rezervný fond, kód 46, v sume 25 000 eur 

 

Dôvodová správa 

Na základe zmluvy o dielo č. 01/2p/2021 momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce na 

budove Zvonička v termíne ukončenia do 30.4.2021. Predmetom zmluvy je realizácia akcie 

„Prestavba a prístavba budovy Zvonička“ v rozsahu stavebných úprav interiéru a prístavby 

sociálnych zariadení k objektu Zvonička podľa projektovej dokumentácie, konkrétne: 

- Prestavba vnútorných priečok a drevných otvorov; 

- Povrchové úpravy stien a podláh; 

- Prístavba sociálnych zariadení a skladu vrátane prestrešenia; 

- Úprava / výmena vnútornej vodoinštalácie, kanalizácie; 

- Dodávka a montáž kúrenia (krbová vložka s výmenníkom); 

- Zariadenie interiéru pre prevádzkovanie bufetu. 
 

Zaradenie výdavkov do rozpočtu vo forme zmeny je nutné v súlade s čl. II VZN č. 

2/2017 zo dňa 24.7.2017 o rozpočtových pravidlách, s §-om 14, ods. 2 c) a d) zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, s §-om 7 zákona č. 357/2015 

Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

 

PhDr. Janette Brnáková- v apríli to bude ako celok zaradené do zmeny rozpočtu. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- neviem, prečo by sa teraz malo brať z finančných 

prostriedkov na napr. opravu striech, fasády a podobne. 

 

Primátor- 71 500 eur v rozpočte máme na budovy. Išlo nám o to, aby sme projekt ferraty 

neodsúvali a aby sme ju stihli vybudovať. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- finančná komisia, členovia odbornej verejnosti a aj audítorka 

v tomto postupe nevideli problém. 

 

Mgr. Peter Hudec- dohodli sme sa na takomto postupe, aby sme to čo najviac urýchlili. Ak 

je to ošetrené aj z pohľadu finančnej komisie, malo by to byť v poriadku. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- najväčší problém vidím v tom, že ak realizácia nebude krytá 

a budeme čakať na financie, štatutár ide do rizika. Podľa názoru primátora a členov finančnej 

komisie by nemal hroziť problém. 

 

Primátor- v decembri to schválené ešte nebolo, pretože sme nevedeli, či to bude zo strany 

OOCR Gron podporené. Rekonštrukcia bola prekonzultovaná na stretnutí ku Zvoničke. 
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- Zvonička a ferrata podľa mňa spolu priamo nesúvisia 

a tým, že to neschválime teraz, sťažíme situáciu mestu. 

 

Milan Rafaj- máme tu veľa pozmeňujúcich návrhov, neviem, či tieto návrhy sú právne 

ošetrené a nie je mi to úplne jasné. Niekto by mal upresniť, aký je zákonný postup. 

 

Mgr. Peter Hudec- finančné krytie Zvonička- nájomcovi nemusíme napríklad platiť, ale 

zúčtujeme mu to na nájme. 

 

Primátor- pri zabezpečení vetracích komínov bola práca vykonávaná v priebehu decembra 

a financie boli schválené až vtedy, keď to bolo vykonané.   

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- s tým, že sa toto stáva výnimočne nemám problém, ale 

nemyslím si, že by sme takýto postup mali považovať za štandardný. 

 

Ing. Karol Tužinský- mesto na to financie má, len tých 25 000 eur by malo byť v rozpočte 

konkrétne určené. 

 

Primátor- chcel by som mať univerzálne názvy, kde nebudeme úplne obmedzení konkrétnou 

vecou a v záverečnom účte sa vymenujú presné aktivity. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- do budúcnosti by bolo lepšie, aby každá aktivita mala svoj „riadok“ 

v rozpočte. Keď tú sumu tam nemáme, do rizika ide primátor. Ak o tom vieme dopredu 

nemyslím si, že by sme to na budúcom zasadnutí nemali schváliť. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- univerzálne riadky nie sú vždy úplne vhodné. 

 

Mgr. Ján Škvarka- poprosil o stručný názor kontrolórky k danej problematike. 

 

PhDr. Katarína Segetová- každá zmluva by mala byť krytá buď dotáciou alebo rozpočtom. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie Antona Medveďa: 

 

U z n e s e n i e   č. 7/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

Navýšenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na opravu miestnych 

komunikácií Kamenárska a Čierny lúh v celkovej výške 30 000 eur. 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní - 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD.) 

proti – 0 

zdržal sa – 0  
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nehlasoval – 0- návrh na uznesenie bol prijatý 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD.: 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

pozmeňovací návrh – doplnenie 1. zmeny rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2021 

nasledovne: 

- Kapitálové výdavky v rámci prijektu 8.6.4 Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička 

v sume 25 000 eur na prestavbu a prístavbu budovy na Zvoničke 

- Krytie : rezervný fond, kód 46, v sume 25 000 eur 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní - 10 

za – 3 (Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

proti – 0 

zdržal sa – 7 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, 

Anton Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský) 

nehlasoval – 0- návrh na uznesenie nebol prijatý 

 

U z n e s e n i e   č. 8/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

1. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa s navýšením finančných prostriedkov na cestu 

Kamenárska a Čierny lúh 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní - 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

8. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a spracovateľkou materiálu je Ing. 

