Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani,
ktoré sa konalo dňa 23.6.2021 o 13.00 hod. v Centre voľného času v Novej Bani
Prítomní:
Poslanci Mestského zastupiteľstva:
Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor Moško, Ing.
Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
Ospravedlnení:
Mgr. Peter Hudec, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Adrian Zima
Primátor mesta:
Prednostka mestského úradu:
Hlavná kontrolórka:
Právnička mesta:
MsÚ:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Mgr. Ľudmila Rajnohová
PhDr. Katarína Segetová
Mgr. Eva Rupcová
Ing. Jozef Spurný, vedúci OVŽPaSM
Mária Bakošová, finančné oddelenie
PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie
Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca OKI
Róbert Müller, náčelník MsP

Zástupcovia mestských podnikov: Anna Tužinská, konateľka MsBP Nová Baňa
Ing. Jozef Šmondrk, konateľ MsL Nová Baňa
Prizvaní:

Zástupcovia škôl a školských
zariadení:

Ospravedlnení:

Dáša Zigová, OVŽPaSM
Ing. Jana Brnáková, finančné oddelenie
Mgr. Martina Šalková, ekonómka TS
Anna Trnkusová, ekonómka MsBP
PhDr. Alena Karšajová, ekonómka MsL
Eva Trúsiková, ekonómka MŠ
Mgr. Anna Kopernická, ekonómka CVČ
Ing. Slavomíra Bačová, OVŽPaSM
Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ
PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ
Mgr. Marta Urdová, DiS. Art., riaditeľka ZUŠ
Mgr. Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ Jána Zemana
Ľuboš Palaj, riaditeľ TS

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 12 poslancov bolo na začiatku MsZ prítomných 7 poslancov, primátor
mesta Nová Baňa vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. Poslanec Maroš Marko sa
k zasadnutiu Mestského zastupiteľstva pripojil neskôr.

Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:
Pracovné predsedníctvo:
Za zapisovateľku bola určená:

Igor Moško, Ing. Karol Tužinský
Gregor Káder, Anton Medveď,
Valachovičová, PhD.
Mgr. Juraj Kološta
Ing. Veronika Búryová

Ing.

Viktória

Hlasovanie č. 1 o návrhovej komisii, pracovnom predsedníctve, overovateľoch zápisnice
a zapisovateľke.
prítomní - 7
za - 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Igor Moško, Milan Rafaj,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - bolo prijaté
Program rokovania je nasledovný:
Otvorenie
 Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu
23.06.2021
2. Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01.01.2019 do
31.12.2020
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021
4. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky
5. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
6. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2020
7. Správa o hospodárení za rok 2020 v Mestských lesoch spol. s.r.o.
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie od 1.1.2020 do
31.12.2020
9. Správa o hospodárení za rok 2020 Technické služby mesta Nová Baňa
10. Správa o hospodárení za rok 2020 Základná škola Jána Zemana
11. Správa o hospodárení za rok 2020 Základná umelecká škola
12. Správa o hospodárení za rok 2020 Materská škola
13. Správa o hospodárení za rok 2020 Centrum voľného času
14. Schválenie Koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2024
15. Schválenie zámeru podania projektovej žiadosti na výstavbu Multifunkčnej športovej
haly
16. Zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“
17. VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v parkovacích
zónach na území mesta Nová Baňa
18. VZN o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa po 31.12.2016
19. VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nová Baňa
20. Majetkové veci
21. Zmeny v komisiách zriadených pri MsZ
22. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
23. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
mesta/život v meste/videogaléria
Záver
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Poslanec MsZ JUDr. Vladislav Lalka navrhol vymeniť body 14 a 15.
Poslankyňa Ing. Viktória Valachovičová, PhD. navrhla doplniť
o príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa.