Jana Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané vopred a na zasadnutí MsZ 

prednesený detailný komentár k predloženému bodu. 

 

Dôvodová správa 

Na základe § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve predkladáme návrh VZN č. 1/2021 ktorým sa určujú podrobnosti financovania 

originálnych kompetencií mesta. 

 

Primátor- kedy bol zdostupnený normatív? Koľko je normatív na 1 žiaka? VZN môžeme 

robiť vtedy, keď nám budú doručené čísla z ministerstva. 326 000 eur mesto dotuje školstvo. 
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Ing. Jana Brnáková- normatív bol zdostupnený začiatkom februára a normatív na 1 žiaka 

klesol. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- nebolo by dobré uvažovať o domoškolákoch? 

 

Primátor- musíme to prezistiť. 

 

N a r i a d e n i e   č. 1/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č.1/2021 o financovaní originálnych 

kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní - 10 

za – 8 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Igor 

Moško, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

proti - 0 

zdržal sa – 0  

nehlasoval – 2 (Anton Medveď, Milan Rafaj) - nariadenie bolo prijaté 

 

9. Návrh regulovaného parkovania v Kohútove 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a spracovateľkou materiálu je Ing. 

Slavomíra Bačová. K danému bodu boli materiály zaslané vopred a na zasadnutí MsZ 

prednesený detailný komentár. 

 

Dôvodová správa 

Účelom organizovania dopravy v Kohútove je vysoká návštevnosť tejto turistickej oblasti, 

rozhľadne na vrchu Háj a do budúcna plánovanej Ferraty v lokalite Červenej skaly a Havranej 

skaly v Novej Bani. 

V súvislosti s vyššou návštevnosťou uvedených lokalít sú spojené aj náklady na udržiavanie 

čistoty a údržbu turistických chodníkov, rozhľadne a v budúcnosti Ferraty, ktoré budú 

pokrývať čiastočne aj výnosy z plateného parkovania.  

Cieľom regulácie parkovania je smerovať návštevníkov nášho mesta na bezplatné odstavné 

plochy na autobusovej a železničnej stanici, pri Spojenej škole a pod námestím. 
Plánuje sa so 17 parkovacími miestami + 1 vyhradené pre ŽŤP. Úhrada parkovného bude formou 

zaslanie SMS na kľúčové slovo v cene 3 Eurá s platnosťou do 00:00 daného dňa. 

Prevádzkovaním parkovacích miest budú poverené Technické služby (TS) mesta Nová Baňa, 

ktoré zabezpečia aj jeho označenie a spustenie. 

Po schválení tohto návrhu mesto Nová Baňa predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie 

návrh VZN, v ktorom budú stanovené podmienky regulovaného parkovania motorových 

vozidiel v Kohútove.  

 

Mgr. Peter Hudec- komisia sa uzniesla, že treba využiť na spoplatnenie aj plochu nad 

Kohútovom. Chceme, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu života obyvateľov v Kohútove 

a jeho okolí. 
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Anton Medveď- bude to aj počas omší? Vieme urobiť výnimku v prípade týchto termínov? 

 

Mgr. Peter Hudec- parkovné počas omší nebude vyberané. 

 

Mgr. Juraj Kološta- cesty nie sú určené obojsmerne a preto by bolo dobré osadiť zákaz 

vjazdu na ul. Mariánskej. 

 

Mgr. Peter Hudec- dopravné značenie je v kompetencií TS. Problém vznikne spustením 

Zvoničky a ferraty. Problém treba vyriešiť pred spustením. 

 

Primátor- tento bod je návrh regulovaného parkovania.  

 

Ing. Karol Tužinský- právne to musíme zlegalizovať a pripraviť podklad na parkovanie, nie 

je tam spevnená plocha. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- výnimky sa ešte budú riešiť v dopravnej komisii, ale treba myslieť 

aj na vykonateľnosť kontrolnej činnosti. 

 

Mgr. Peter Hudec- je pravda, že to musíme právne zlegalizovať  a viem o plochách, kde sa 

parkuje na nespevnených plochách. Teraz sa bavíme len o konkrétnej hotovej spevnenej 

ploche. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- keď teraz riešime vyňatie plochy okolo Zvoničky, 

nemôžeme to spojiť aj s plochou za Kohútovom? 

 

Primátor- na získanie finančných prostriedkov by sme mohli aj zverejniť možnosť 

dobrovoľných sms na Zvoničke a turistických trasách. 

 

Anton Medveď- mali sme ponuku, kde by sme vedeli združiť všetky prvky v meste 

s dobrovoľným príspevkom na rekonštrukciu a opravu prvkov v meste (Rozhľadňa, turistické 

chodníky, workoutové prvky...). 

 

Igor Moško- som rád, že chceme urobiť poriadok s parkovaním ale myslím si, že 17 

parkovacích miest nedostačuje, mali by sme nájsť iné zberné parkovisko. Ľudia do Kohútova 

chodia aj zrelaxovať a nemyslím si, že by mali za toto parkovanie platiť. Takto si vlastných 

ľudí vyženieme z Kohútova, možno by som urobil 30 - 60 minút zadarmo. 

 

Mgr. Peter Hudec- táto prvotná investícia bude veľmi lacná a nemusíme nič investovať. 

Určite Novobančania poznajú možnosti parkovania a bolo by dobré pravidlá mať dobre 

stanovené vopred. Potrebujeme tu komplexné riešenie dopravnej situácie. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- nad 30 minút zadarmo by som nešiel. Do budúcnosti by som 

uvažoval o kamerách na obidvoch parkoviskách, pretože tam bude veľký pohyb áut a ľudia 

tam už teraz tvoria čierne skládky. 

 

Igor Moško- musíme rozmýšľať nad tým, že aj Zvonička bude veľmi navštevovaná a možno 

by som parkovaciu plochu vybudoval aj tam. 

Primátor- na Zvoničku sa zatiaľ s parkovaním neráta. 

 

Mgr. Ján Škvarka- občanom s ŠPZ ZC by som nechal parkovanie zdarma. 
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Primátor- existujú aj karty Štiavničan, Bystričan a môžeme to urobiť aj my. Musíme 

si rozmyslieť, aké benefity do tej karty dáme. 

 

Ing. Karol Tužinský- nechcem, aby sa ku Zvoničke chodilo autami. Nesmieme zabúdať na 

domácich obyvateľov. Autá pribúdajú všade a netreba domácim obyvateľom znepríjemňovať 

život. 

Mgr. Peter Hudec- prijal by som regionálny pas. Na Novej Bani neposkytujeme 

autoturistiku, ale turistiku pešiu v prírode. Nie som za to, aby sme tam začali vytvárať kopec 

parkovacích plôch. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- prikláňam sa k tomu, aby sa na Zvoničke neparkovalo, 

ale aby sa súčasná rampa začala zatvárať. Turistov treba smerovať dole na záchytné 

parkovisko. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- parkovanie na Zvoničke je nemysliteľné. Je tam Záhradný les 

a karta Novobančan je veľmi dobrá myšlienka, pokiaľ sa to dobre nastaví. 

 

Igor Moško- nechcem parkovisko na Zvoničke, myslel som na možnosti prevádzkovateľa. 

 

Mgr. Juraj Kološta- dával som podnet TS na opravenie kontajnera nad Kohútovom. 

Motoristi tam často vyhadzujú odpad a tento vypadáva z poškodeného kontajnera. 

 

Ľuboš Palaj- tento kontajner by už mal byť opravený. 

 

U z n e s e n i e   č. 9/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

Návrh regulovaného parkovania v Kohútove na asfaltovej ploche a spevnenej ploche, 

a to spoplatnením vyznačených parkovacích miest od pondelka do nedele, pričom po 

odoslaní SMS v cene 3 Eurá je parkovanie uhradené do 24:00 hod. daného dňa. 

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní - 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD.) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

10. Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2022 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a spracovateľkou materiálu je Ing. 

Veronika Búryová. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová  správa 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027 (ďalej 

PHSR) spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie 

samosprávy vychádzajúci z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, 
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záujmových skupín a ďalších subjektov, ako aj v území formuluje svoju predstavu o 

budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie a má zásadný význam pre 

rozvoj mesta. Vyplýva z legislatívnych podmienok Slovenskej republiky – zákon č. 309/2014 

Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Táto 

legislatíva spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky a podľa nej sa napĺňa proces nárokovateľnosti externých zdrojov.  
PHSR pozostáva z 5 častí: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej. 

Súčasťou realizačnej časti PHSR je aj akčný plán. Ide o dokument na naplnenie cieľov a 

myšlienok konkrétnymi činmi. Je zoradený podľa oblastí, priorít, opatrení. Dôležité je naplniť 

hlavné projekty a zásobníkové projekty sú tzv. rezervné. Ku každému projektu je priradený 

garant (zodpovedný). Úlohou garanta je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít v súlade s 

priamou väzbou na rozpočet a prostredníctvom zámeru projektu docieliť ukazovateľ  výstupu 

opatrenia/aktivity. Plnenia a výsledky výstupov sú vždy zhrnuté v Správe o plnení PHSR za 

predchádzajúci kalendárny rok, ktorá býva každoročne predkladaná poslancom MsZ ako 

súčasť materiálu „Záverečný účet Mesta Nová Baňa“.  