bod

Informácie

Hlasovanie č. 2 o doplnení bodu programu rokovania MsZ
prítomní - 7
za - 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Igor Moško, Milan Rafaj,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - bolo prijaté
Program rokovania je po zmene nasledovný:
Otvorenie
 Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu
23.06.2021
2. Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01.01.2019 do
31.12.2020
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021
4. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky
5. 4. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
6. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2020
7. Správa o hospodárení za rok 2020 v Mestských lesoch spol. s.r.o.
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie od 1.1.2020 do
31.12.2020
9. Správa o hospodárení za rok 2020 Technické služby mesta Nová Baňa
10. Správa o hospodárení za rok 2020 Základná škola Jána Zemana
11. Správa o hospodárení za rok 2020 Základná umelecká škola
12. Správa o hospodárení za rok 2020 Materská škola
13. Správa o hospodárení za rok 2020 Centrum voľného času
14. Schválenie zámeru podania projektovej žiadosti na výstavbu Multifunkčnej športovej
haly
15. Schválenie Koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 - 2024
16. Zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“
17. VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v parkovacích
zónach na území mesta Nová Baňa
18. VZN o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa po 31.12.2016
19. VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu v školách, v školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Nová Baňa
20. Majetkové veci
21. Zmeny v komisiách zriadených pri MsZ
22. Informácie o príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa
23. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
24. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka
mesta/život v meste/videogaléria
Záver
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Hlasovanie č. 3 o programe MsZ:
prítomní - 7
za - 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Igor Moško, Milan Rafaj,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 - bolo prijaté
Informačný blok vedenia mesta:
Primátor- poprosil poslanca JUDr. Lalku o prezentáciu cyklopreteku.
JUDr. Vladislav Lalka- cyklistické preteky Vysegrad bicycle race, ktoré sa uskutočnia
v Novej Bani 11.7.2021. Preteky sa uskutočňujú vo všetkých krajinách V4, za Slovensko je to
tento rok v Novej Bani. Štart a koniec je na Námestí slobody. Preteky pôjdu veľkou časťou
Novej Bane, Kajlovkou, Hornými Hámrami, Žarnovicou, Voznicou, Rudnom nad Hronom,
Brehami a cieľ bude v Novej Bani. Zúčastní sa 24 tímov zo 7 krajín. Na námestí bude
kultúrny aj program. Podujatie bude moderovať Slavo Jurko. Budú točené priame prenosy
a premietané live. Na začiatku sme zostavili realizačný tím, oslovili sme podnikateľov, aby
mali prevádzky otvorené počas podujatia. My sme im ponúkli nasmerovanie návštevníkov
k nim prostredníctvom informačnej mapy. Na toto podujatie sme dostali dotáciu z mesta vo
výške 10 000 eur, ale snažili sme sa zohnať finančné prostriedky aj od sponzorov. Podarilo sa
nám vyzbierať takú sumu, ktorá nám zabezpečí, že dotácia z mesta by mohla zostať celá
a financovanie by bolo čisto zo zdrojov od sponzorov.
Primátor- toto podujatie chceme to zverejniť aj touto cestou. Aj z tohto miesta chcem
poďakovať za všetku tú prácu, ktorá bola a ešte bude odvedená. Poďakoval poslancovi JUDr.
Lalkovi, Ing. Letkovi, Dagmar Lachkej a všetkým, ktorí sa na príprave podieľajú. Tak isto
pozval všetkých, ktorí budú mať chuť a čas na osobnú účasť na podujatí.
JUDr. Vladislav Lalka- poslanec Marko sprostredkoval množstvo sponzorov a ďakujem mu
za to. Ak by dobrovoľníci mali záujem, stále sa môžu registrovať. Bola by to pre nás veľká
pomoc.
Primátor- ferraty- kvôli výskytu Sokola sťahovavého tento rok nie je možné vybudovať
ferraty. Identifikovali sa iné skaly priamo pod Zvoničkou, kde bude možné financovanie
v tom istom rozsahu 40 000 eur. Trate by mali byť doplnené o lanovú dráhu pre deti. Túto
sobotu sa otvorila prevádzka na Zvoničke a budeme radi, keď si tam občania nájdu cestu.
- Tajch- 31.5. prebehol technicko-bezpečnostný dohľad, ktorý vykonala
Vodohospodárska výstavba š.p. Z tohto dohľadu nám vyplývajú určité povinnosti. Žiadali
sme Okresný úrad o vydanie rozhodnutia o havarijnej situácii. Budeme sa snažiť to urobiť tak,
aby Tajch nemusel byť kompletne vypustený.
- kukavoz- v tejto zmene rozpočtu je vyčíslená oprava starého kukavozu a prenájom
náhradného. Nový kukavoz budeme zabezpečovať cez externý subjekt, s ktorým je urobená
zmluva a opis by mal byť zodpovedajúco pripravený. Súťaž bude prebiehať v týchto týždňoch
a bude to riešené formou financovania 60 mesačných splátok.
- iné- v pondelok bolo vyhlásené VO na fontánu, kritériami sú vzhľad, lehota dodania
a cena. Boli oslovení sochári, aby to bolo aj esteticky v poriadku. VO bolo vyhlásené aj na
strechu ZUŠ.
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1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu
23.6.2021
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 23.6.2021.
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.
U z n e s e n i e č. 66/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
správu o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku
dňu 23.06.2021
Hlasovanie č. 4:
prítomní – 7
za – 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor
Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
2. Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 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 verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období
01.01.2019 do 31.12.2020.
Kontrola bola vykonaná zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Nová Baňa na I. polrok 2021 uznesením č. 126/2020 zo dňa 29.12.2020 v súlade s §18d ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- je dobré, že veci sa v budúcnosti budú robiť správne.
Chcem sa opýtať na VO 7/2020 a 8/2020, kde bolo VO zrušené a vyhlásené nové. Víťaz
prvého VO už nebol oslovený. Chcela by som vedieť, kto je za to zodpovedný a prečo takto
konal.
Primátor- toto VO kontroluje a je financované zo Slovenského futbalového zväzu. My sme
hradili spoluúčasť viac ako 3 000 eur, koordinovala to Ing, Šeclová a zmluva korešponduje