Pre programové obdobie 2021-2027 bolo kľúčové pripraviť nový strategický dokument 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2021-2027, ktorý by 

mal reálne odrážať potreby a zohľadňovať ekonomické možnosti financovania vybraných 

projektov či už z interných alebo externých zdrojov. 

 

Mgr. Ján Škvarka- chcel by apelovať na mesto, aby sa čo najviac zameralo na 

informatizáciu mesta. 

 

Primátor- množstvo obyvateľov nemá elektronické schránky a to nám znemožňuje efektívnu 

komunikáciu s nimi. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- je nutné akčný plán schváliť dnes? 

 

Primátor- v predchádzajúcich obdobiach sme schválili aj stručnejší akčný plán. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- tento akčný plán podľa nej nekorešponduje s rozpočtom 

mesta. Odložila by som to na ďalšie zastupiteľstvo. Farebné označenie nie je v súlade s tým, 

čo chceme ako poslanci robiť. 

 

Primátor- žlté aktivity sú prenesené z predchádzajúceho PHSR. Názvy meniť nevieme, 

meniť vieme iba farby.  

 

JUDr. Vladislav Lalka- podľa mňa sa tomuto zbytočne venuje taká veľká pozornosť. Tento 

dokument pokladám ako rámec, ktorý je potrebné spraviť. Realizovať sa bude to, na čom sa 

my ako poslanci zhodneme. 

 

Ing. Karol Tužinský- v blízkom období vyjde výzva na znižovanie energetickej náročnosti 

budov. Pripravil by som dobré projektové dokumentácie, aby sme mohli na výzvu ihneď 

zareagovať. 

 

Primátor- najskôr musíme mať vypracovaný energetický audit, aby sme vedeli vyčísliť 

energetickú úsporu. Bol by som rád, keby sme mali formálne záležitosti splnené v tom 

termíne, kedy to je potrebné. 

 

Ing. Karol Tužinský- mala byť vyhlásená výzva na rekonštrukciu telocviční. Robíme niečo 

aj v tomto smere? Myslím si, že by sme mali v prípade týchto výziev urobiť maximum. 
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Primátor- spracujeme prehľad využitia telocviční, ktorý bude slúžiť ako podklad 

k rozhodovaniu v súvislosti s výzvou Fondu na podporu športu. 

 

U z n e s e n i e   č. 10/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

Akčný plán Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 

2021 - 2022 

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní - 10 

za - 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

11. Zmena zapisovateľky komisie 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a spracovateľkou materiálu je Mgr. 

Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová  správa 

Zmena zapisovateliek v komisiách nastala z dôvodu ukončenia pracovného pomeru 

zamestnancov mestského úradu. 

 

U z n e s e n i e   č. 11/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

a) odvoláva 

z funkcie zapisovateľky komisie dopravy Ing. Katarínu Naďovú 

a z funkcie zapisovateľky finančnej komisie Ing. Simonu Budinskú, PhD., 

 

b) volí 

do funkcie zapisovateľky komisie dopravy Ing. Slavomíru Bačovú 

a do funkcie zapisovateľky finančnej komisie Máriu Bakošovú. 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní - 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD.) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
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12. Zmena konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. Nová Baňa 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a spracovateľkou materiálu je Mgr. 

Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli materiály predložené na zasadnutí 

MsZ. 

 

Dôvodová správa 

Mestu Nová Baňa bolo dňa 19. Februára 2021 pod číslom 2021/01114 doručené oznámenie, 

že Ing. Štefan Havran nenastúpi dňa 01.03.2021 do funkcie konateľa Mestských lesov 

v Novej Bani spol. s.r.o. z osobných dôvodov. 

Obsahom Uznesenia č. 117/2020 zo dňa 19.11.2020 je vymenovanie Ing. Štefana Havrana do 

funkcie konateľa MsL Nová Baňa od 01.03.2021. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- keby v novembri bolo výberové konanie spravené 

poriadne, mohli by sme ísť ďalej podľa poradia. Chcem poprosiť, aby výberové konanie 

nebolo manipulované a neboli tam našité podmienky. Aký bude ten termín?  

 

Primátor- v apríli je predpoklad, že to bude schvaľované v MsZ. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová- presný termín nevieme uviesť, nakoľko sa odvíja od dátumu 

zverejnenia výberového konania. Záleží od zákonných termínov. 

 

U z n e s e n i e   č. 12/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

a) berie na vedomie 

 

vzdanie sa Ing. Štefana Havrana funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy 

spol. s.r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa, IČO 31588182, na základe 

výberového konania s nástupom od 01.03.2021 

 

b) ruší 

 

uznesenie č. 117/2020 zo dňa 19.11.2020 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní - 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD.) 

proti – 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

Dôvodová správa 
Nakoľko bolo Mestu Nová Baňa dňa 19. Februára 2021 pod číslom: 2021/01114 doručené 

oznámenie, že Ing. Štefan Havran nenastúpi dňa 01.03.2021 do funkcie konateľa Mestských 

lesov v Novej Bani spol. s.r.o. je potrebné zabezpečiť okamžité opakovanie výberového 

konania na výber vhodného uchádzača a plynulé riadenie obchodnej spoločnosti mesta. 
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U z n e s e n i e   č. 13/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

žiada 

 

Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, primátora mesta Nová Baňa, aby Mesto Nová 

Baňa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej 

spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. tak, aby víťazný uchádzač bol navrhnutý na 

schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Novej Bani najneskôr na jeho zasadnutí, ktoré 

je plánované v súlade s prijatým uznesením č. 138/2020 zo dňa 29.12.2020 

o schválených termínoch zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní - 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD.) 

proti – 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

Dôvodová správa 
Mesto Nová Baňa je jediným zakladateľom obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. 

Nová Baňa, IČO 31588182, sídlo Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa a aj v súčasnosti je 

jej jediným spoločníkom. 

Nakoľko bolo Mestu Nová Baňa dňa 19. februára 2021 pod číslom: 2021/01114 doručené 

oznámenie, že Ing. Štefan Havran nenastúpi dňa 01.03.2021 do funkcie konateľa Mestských 

lesov v Novej Bani spol. s.r.o. je potrebné zabezpečiť okamžité opakovanie výberového 

konania na výber vhodného uchádzača a plynulé riadenie obchodnej spoločnosti mesta. 

 

U z n e s e n i e   č. 14/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

menuje 

 

Pavla Debnára, trvale bytom 966 42 Malá Lehota č. 46 do funkcie konateľa obchodnej 

spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. Nová Baňa, IČO 31588182, sídlo Bernolákova 

36/11 968 01 Nová Baňa, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom 

Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 1296/S ku dňu 28.06.1993, s dňom vzniku 

funkcie od 01.03.2021 do vymenovania konateľa spoločnosti na základe výberového 

konania, najdlhšie však do 30.06.2021. 

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní - 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD.) 

proti – 0  

zdržal sa - 0 
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nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

Dôvodová správa 
Valné zhromaždenie Mestských lesov spol. s.r.o. Nová Baňa na svojom zasadnutí dňa 

11.12.2020 odvolalo Ing. Štefana Havrana bytom Voznica 288 z funkcie člena dozornej rady 

na základe jeho žiadosti so zánikom funkcie od 1.1.2021. 

Nakoľko však nenastúpi na funkciu konateľa Mestských lesov spol. s.r.o. Nová Baňa, 

navrhujeme ho opätovne menovať do Dozornej rady Mestských lesov spol. s.r.o. Nová Baňa 

ako člena dozornej rady so vznikom funkcie od 01.03.2021. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- bolo v nedávnej dobe rokované s pánom Havranom, že má záujem 

o členstvo? 

 

Primátor- dozorná rada bola v pondelok, mne sa vtedy vyjadril, že má záujem. 

 

U z n e s e n i e   č. 15/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

za člena Dozornej rady Mestských lesov spol. s.r.o. Nová Baňa Ing. Štefana Havrana, 

bytom Voznica 288 so vznikom funkcie od 01.03.2021. 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní - 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský)  

proti – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

zdržal sa – 1 (Milan Rafaj) 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

13. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

Ing. Karol Tužinský- nesplnené uznesenia objasnil. Vo všetkých prípadoch sa čaká na 

znalecký posudok, alebo vyhotovenie geometrického plánu. 

 

Mgr. Juraj Kološta- bol opravený/ vymenený kontajner nad Kohútovom? 

 

Ľuboš Palaj- opravoval sa a po telefonáte sme to riešili. 

 

Mgr. Juraj Kološta - rozširovanie osvetlenia v meste  bolo financované v minulosti 

z externých zdrojov, v akom je štádiu jeho možné rozšírenie? Hviezdoslavova ulica je slabo 

osvetlená a lampa je len na každom druhom stĺpe. 

 

Primátor- máme audit verejného osvetlenia v roku 2014 a musíme zistiť, či ho treba nejako 

aktualizovať. 

 

Ľuboš Palaj- treba urobiť projekt a doplnenie výložníkov na lampy by mohlo pomôcť.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- takýto problém bol aj na ul. Prírodnej a v roku 2019 sa 

to výložníkmi zlepšilo. 
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Anton Medveď- máme odpoveď ohľadom Tajchu? V akom štádiu je športová hala? Bolo by 

dobré zriadiť koordinátora športu v meste, ktorý by športové aktivity v meste organizoval. 