s pravidlami Slovenského futbalového zväzu.
PhDr. Katarína Segetová- vo viacerých VO bol kontrolou zistený nedostatok pri stanovení
PHZ, kde je potrebné v zmysle zákona o VO doložiť dokumenty, na základe ktorých bolo
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stanovené PHZ. Časť chýbajúcich dokumentov je z VO, ktoré zabezpečovali zamestnanci,
ktorí už v súčasnosti na MsÚ nepracujú. Kontrolovaný subjekt operatívne zaviedol do procesu
VO viacero zmien, ktoré zabránia vzniku možných nedostatkov v procese, a to najmä vďaka
získaniu licencie so spoločnosťou TENDERNET, prostredníctvom ktorej bude realizované
gro VO v kategórii zákaziek s nízkou hodnotou.
U z n e s e n i e č. 67/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Kontrolu verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období od 01.01.2019 do
31.12.2020
Hlasovanie č. 5:
prítomní – 7
za – 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor
Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021
Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa. Ktorá k bodu predniesla podrobný komentár.
Dôvodová správa
Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na prvý polrok 2021
predkladá hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2021.
U z n e s e n i e č. 68/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok
2021
Hlasovanie č. 6:
prítomní – 7
za – 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor
Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
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4. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je PhDr. Janette Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané
vopred.
Počas rokovania bolo do návrhu na uznesenie doplnené financovanie vydania knihy
Novobanské špacírky v sume 7 500 eur, asfaltovanie MK Podhorská v sume 4 560 eur
a oprava rigolov v sume 31 000 eur.
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.
JUDr. Vladislav Lalka- informoval sa u primátora, ako to skončilo ohľadom kontajnerových
stojísk na separovaný a komunálny odpad. Zistilo sa, že časť kontajnerov je vo vnútri, časť
vonku. Na finančnej komisii sme navrhovali urobiť podklad do jedného stojiska. Do MsZ sa
to nedostalo, v akom je to stave?
Primátor- v bode 4. zmena rozpočtu sa o tom budeme rozprávať. Primárny cieľ
kontajnerových stojísk je zber BRKO, ktorý sme zahájili minulý týždeň a vyviezlo sa 1,5 tony
za týždeň. Podľa odhadu by sme mali mať 2,5 tony za týždeň a ak by sme to nezabezpečili,
chodili by tam zvieratá. Zakrývali sme to kvôli BRKO a ZKO (zmesový komunálny odpad).
Čo sa týka kontajnerov na separovaný odpad, z môjho uhla pohľadu to nie je nevyhnutné mať
v kontajnerových stojiskách. Nevidím problém v tom, že kontajnery na separovaný odpad sú
vonku. Niekde je podklad vyhovujúci, inde ho budeme musieť dopracovať. Na podnet
poslanca JUDr. Lalku sme dali na stojiská plagáty a lisovačky na fľaše. Myslím si, že cieľ
sme splnili.
JUDr. Vladislav Lalka- poslanci sa zhodli na prekrytí kontajnerových stojísk. Vtedy sme
riešili kontajnerové stojiská z iných dôvodov, aby sa to zakrylo, uzavrelo a nebol okolo toho
neporiadok. Toto bol hlavný dôvod kontajnerových státí vtedy, keď som to schvaľoval. Na
Nábrežnej ulici je 9 kontajnerov na zmesový komunálny odpad mimo stojiska.
Ing. Karol Tužinský- bolo by dobré čo najskôr zmerať tie podklady a urobiť to čo najskôr
v letných mesiacoch. Keď prídeme do jesene, nebude sa to dať robiť. Ak obyvateľ ide
vysypať smeti, nemal by stúpať po blate pri kontajneroch. Tiež som to tak pochopil, že všetky
kontajnery budú v stojiskách.
Primátor- ak sa niekam nezmestia všetky kontajnery, musíme dorobiť jedno stojisko navyše.
Muchy sa vychytajú. Vtedy sme mali nejaký čas, aby sme to urobili. Toto na finančnú
komisiu prišlo 2 hodiny pred jej začiatkom. Povedali sme, že nechceme robiť na základe
nekomplexných informácií.
JUDr. Vladislav Lalka- na finančnej komisii sme sa dohodli, že sa to stiahne a dopracuje sa
to do MsZ. Teraz to tu nie je a chcem sa opýtať, či to tam bude neskôr na inom MsZ.
Primátor- podklady na stojiská vieme urobiť presunom a nemusíme to schváliť na MsZ.
Budem hovoriť s riaditeľom TS, keď bude najbližšie MsZ v septembri, dúfam, že túto tému
budeme mať zvládnutú.
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U z n e s e n i e č. 69/2021
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 76 260 € a to konkrétne na tento účel :
- oprava kuka vozidla v sume 7 200 €
- prenájom kuka vozidla v sume 7 600 €
- výmena hojdačiek v sume 2 500 €
- dokúpenie nádob na BRKO v sume 400 €
- konzervačné práce v Banskom múzeu v sume 15 500 €
- asfaltovanie MK Podhorská 4 560 €
- vydanie knihy Novobanské špacírky 7 500 €
- oprava rigolov 31 000 €
Hlasovanie č. 9:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
5. 4. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je PhDr. Janette Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané
vopred.
PhDr. Janette Brnáková- navrhla doplniť sumu 7 500 eur o podporu vydania kníh
Novobanské špacírky. Budú sa predávať v Informačnom centre. Konzultovali sme to
s riaditeľkou múzea, a takýmto spôsobom by sme podporili, aby sa kniha vydala a podporíme
tlač kníh do konca augusta.
Primátor- neboli sme oslovení hneď, preto to spomíname až tu. Pri úspešnom predaji kníh je
tu možnosť zisku. Verím tomu, že budeme úspešní. Okrem tejto knihy by mali do budúcna
vzniknúť ďalšie 2 publikácie. Ospravedlňujem sa za krátkosť času, ale chceli sme tomuto
projektu pomôcť, pokiaľ získa vašu podporu.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- myslím si, že podpora knihy zo strany mesta je pekné
gesto. V tejto zmene rozpočtu mi chýba chodník ul. Kollárova, pretože stratíme čas. Chýba mi
tu projektová dokumentácia na multifunkčnú halu.
Primátor- podanie žiadosti pre MŠH bude pre nás aktuálne až v prvom štvrťroku 2022, aby
sme nestratili body pri hodnotení, keďže musíme mať hotové VO. Chodník je vo fáze, kedy
pani projektantka tento chodník videla a spracováva ho. Toto vieme financovať aj bez MsZ
presunom prostriedkov.
Maroš Marko- mám poslanecký návrh o navýšenie finančných prostriedkov o asfaltovanie
miestnej komunikácie Podhorská. Technický stav si vyžaduje opravu a bolo by dobré, keby
sme to urobili teraz. Dĺžka 145 metrov a šírka 2,6 metra. Boli sme tam teraz aj s poslancom
Ing. Tužinským a nacenili to na sumu 4 560 eur.
8