Hľadal by som trénerov, ktorým by sme platili a bol by z toho kvalitný výstup. Nemali by 

sme ísť takýmto modelom? 

 

Igor Moško- uviedol, že mal stretnutie s firmou, ktorá sa zaoberá čistením jazier a priehrad 

po celom Slovensku. Dostal cenovú ponuku na odstránenie kalu. Do budúcna by sme mohli 

od tejto firmy objednať monitoring množstva kalu, ktorý sa nachádza na dne jazera Tajch. 

Výsledky monitoringu ukážu možnosti ďalšieho riešenia. 

  

Primátor- žiadosť o financovanie Tajchu je poslaná na MIRRI  a odpoveď neprichádza. 

Oslovil som externý subjekt, ktorý s nami spolupracuje a budú to riešiť cez tento rezort. Iná 

cesta by bola vytvoriť haváriu a riešilo by to Ministerstvo vnútra. 

 

Anton Medveď- vieme čo je v týchto nánosoch na dne Tajchu?  

 

Primátor- nánosy na dne jazera sa považujú za nebezpečný odpad. 

 

Mgr. Peter Hudec- bol som vo viacerých subjektoch, kde sa pracovalo s deťmi a je nutné, 

aby sme im vytvorili vhodné podmienky čo najskôr. Verím, že keď budú podmienky 

vytvorené, narastie záujem o tieto športové činnosti. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- v akom stave je MsP vzhľadom na pohotovosť, ktorú by mali 

vykonávať, a ako sme na tom s ďalším členom MsP? 

 

Primátor- teraz prebieha iba výkon po jednom (monitoring kamerového systému 

a preberanie požiadaviek od ľudí) v krízovom režime kvôli covidovým PN. Uchádzačov je 

dosť veľa a výberové konanie bude prebiehať vtedy, keď sa náčelník MsP vráti do práce. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- podnet na dopravnú komisiu - chcel by som, aby sa dopravná 

komisia zaoberala dlhodobejšou koncepciou parkovania na sídliskách. Ide hlavne o dopravné 

značenie, ktoré by vyregulovalo toto parkovanie. Dal by som to spracovať dopravnému 

inžinierovi s výhľadom napríklad na 10 rokov. 

 

Mgr. Peter Hudec- súhlasím, ale všetko je o uvedomelosti občanov. Na Novej Bani vieme 

urobiť iba externé parkoviská, alebo využívať viac parkoviská, ktoré sú v noci prázdne. Dal 

by som MsP právomoc, aby sa dodržiavalo značenie. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- myslím si, že treba vypracovať štúdiu, aby sa to zosúladilo. Treba sa 

zamyslieť nad politikou parkovania áut, keďže v domácnosti sú minimálne 1-2 autá. 

 

Primátor- parkovanie je na sídliskách v Novej Bani poddimenzované hlavne na ul. Štúrova, 

kde bola v minulosti schválená výstavby bytových domov bez možnosti zabezpečiť dostatok 

parkovacích plôch vzhľadom na stiesnené priestorové podmienky na tejto ulici. Je možnosť 

uvažovať o parkovacích domoch tak na ul. Štúrova, ako aj na sídlisku Vstup vo vhodnej 

lokalite, ktorú je potrebné identifikovať. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- ak máme zistiť od obyvateľov ich záujem, musíme konkrétne 

vedieť, čo sa ich máme pýtať. 
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Mgr. Peter Hudec- komisia dopravy sa kladne vyjadrila k požiadavke súkromného investora 

na vybudovanie parkovacieho domu na ul. Štúrova, ktorý vznikne blízko plynovej kotolne.  

 

 

Mgr. Peter Hudec- ako pokračujeme s Potterovym strojom? Nedoriešili sme budovy, treba 

urobiť opravný fond, a mesto by malo zaujať stanovisko k Potterovmu stroju ako chceme do 

toho investovať. Blíži sa sezóna kúpania na Tajchu, treba vyriešiť odpadové hospodárstvo, 

kanalizáciu a súvisiace záležitosti, treba myslieť na údržbu. Prosím pána riaditeľa TS, aby 

odvodnil cestu, na ktorú nateká voda z vybudovaného chovného rybníka. Podnety komisie 

dopravy sa vôbec nerealizujú. 

 

Primátor- Potterov stroj- dohodnutý plán vzniku Althandel n.o. bol stiahnutý. Dohodli sme 

sa, že sa stavať bude, mesto zaplatí projekt. Ak sa postaví replika je potrebné riešiť aj dom, 

ktorý v súčasnom stave nemá využitie. V apríli by to malo byť na MsZ zodpovedané. 