Bol predložený doplňujúci poslanecký návrh poslanca Maroša Marka:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Navýšenie finančných prostriedkov vo výške 4 560 € na asfaltovanie miestnej komunikácie
Podhorská.
Dôvodová správa
Finančné prostriedky na asfaltovanie miestnych komunikácií Záhrbská, Podhorská,
Slameníkova a Kútovská sú už zapracované v rozpočte mesta vo výške 140 000 eur, avšak
v prípade Podhorskej ulice nie v celej dĺžke komunikácie. Navrhujem preto doplniť navýšenie
schválenej sumy o 4 560 eur.
Táto suma zahŕňa asfaltovanie 140 m cesty v šírke 2,60 m a bude hotová ulica Podhorská
kompletne.
Primátor- viem o tom a určite to má význam urobiť. Bol som prekvapený, v akom stave je tá
cesta. Tieto cesty robíme v rámci bežných výdavkov a ak to chceme, musíme to doplniť aj
v predchádzajúcom bode.
Ing. Karol Tužinský- čo sa týka asfaltovania ciest, je to pomerne významná čiastka. Nechali
sme to celé pod patronátom TS? V minulosti kvalitu práce kontrolovali aj zo Stavebného
úradu. Do budúcnosti by som tam posunul človeka, ktorý by to kontroloval tiež. Chcem sa
opýtať k rigolom. Minule som podával návrh na 35 000 eur, TS dali sumu 31 000 eur. Nikde
to tu nevidím a podľa mňa, keďže ďalšie MsZ máme mať v septembri, mali by sme to robiť
v lete.
Maroš Marko- treba si ísť prevedené práce skontrolovať, kým sú tam ešte tie stroje a tí
ľudia. Po tejto ceste chodí aj kukavoz a ak budeme mať nový, treba mu dať čo najlepšiu cestu.
Primátor- na uvedených uliciach je externý stavebný dozor. Firma urobila prípravu na tú
šírku, ktorá bola daná. Protokol o prebratí prác je súčasťou zmluvy a musí byť podpísaný. Pán
Elias zastupuje počas jeho dovolenky riaditeľa TS a môže tam ísť aj niekto z oddelenia
výstavby.
Ing. Jozef Spurný- včera som tam bol, ale po trase sa mi nedalo ísť, lebo to bolo uzavreté.
Pôjdem aj na ďalšie časti a ak uvidím niečo zle, upozorním na to.
Ing. Karol Tužinský- veľa ciest na Novej Bani je úzkych. Pri naceňovaní treba definovať
rôzne šírky, pretože si zužujeme cestu tam, kde bola pred tým širšia. Mali by sme sa takýchto
vecí vyvarovať.
Primátor- každý rok od roku 2019 je tu iná firma. Zatiaľ nás tu nikto neoklamal. Je tu tlak na
cenu, ale zatiaľ bez negatívneho dopadu na kvalitu.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- chcela by som tiež apelovať, aby zadania boli lepšie. Pri
Uchrédli šírka vôbec zadaná nebola. Chcela by som sa na to opýtať. Toto je najväčšia
investícia TS a riaditeľ TS má teraz dovolenku? Človek, ktorý je zodpovedný za túto
investíciu teraz oddychuje.
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Primátor- VO bolo na poslednú chvíľu a ak mal riaditeľ TS niečo zaplatené, už sa mu to
nemuselo dať zmeniť. Ak máme metre štvorcové a dĺžku, z toho si vieme vypočítať aj šírku.
Maroš Marko- riaditeľ TS sa počas dovolenky vrátil a celý deň bol tu, aj v pondelok a aj
v utorok. Na to je zástupca a kolegovia, ktorí ho určite zastúpia.
Primátor- v zápise z rokovania finančnej komisie je napísané, že predbežná cenová ponuka
nie je postačujúca. Dostal som len sumu 31 000 eur na rigoly, ale nedostal som rozpis, ale
podporil by som to, aby sa veci pohli.
Ing. Karol Tužinský- mal som stretnutie s obyvateľmi na ul. Švantnerova a majú nefunkčný
rigol. Je tu kúpa mulčovača, vie o tom niekto niečo viac?
Maroš Marko- mali sme to v minulosti požičané a je to veľmi dobré.
Primátor- na kúpalisku je vysoká tráva, kde tento prístroj vie ušetriť veľa času.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu poslanca Maroša Marka:
Hlasovanie č. 8:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – bolo prijaté
U z n e s e n i e č. 70/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
4. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa
Hlasovanie č. 10:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
6. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. na rok 2020
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkami bodu sú Anna Tužinská, konateľka MsBP spolu s Annou Trnkusovou,
ekonómkou MsBP. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
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Dôvodová správa
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka z 5. Novembra 1991 oddiel 3 § 125
bod 1 Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde jediným
spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta.
Do jeho pôsobnosti patrí:
- schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o zúčtovaní zisku
dosiahnutého v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu Mestského
zastupiteľstva.
Primátor- MsBP majú 6 zamestnancov a myslím si, že občania, ktorí teplo nakupujú od nich,
majú tieto služby omnoho lacnejšie, ako v okolitých mestách. Chcem vyjadriť spokojnosť
a poďakovať.
U z n e s e n i e č. 71/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
a) s účtovnou závierkou Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o., v Novej Bani
za rok 2020,
b) so zúčtovaním zisku za rok 2020 vo výške 116,34 eur na účet nerozdelený zisk.
Hlasovanie č. 11:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
7. Správa o hospodárení za rok 2020 v Mestských lesoch spol. s.r.o.
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľmi bodu sú Ing. Jozef Šmondrk, konateľ MsL a PhDr. Alena Karšajová,
ekonómka MsL. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov oddiel 3
§ 125 bod (1) Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti, kde
jediným spoločníkom je mesto a funkciu valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta.
Do jeho pôsobnosti patrí schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie
o zaúčtovaní straty dosiahnutej v uplynulom účtovnom období na základe súhlasu mestského
zastupiteľstva.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- zaujalo ma, koľko sa ročne dosadí. Kontrolujete si,
koľko z toho sa ujme? Prečo bola pestovná činnosť realizovaná v menšom rozsahu, ako bolo
plánované? Akú máme priemernú cenu drevnej hmoty k dnešnému dňu?
Ing. Jozef Šmondrk- cena bukovej vlákniny je 55,50 eur, pracujeme na novom cenníku, kde
bude stúpajúca cena hlavne ihličnatej vlákniny. Čo sa týka zalesňovania, neviem sa k tomu
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vyjadriť, pretože som vtedy nebol konateľom. Snažíme sa o podrastový hospodársky spôsob.
Doruby budeme realizovať iba vtedy, pokiaľ bude prirodzené zmladenie min. na 80 %. Máme
rokovanie a riešime to. Zmluvy a ceny sú nastavené kvartálne. K 1.7. bude nový cenník.
Primátor- postupy sú riadené podľa lesného hospodárskeho plánu na 10 rokov a zdravie lesa
by malo byť na prvom mieste, aby to bolo zachované pre tých, ktorí prídu po nás.
U z n e s e n i e č. 72/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
a) s účtovnou závierkou spoločnosti Mestské lesy spol. s.r.o. za rok 2020,
b) so zúčtovaním straty za rok 2020 vo výške 619,65 eur na účet nerozdelený zisk
minulých rokov.
Hlasovanie č. 12:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie od 1.1.2020 do
31.12.2020
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľom bodu je Róber Müller, náčelník MsP. K danému bodu boli materiály zaslané
vopred.
JUDr. Vladislav Lalka- chcem sa opýtať, ako je to s prijatím nového zamestnanca. Je niečo
nové? Predpoklad je, že ak sa vyhlási výberové konanie nikto hotový sa neprihlási?
Róbert Müller- v apríli prebiehalo výberové konanie a víťaz nenastúpil. Nové výberové
konanie bude prebiehať formou pracovného pohovoru.
JUDr. Vladislav Lalka- robia sa pešie pochôdzky?
Róbert Müller - robia sa sídliská, prvý promenád Gupne, pod Gupňou smer Zvonička, Pod
Sekvojou. Tu bude osadená kamera.
JUDr. Vladislav Lalka- viete o probléme na sídlisku Vstup? Človek chodí zvoniť na
zvončeky, obťažuje občanov a pýta peniaze od obyvateľov.
Róbert Müller - mali sme takéto oznámenie a je to občan Voznice. Bol upozornený, že
takúto činnosť nemôže robiť.
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- v správe sa píše, že výsledkom činnosti bolo
odstránenie 8 vrakov z verejného priestranstva. Pod sekvojou sú takéto vozidlá, aj tie budú
odstránené?
Róbert Müller - áno, vozidlá budú odtiahnuté a budú kamerovo monitorované.
JUDr. Vladislav Lalka- mestu vznikne odtiahnutím náklad, plánuje sa pátrať po majiteľoch?
Je na toto pripravené nejaké nariadenie alebo interný materiál? Sú na to nejaké pravidlá?
Róbert Müller - po majiteľoch budeme pátrať a náklady im budeme dávať preplatiť. Myslím
že vo VZN mesta Nová Baňa je urobený cenník za používanie verejného priestranstva.
Legislatívne máme dôvod a právo.
Ing. Karol Tužinský- viete nás poinformovať ohľadom situácie pri zdravotníckom centre
Zdravie?
Róbert Müller - tento rok sme tam riešili 8 priestupkov. V križovatke stále autá parkujú,
ale lokalitu budeme sledovať.
Igor Moško- bola osadená kamera na WC na Tajchu. Funguje? Robí to nejaký záznam? Ak
áno, koľko sa archivuje? Niektorí rybári tam chodia po chodníku autom, bojím sa, aby sa
niečo nestalo.
Róbert Müller - kamera funguje na systéme cez mobilných operátorov. K nám ide obraz
v zníženej kvalite. Zálohovacie zariadenie ukladá všetky dáta v plnej kvalite a dajú sa použiť.
Podľa zákona ich môžeme ukladať iba 3 dni. Týchto občanov vieme dodatočne predvolať.
U z n e s e n i e č. 73/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie od 1.1.2020 do
31.12.2020.
Hlasovanie č. 13:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
9. Správa o hospodárení za rok 2020 Technické služby mesta Nová Baňa
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľmi bodu sú Ľuboš Palaj, riaditeľ TS a Mgr. Martina Šalková, ekonómka TS.
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
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Primátor- rozvoj a kvalita života občanov v meste je z veľkej časti na pleciach TS.
U z n e s e n i e č. 74/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby
mesta Nová Baňa k 31.12.2020.
Hlasovanie č. 16:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
10. Správa o hospodárení za rok 2020 Základná škola Jána Zemana
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkami bodu sú Mgr. Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ a Katarína Mičová,
ekonómka ZŠ. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
JUDr. Vladislav Lalka- na finančnej komisii chýbala ZŠ Jána Zemana. Riešilo sa prečo
neboli dodržané termíny? Pýtam sa, pretože spolu riešime striktné dodržiavanie termínov
a nabúrava nám to program.
PhDr. Janette Brnáková- neriešilo sa to.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- dostali projekt zo štátneho rozpočtu a nebola čerpaná
celá suma. Je to prenesené, alebo sme o tieto peniaze prišli?
PhDr. Janette Brnáková- boli to projekty na pracovníkov.
Primátor- je tam projekt na psychológa a na asistenta učiteľa. Keď boli na OČR alebo PN,
financovaní boli cez Sociálnu poisťovňu a nepreplácalo sa to z dotácie.
U z n e s e n i e č. 75/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Jána
Zemana Nová Baňa k 31.12.2020.

14

Hlasovanie č. 17:
prítomní – 7
za – 7 (Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
11. Správa o hospodárení za rok 2020 Základná umelecká škola
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkami bodu sú Mgr. Marta Urdová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ a Katarína Mičová,
ekonómka ZUŠ. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
U z n e s e n i e č. 76/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná umelecká
škola Nová Baňa k 31.12.2020.
Hlasovanie č. 18:
prítomní – 7
za – 7 (Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
12. Správa o hospodárení za rok 2020 Materská škola
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Eva Trúsiková, ekonómka MŠ. K danému bodu boli materiály
zaslané vopred.
U z n e s e n i e č. 77/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Materská škola Nová
Baňa k 31.12.2020.
Hlasovanie č. 19:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
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zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
13. Správa o hospodárení za rok 2020 Centrum voľného času
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Mgr. Anna Kopernická, ekonómka CVČ. K danému bodu boli
materiály zaslané vopred.
U z n e s e n i e č. 78/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Centrum voľného
času Nová Baňa k 31.12.2020.
Hlasovanie č. 20:
prítomní – 7
za – 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
14. Schválenie zámeru podania projektovej žiadosti na výstavbu Multifunkčnej
športovej haly
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Ing. Veronika Búryová, asistent primátora. K danému bodu boli
materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Predpokladané celkové investičné náklady na realizáciu multifunkčnej športovej haly 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.
Výška financovania z úverových zdrojov, dĺžka splatnosti a úverové podmienky budú
predložené na samostatné schválenie mestskému zastupiteľstvu po vyhlásení výzvy
v súvislosti s presne stanoveným rozpočtom na základe projektu.
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Ing. Ján Letko- chcel by som sa vyjadriť k bodu schválenia zámeru výstavby športovej haly
v našom meste. Včera prebehla na facebooku k týmto veciam bohatá diskusia. Mrzí ma, za
akých podmienok sa tento bod dostáva na verejnosť a nebolo to dobre odkomunikované. Na
tomto projekte pracovalo viacero ľudí viac ako 1 rok. Projekt vznikol na základe toho, že
vznikla možnosť financovania športovej infraštruktúry z FPŠ. Na komisií kultúry a športu sa
snažíme, aby boli financie investované efektívne. Nemôžeme si mýliť telocvične a športové
haly. Možnosti športovania v prechodových obdobiach a zimnom období nie sú. Hovorím
o športe rekreačnom a voľnočasovom. Športové vzdelávanie nemá dostatočný priestor na
existenciu v Novej Bani. Na základe týchto všetkých informácií a diskusií, ktoré boli, sme to
prijali ako výzvu do budúcna. Myslím si, že schválením by sme dali signál športovej obci, aby
tu šport ďalej existoval a ďalej sa rozvíjal. V tomto momente je možnosť spolufinancovania
na úrovni 50 %, čo doteraz ešte nebolo. Skvelé na tomto projekte je, že to vieme spojiť aj
s inými problémami ako nevhodné športové zázemie, kúpalisko a pod. Návrh je umiestniť
halu medzi ihriskom a bývalým kúpaliskom, ktorý by bol schopný pokryť potreby všetkých
stakeholderov. Tento rekreačný priestor by mohol poslúžiť všetkým občanom. Tento projekt
by priniesol do Novej Bane multišportové centrum s celoročnou prevádzkou. Je možné tu
robiť aj iné typy aktivít ako plesy, koncerty a pod. Nová Baňa si takýto priestor zaslúži,
pretože takýto priestor nemá. Žijem tu 21 rokov a neevidujem žiadny strategický projekt
v tomto meste. Toto by mohol byť signál, že vedeniu mesta a poslancom záleží na rozvoji
tohto mesta. Tento projekt nebude ziskový, ale je to investícia do strategickej infraštruktúry
pre rozvoj mesta kde nám vie viac ako 50 % prefinancovať štát. Sú tu kolegovia z najväčších
športových klubov organizovaného športu.
Ján Šály- zúčastňujeme sa súťaží vo viacerých štátoch a porovnateľné mestá v zahraničí majú
oveľa lepšie zariadenie. Majstrovstvá Slovenska organizujeme v Leviciach, pretože Nová
Baňa nedisponuje vhodným priestorom. Z našej strany by bola možnosť organizovať tu
aktivity. Myslím si, že hala by si na svoje prevádzkové náklady zarobila. Na tento projekt
treba nájsť odvahu. Nečakajme, že sa nám to vráti v ekonomickej podobe, ale vo forme
formovania osobnosti. Nájdite odvahu, nájdite zdroje financovania, alebo si to rozdeľte na
dlhšie obdobie.
Peter Pšenák- rozvoj športu v Novej Bani môže fungovať podľa mňa iba v dvoch rovinách.
Zabezpečenie športovej infraštruktúry a zabezpečenie kvalifikovaných trénerov. Od roku
2003 sa v oblasti interiérových športov nič nezmenilo. Súčasné športoviská sú nevyhovujúce
pre loptové hry. Keď chceme robiť šport, musíme ho spojiť so súťažami, pretože súťaže sú
motivácia pre ľudí, aby športovali. Potrebujeme športovú halu na to, aby sa tu mohli
organizovať súťaže. To, že sa zúčastňujeme inde na Slovensku je pekné, ale aj my musíme
vedieť niečo ponúknuť tým ostatným mestám, aby sme z toho mali výhody v rámci súťaží na
Slovensku. Keď sa pozrieme na Tajch, urobil sa chodník a sociálne zariadenie a sú tam
úspešné aktivity. Keď sa neurobí infraštruktúra, nemôže to tu dobre fungovať.