 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- opatrenia prijaté ku kontrole by mohli byť zaslané 

všetkým poslancom. Očkovanie seniorov - ja sama som prednostku kontaktovala, že mesto by 

mohlo byť v tejto oblasti aktívne, mysleli sme to tak, aby mobilná jednotka prišla na Novú 

Baňu a obišla nahlásených ľudí. Aký je stav s vodou na pozemku Pod sekvojou, ktorá je vo 

verejnej obchodnej súťaži? Mám veľa podnetov ohľadom územného plánu, kedy bude 

spracovaný? Nechodia nám pozvánku na MsR. 

 

Primátor- územný plán - keby nebola táto epidemiologická situácia, verejné prerokovanie 

máme za sebou. V dôsledku pretrvávajúcich opatrení sa javí ako jediná možnosť vyhlásiť 

pripomienkovanie územného plánu bez verejného prerokovania. Som rád, že komisia majetku 

a územného plánu sa bude zaoberať budúci týždeň. Aplikácia Gisplan, ktorú mesto plánuje 

zakúpiť urobí z Novobanského územného plánu plne digitalizovaný územný plán. 

Očkovanie- vakcína má teplotný reťazec do – 70 stupňov celzia a o túto vakcinačnú jednotku 

sa zaujíma Mediform. Nechceme sa predbiehať, treba to koordinovať s VUC. 

Koncepcia športu  – chceme ju vypracovať na dva roky. 

Mestská rada- pozvánku zverejňujeme na webe, MsR je poradný orgán a niektoré veci sme 

chceli prebrať v užšom kruhu 

Kontrola - prijaté opatrenia mesta doručené HK sa nezverejňujú, ale sú k dispozícií u HK 

k nahliadnutiu. 

 

 

PhDr. Katarína Segetová- momentálne prebiehajú 3 kontroly z čoho 1 je neohlásená na TS, 

ohlásená je v MŠ a MsL. Do týždňa - dvoch by som chcela začať kontrolu verejných 

obstarávaní. 

 

Ing. Karol Tužinský- verejné prerokovanie územného plánu je dôležité. Štátna ochrana 

prírody a poľnohospodári súhlasné stanoviská zredukovali. Bol by som za to, aby sa to 

schválilo bez verejného prerokovania. Pracovníci stavebného úradu sa budú odvolávať na 

textovú časť územného plánu.  

 

Primátor- voda na ul. Pod sekvojou- problém je na strane vodárov. Do budúcnosti sa musí 

naplniť rezervoár Hrádza 3, to sa však nebude dať bez opravy vodovodu od Hrabín. Existuje 

aj možnosť vyriešiť tento problém pripojením sa na nový vrt. Toto bude pravdepodobne 

jediné strednodobé riešenie situácie s vodou pre bytovky Pod sekvojou. Nemyslím si, že my 

máme byť rukojemníkmi nevyriešených vecí na strane vodárov. 
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JUDr. Vladislav Lalka- vieme, že okrem elektriny je v poslednej dobe  hlavný problém 

voda. Okrem územného plánu vznikajú ďalšie problémy a bol by som rád, keby sme väčšiu 

časť energie venovali veciam ako je elektrina a voda, aby sme sa nedostali do bodu, že ľudia 

budú musieť odtiaľto odchádzať niekam inam. Ľudia odchádzajú a budú ešte viac, ak to 

nezačneme riešiť. Bolo by dobré častejšie vycestovať do Bratislavy. 

 

Primátor- súhlasím a napísal som o demografii článok do novín. S vodármi intenzívne 

komunikujeme a máme s nimi korektné vzťahy.  

 

Mgr. Peter Hudec- zdroje, ktoré boli menované sú dôležité, ale treba myslieť aj na ďalšie 

veci ako je cestná infraštruktúra a aby boli naplnené komplexne všetky požiadavky 

obyvateľov. 

 

 

Igor Moško- chcem apelovať na komisiu dopravy kvôli parkovaniu na Tajchu, aby sa 

nakreslili čiary na parkovisku. Myslím si, že Nová Baňa za posledné dva roky urobila veľa 

ohľadom cestovného ruchu. Chcel by som, aby sa osadili značky v tomto priestore, navrhujem 

v slepej ulici dať zákaz vjazdu okrem rezidentov, naplavená voda a blato na ceste okolo 

Tajchu, navrhujem urobiť zbernú šachtu. Toto leto kvôli covidu prinieslo veľa turistov. Prial 

by som si, aby sa tieto veci nezanedbali, a keďže ide leto bol by som rád, aby sa toto 

zrealizovalo čo najskôr. 

 

Ľuboš Palaj- voda na zákrute, informácia sa ku mne dostala včera a pôjdem sa tam pozrieť, 

uvažovali sme nad riešeniami. 

 

 

Anton Medveď- mala by byť symbióza medzi koncepciou športu a výstavbou haly. 

Plánujeme mať koordinátora športu na meste? 