Martin Štrba- veľa krát som si kládol otázku, či nám to naozaj treba. Športová infraštruktúra
a koncepcia športu musia byť prepojené a musia spolupracovať. Jednou vecou sú financie, ale
druhou vecou sú ľudia, ktorí pre to majú srdce. Na Slovensku je veľký problém, že mnoho
športovísk prevádzkujú ľudia, ktorí nikdy šport aktívne nerobili a pozerajú sa na to ako na
biznis. Šport na Novej Bani nikdy ziskový nebude. Zaplatíme trénerov, ale ak tam nebude
človek, ktorý bude organizovať akcie, nepohneme sa nikam. Musíme mať ľudí na správnych
miestach. My občania si to zaslúžime. Často sa seba pýtam, či sa veci dajú začať robiť od
konca. Myslím si, že dajú a sme toho skvelým príkladom. Keď sa začal robiť cyklochodník,
odozva nebola veľmi pozitívna od všetkých. Keď sa na to pozrieme, vytvorili sme miesto,
ktoré nás reprezentuje, kde ľudia trávia voľný čas a miesto pre obrovské podujatia. Keby tam
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toto nebolo, tak Tritajchlon a Tajchová osmička tam nikdy nebude a možno toto sú veci, ktoré
nás ťahajú domov. Nezahadzujme každú príležitosť, keď si nie sme istí, či to bude dobré.
Chcel by som všetkých vyzvať, aby sme hľadali riešenia a cestu na to, ako sa to dá a nie ako
sa to nedá. Treba identifikovať koordinátora projektu. Chýbajúce informácie neznamenajú to,
že by sme to mali dať do šuplíka. Ak poviete že áno, máme na to aj 4 roky čas, aby sme
zabezpečili ľudí, ktorí budú trénovať. Otázkou je, kde zohnať zvyšných 50 % financií. Trošku
by som sa obával, ak by to spolufinancovalo mesto, aby peniaze, ktoré dostávajú kluby neboli
ponížené o prevádzku športovej haly. Treba sa zamerať na malé mestá na Slovensku, ktoré
majú podobné projekty.
Marek Guláš- sme na Novej Bani najstarší klub. Väčšinou sme v exteriéri, ale v prechodnom
období sa sťahujeme niekam do telocviční. Pre náš šport sú tieto podmienky nevyhovujúce
a nevhodné. Naša priorita je deti cez futbal vychovávať. Myslím si, že športová hala je dobrá
vec, aj keď nevieme s určitosťou povedať, či bude rentabilná. Využil by som to ako miesto,
kde by sa ľudia mohli stretnúť.
Ing. Ján Letko- spoluúčasť by sme mohli zabezpečiť z úverových zdrojov. Prevádzkové
náklady sú odhadované od 35 000 do 40 000 eur a je možné požiadať o kofinancovanie
BBSK. Toto by mohlo pomôcť rekreačným a turistickým aktivitám.
Primátor- zámer tejto haly sa rieši v našom meste už dlhodobo. Boli tu slová športovcov.
Prvé stretnutie so športovcami sme mali na jar, kde všetci mali možnosť to premyslieť.
Následne z toho bol výstup, ktorý prešiel cez Mestskú radu a komisiu Kultúry a športu. Teraz
predstavujeme vizualizáciu zámeru, nie finálny výzor haly. Ide tu o to, či chceme mať halu na
tomto mieste? Chceme ju mať v kombinácii s letným kúpaliskom? Chceme postaviť aj
kultúrny stánok, ktorý Nová Baňa nemá. Ja osobne sa o finančné zdravie mesta vôbec
nebojím. Dopady tohto projektu na mestský rozpočet budú závislé od podmienok a dĺžky
úveru. Tento rozpočet bude musieť v najbližších rokoch generovať 100 000 eur na to, aby toto
utiahol. Aj táto možnosť Fondu na podporu športu bude mať obmedzené možnosti a určite
neuspokojí dopyt všetkých, ktorí budú mať záujem. Tento fond nepodporuje plaváreň ani
letné kúpalisko, ale halu ako takú áno.
Ing. Karol Tužinský- bol by som rád, keby sme sa konkrétnejšie pobavili o Stredoslovenskej
distribučnej. Viem, že sme vyriešili vodu, ale už sme dostali zamietavé stanovisko na
postavenie STK. V blízkom období nevidím vybudovanie trafostanice v našom meste. Ako
chceme toto vyriešiť z pohľadu multifunkčnej športovej haly?
Primátor- ak toto schválime, hneď budeme riešiť ako sa to časovo dá zladiť. Pánovi
riaditeľovi SSD pre výstavbu nového VN som písal a volal opakovane. Mali sme stretnutie
v roku 2019, kde bolo uvedené, že bude možné pripájať len kritickú infraštruktúru. V tom
zápise je dohodnuté, že nová trafostanica bude do konca roka 2022. Oni na vybudovanie
potrebujú cca 2 mesiace a my na stavebnom úrade vytvoríme k tomu potrebnú súčinnosť.
Držím sa toho, čo mám na papieri. Budem sa snažiť urobiť všetko pre to, aby to do seba
zapadlo.
Ing. Karol Tužinský- považujem to za kritickú vec, pretože nemáme stanovisko ani na
výstavbu bytovky. Ak bude trafostanica v roku 2022, neviem si predstaviť, kedy bude k nej
urobené vedenie. Chcem vedieť, čo môže nastať, keď budeme úspešní, ale nebudeme mať
možnosť pripojenia elektrickej energie. Vyvíjame na elektrikárov dostatočne vysoký tlak
z každej strany, ale vieme, že to nebude hotové hneď a bojím sa, aby nás to neobmedzilo pri
výstavne haly a aby sme kvôli tomu neboli sankcionovaní.
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Ing. Ján Letko- chcem by som vás veľmi pekne poprosiť, aby sme nespájali všetky možné
problémy Novej Bane. Rozumiem, kam sa týmto smeruje, ale bavíme sa o schválení zámeru
a k realizácii projektu je ešte veľmi ďaleko.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- na poslednom stretnutí sme dali úlohu mestskému
úradu, aby to bolo odkomunikované verejnosti a bola pripravená lepšia pôda aj na strane
verejnosti. Napriek tomu, že sa mi odkomunikovanie nepáči, projekt podporím. Myslela som
si, že si budem musieť vybrať či chceme kúpalisko, alebo halu. V tomto projekte je to
spojené. Je to menšia hala ako na začiatku, čiže má aj menšie požiadavky. Bude to zázemie