 

Primátor- na OKI teraz za šport nikoho nemáme. Profesionálne trénerstvo myslím, že je 

vhodné pre väčšie mestá, na OKI by som si koordinátora športu vedel predstaviť. Nemáme tu 

výkonnostný šport. 

 

Anton Medveď- pri trénerstve si nemyslím, že by to mali byť horibilné peniaze. Vieme ho 

zaplatiť a vieme ho aj kontrolovať. 

 

Igor Moško- nápad koordinátora bol nápad pána Letka, ale nemalo by ísť o zaťaženie mesta. 

 

Mgr. Peter Hudec- koordinátor mal byť na to, aby sa neprekrývali akcie. Všetko je potrebné 

urobiť na také podmienky, ktoré v meste máme. 

 

 

Mgr. Juraj Kološta- navrhol zasadnutie komisie kultúry a športu prezenčne v CVČ. 

 

 

Ľuboš Palaj- z futbalového klubu bola podaná žiadosť o pridelenie bytu na futbalovom 

štadióne. Futbalový klub si chce zobrať do správy budovu a priestor štadiónu? Poprosím 

o vyvolanie stretnutia s futbalovým klubom, či majú záujem o správu areálu štadióna. 
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Mgr. Peter Hudec- museli sme robiť údržbu priestoru, a preto  by sme byt prenajali 

niekomu, kto bude viazaný, že bude vykonávať hospodársku činnosť v areáli a budove 

štadiónu. Ak si nevážime dobrovoľníkov, ktorí tu niečo robia, nedosiahneme výsledky. 

 

Primátor- treba to dobre nastaviť. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- byt bol pre zamestnanca TS a rozviazal sa s ním pracovný pomer. 

Momentálne vzniká situácia, že ten bonus, ktorý mali TS by zanikol pridelením do správy 

MFK. V prípade, že by TS vedeli poskytnúť byt, stabilitu v zamestnancoch by tam mali.  

 

Primátor- byty ako motivácia by boli dobré aj v iných oblastiach. 

 

Mgr. Peter Hudec- tá budova je špecifická a stav bytu je taký, že si ho človek sám nevyberie. 

Ak areál nebude mať správcu, areál sa znehodnotí. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- 1 byt na ihrisku a potenciálne 1 byt Pod sekvojou nie je 

dostatočné a mali by sme riešiť skôr mzdovú politiku. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- ten človek, ktorý tam teraz býva robil aj správcu? Ak on odíde, prišli 

by ste o správcu? 

 

Mgr. Peter Hudec- musíme sa aj v súčasnosti starať o viacero vecí v budove štadióna. 

Nevieme sa stotožniť s modelom správy prostredníctvom TS. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- futbalový klub ho chce pre správcu a TS ako motiváciu pre 

zamestnanca. Prečo byt neostane TS a dajú ho novému zamestnancovi, ktorý by tam robil aj 

správcu. 

 

Primátor-súčasný nájomca tam je ako dočasné riešenie, musíme nájsť trvalé riešenie. 

 

Ing. Karol Tužinský- prosím, aby sa tento problém podaril vyriešiť čo najskôr. 

 

Primátor- sadneme si k tomu spolu a nájdeme riešenie.  

 

Mgr. Peter Hudec- byt patrí MsBP, touto snahou chceme odbremeniť to, aby tam stále musel 

chodiť niekto z vonku niečo robiť.  

 

14. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15:00-15:30)  

Je pravda, že Knauf nám nemôže garantovať odpadové teplo v zime? Ak áno, čo 

s Kordkou? 

 

Primátor- najviac odpadového tepla je v lete, v zime je ho menej. Na celoročné zabezpečenie 

by sme museli vybudovať nový teplovod v areáli Knaufu, čo nám asi nikto nedovolí. Je 

možné, že technológia v Knaufe sa bude postupne meniť a odpadové teplo nebude vôbec. 

Ing. Karol Tužinský- na vybudovanie teplovodu by bola potrebná investícia. Ak odkúpime 

od Knaufu dostupné pozemky, získame nový priestor, ktorý by mohol slúžiť občanom. 

 

Primátor- budeme to riešiť, keď budeme mať vytvorený záverečný účet mesta a následne sa 

kúpa bude realizovať. 
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Občania by chceli vybudovanie odpadového stojiska na Tajchu ako v meste na 

sídliskách. 

 

Primátor- chatári na Tajchu viackrát avizovali stretnutie a bolo by dobré ho zrealizovať. 

Dožadujú sa rampy za účelom zákazu vjazdu do chatovej oblasti a chýba tam kamerový 

systém. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- podporujem pisateľku a vybudoval by som prístrešok z estetického 

a aj praktického hľadiska. 

 

Mgr. Juraj Kološta- doladil by som stojisko so zastávkou v drevenom štýle. 

 

Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa  Mgr. MVDr. 

Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

o 18:57 hod. ukončil.  

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=iA8fUxWxims). 
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