pre kúpalisko, takže by sme vedeli urobiť to, čo chcú ľudia. Páči sa mi, že to zostane
v majetku mesta, pričom 50% spolufinancovanie môžeme zohnať z externých zdrojov.
Oceňujem, že podľa štúdie tu budú použité alternatívne zdroje energie, čo by pomohlo ušetriť
náklady na energie. Keď uspejeme, tomu bude predchádzať podpis zmluvy a keby došlo
k problémom, je možné ten proces zastaviť.
Ing. Karol Tužinský- ja len upozorňujem na to, aby sme nedopadli ako pri STK, alebo pri
bytovke. Kde sme úspešní, ale nemáme kladné stanovisko. Nespochybňujem budúcnosť, len
upozorňujem na tieto riziká. Nemáme ani kladné, ani zamietavé stanovisko.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- je to na vás pán primátor, aby ste dohodli budúcu
spoluprácu. V tomto projekte to budeme reálne riešiť možno 2 roky, kde už elektrina môže
byť dávno vyriešená.
Gregor Káder- odzneli tu argumenty, ako tú halu nutne potrebujeme. Občania v mojom
obvode sa ma pýtajú, či sme normálni, že ideme za 1,5 milióna stavať športovú halu, keď oni
majú problém s vecami potrebnými na bežný život, ako napríklad cesty. Bežné priekopy
vedľa vesty nemáme niekoľko rokov vyčistené. Nedejú sa veci, ktoré by sa mali diať
pravidelne. Ja v tomto obvode budem stále, a ak s tým občania nie sú stotožnení, nemôžem to
podporiť.
Mgr. Juraj Kološta- vôbec som nečakal, že tento projekt bude mať plnú podporu. Toto
pochopí len človek, ktorý je srdcom športovec.
Anton Medveď- mám určité výhrady aj obavy, pretože viem, ako dopadli niektoré stavby,
ktoré sa realizovali. Pokiaľ sa mesto poučilo a zvládne to finančne bude to dobré. Možno by
som to umiestnil nikde bližšie ku školám. Keď vytvoríme podmienky pre kluby a kluby budú
vznikať, zvládneme to.
Igor Moško- takúto halu nám do budúcna bude treba a určite takúto vec podporím.
Podmienky pre šport v našom meste nie sú dobré. Bavíme sa o zámere. Určite by som si prial,
aby sme tento návrh podporili a ďalší postup ukáže čas. Myslím si, že financovanie mesto
určite zvládne. Keď môžeme využiť takúto spoluúčasť štátu, myslím si, že to je výborné.
JUDr. Vladislav Lalka- aj ja som presvedčený, že Nová Baňa potrebuje takúto halu. Otázka
znie, čo je naša priorita, či na to v tomto čase máme, aj keby sme si na to museli požičať a čo
uprednostníme. Nepáči sa mi spôsob komunikácie a prezentácie tohto celého od začiatku čo
sa týka podanie zo strany mesta. Prvé stretnutie, kde sme boli pozvaní, bolo v znení, kto
chcete byť v pracovnej skupine, príďte na stretnutie. Posledné stretnutie bolo z volané na
piatok 16:30, kedy sa väčšine poslancov nedalo a nedalo sa ani mne. Stretnutie nebolo
zrušené, nebolo presunuté, aj keď si o to kolegovia žiadali. Mrzí ma to. Mohli sme si tam
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niektoré veci vydiskutovať a odovzdať si informácie. Myslím si, že takáto investícia by mala
byť komunikovaná úplne inak. Je to investícia väčšieho rázu a myslím si, že si zaslúži úplne
inú prezentáciu a úplne inú postupnosť toho celého. Myslím si, že tomu mal predchádzať
verejný prieskum, potom by sa k tomu mali stretnúť poslanci a tiež by sa k tomu mali vyjadriť
a potom, keď bude vybraná konkrétna projektová vec, mala by podliehať verejnej diskusii
a komunikovaniu. Náklady v tomto projekte neviem ohodnotiť, či sú malé, alebo sú
dostatočné na športovú halu. Keď som si čítal diskusiu z predošlých mailov, ktoré nám boli
preposlané, tak som zistil, že náklady boli tlačené čo najnižšie. Kto tlačil náklady dole
a z akého dôvodu? Nebudú tie náklady potom vyššie? Čím viac budú náklady teraz tlačené
dole je možné, že reálne budú oveľa vyššie. Bol by som opatrný čo sa týka hodnoty projektu,
aby sme si umelo neznižovali náklady, pretože na to neskôr doplatíme a budeme to musieť
zaplatiť my. Taktiež budeme musieť zaplatiť vynútené investície. Ak sa tam hala postaví,
budeme potrebovať parkovisko, novú prekládku dreva atď.. Materiály išli hore, čiže môžeme
očakávať, že tie sumy môžu byť úplne niekde inde. Bol by som rád. Aby bola urobená
finančná analýza a dopad tejto investície na rozpočet mesta. Dajú sa vymodelovať viaceré
varianty. Projektová dokumentácia bola ohodnotená na 110 tisíc eur. Tým, že toto schválime
sa automaticky schváli aj projektová dokumentácia?
Mgr. Peter Hudec- mesto je živý organizmus, ktorý vždy bude mať nejaké problémy, ale
napriek tomu, tu ľudia žijú. Ľudia žijú v 21. storočí a nejaké veci k tomu patria. Patrí k tomu
kultúra, šport a život. Deti by takto mohli byť zdravé, mali by sa hýbať a športovať. Moje deti
musia dochádzať do iných miest, keď im chcem poskytnúť kvalitné podmienky. Bolo mi
povedané, že obce sú na tom lepšie. Ide len o zámer. Vidíme veľa negatívnych vecí
a nevidíme niečo pozitívne.
Ing. Karol Tužinský- súhlasím s tým, že deti chcú športovať a je 21. Storočie. Ale máme tu
aj dôchodcov, ktorých trápia cesty a chodníky. Doteraz sme argumentovali tým, že šetríme
a nečudujme sa, že občania rozpútali takúto diskusiu pri tom, keď chceme riešiť takúto veľkú
investíciu. Nečudujme sa tým ľuďom, ktorí chcú mať dobré cesty, dobré chodníky a pokosené
mestské pozemky. Tí ľudia chcú jednoduché veci tak sa nečudujme, že teraz sa pýtajú, prečo
chcem stavať multifunkčnú halu, keď financie nie sú na základné veci. Veľmi ma mrzí, že
náklady boli tlačené dole. Ceny stavebných materiálov teraz išli hore. Mám problém hlasovať
za to, čo tu je napísané. To, že to bolo tlačené dole sa nám vypomstí.
Gregor Káder- skúste vysvetliť ľuďom v mojom obvode, prečo v 21. storočí nemajú
základné veci na normálne fungovanie v tomto meste, a prečo je dôležitejšia športová hala.
Mgr. Peter Hudec- koľkí poslanci ste tu už niekoľko rokov. Prečo tie cesty nie sú vyriešené?
Prečo neriešime niečo dopredu? Cesty tu boli aj budú zlé. Aj v našom obvode sú cesty zlé, ale
aj dôchodcovia športujú. Aj dôchodcovia môžu svoj spoločenský život realizovať v tomto
stánku. Je to pre všetkých ľudí tohto mesta. Ak sa niečo nezrealizovalo, treba hľadať dôvod
a problém, prečo to tak je a prečo to nie je vyriešené.
Maroš Marko- cesty nie sú vyriešené, lebo ich je 130 km. Každý rok sa robia nejaké cesty,
ale 130 km ciest asi nedokážeme urobiť. O tomto projekte sme neboli informovaní ani my, ani
verejnosť. Ľudia sú nespokojní so spôsobom a systémom, ako sa to robí. Najskôr sme mali
schváliť, či chceme halu. Keď sme robili rozhľadňu, elegantne sa to dalo vyriešiť. Investori
z Nitry chceli kúpalisko robiť, ale komunikácia zlyhala. Prečo sme to neriešili tak, že pri hale
by si kúpalisko riešil súkromný investor? Nečudujme sa, že ľudia majú iný názor. Keď niekto
niečo nevie, samozrejme že má iný názor.
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JUDr. Vladislav Lalka- rozprával som sa s architektom, ktorý by osádzal halu tak, aby
mohlo byť aj kúpalisko aj hala. Prečo to tak nie je?
Primátor- investori z Nitry od nás dostali prosbu, aby sa zamysleli, či by z tohto priestoru
vedeli oželieť určitú časť, kde by bola umiestnená hala. Nebol s tým problém, prišli ďalšie
stretnutia, kde bolo uvažovaných viacero možností. Potom som ich poprosil, či by sme to
nevedeli umiestniť na súčasné miesto, vzhľadom na logistiku, hlavne na pripojenia na siete.
Na to sme dostali odpoveď, že 18 tisíc eur treba zaplatiť za vizualizáciu, pretože oni to už
nebudú robiť. Kvôli tomu sme to navrhli tak, ako sme to navrhli. Stálo nás to stovky, nie
tisíce. V Novej Bani chýba slovo dôvera. Nemám absolútne žiadny zámer tu niečo pretláčať,
chcem dať priestor všetkým stranám. Nepochovajme niečo skôr, ako sa to stihne narodiť.
JUDr. Vladislav Lalka- myslím si, že nebolo urobené dostatočné množstvo krokov zo strany
mesta k súkromnému investorovi. Bol tu súkromník, ktorý nám chcel niečo vybudovať za
vlastné peniaze. Myslím si, že sa to mohlo nejako dohodnúť a nájsť sa cesta.
Primátor- neglorifikujme tu investora, ktorý nebude míňať svoje peniaze v našom meste len
tak. Prvá jeho otázka bola, do akej miery sa mesto bude podieľať na financovaní prevádzky
a chodu kúpaliska. Keď mi z toho vyjde, že do toho investujeme, ale nebudeme to vlastniť,
nie je to dobrý projekt.
JUDr. Vladislav Lalka- pamätám si na prvé stretnutie s investorom, kde o spolufinancovaní
zo strany mesta nebolo ani slovo. Pán primátor povedal, že mesto tam vie dať 120 tisíc eur
ročne. On sa na to vyjadril, že by bol najradšej, keby si to všetko riešil sám.
Ing. Ján Letko- ja som vás poprosil, aby ste tento projekt nespájali s problémami a históriou.
Tiež by som bol rád, keby sa obnovila komunikácia s investorom, ale nespájajme tieto dve
veci. Stále sa bavíme len o zámere a bol by som veľmi rád, keby sme sa vrátili naspäť k téme.
Tu sa štandardne hľadá ako sa to nedá, nie, ako sa to dá. Vy ste poslanci tohto mesta, nie len
svojho obvodu. Je to zámer, nejdeme schvaľovať výšku projektu.
Ing. Karol Tužinský- nás ľudia zastavujú aj s takými vecami ako cesty a rigoly. Mrzí ma, že
na sociálnej sieti športovú halu obhajoval iba Ing. Letko.
Maroš Marko- ďakujeme, že Ing. Letko tam trpezlivo vysvetľoval a obhajoval veci. Mrzí
ma, že to nebolo dobre odkomunikované. My sme poslanci za svoj volebný obvod, počúvame
našich voličov a tým ľuďom na konci volebného obdobia skladáme účty a musíme im to
vysvetľovať. Nemám nič proti hale, ale v tejto fáze je to absolútne nezvládnutý projekt čo sa
týka odkomunikovania. Možno sa to do budúcna zlepší. Musíme si povedať, odkiaľ
zoberieme peniaze na prevádzku športovej haly. Z čoho zoberieme. Máme úver 167 tisíc eur,
v akom to je stave?
Primátor- schvaľujeme zámer, financovanie bude z úverových zdrojov. Je tu uvedené, že
výška financovania a podmienky budú predložené na samostatné schválenie mestskému
zastupiteľstvu po vyhlásení výzvy v súvislosti s presne stanoveným rozpočtom na základe
projektu. Všetko bolo poslané a nikto nikomu nič netajil. Pán architekt Henč takéto veci rieši
a bol hlavným architektom mesta Žiar nad Hronom dlhé roky. Práve teraz rieši opravu
a rekonštrukciu plavárne v Žiari nad Hronom. Projektanta budeme súťažiť a budeme vedieť,
aká je PHZ na projekt takéhoto typu. To, že ceny a vonkajšie faktory sa teraz menia je naša
nevýhoda, ale budeme tomu musieť čeliť. Toto je práca na viac rokov a teraz hľadám podporu
na projekt, ktorý dokončí niekto iný v ďalšom volebnom období. Ja sa zodpovedám občanom
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celého mesta a preto sa snažím byť nestranný. Určite všetkým nevyhoviem, ale bol by som
rád, keby sme sa držali väčšiny. Budem komunikovať tento projekt ale v čase, keď to bude
aktuálne. Všetkých vás som pozýval do pracovnej skupiny. 12.5. prišlo 5 poslancov. Následne
sa to 19.5. prerokovalo na komisii kultúry a športu. Podľa rokovacieho zákona máte všetci
možnosť prísť. Ak ste si nenašli čas, mrzí ma to a ak máte sprostredkované informácie, mrzí
ma to, ale tí, ktorí na pracovných stretnutiach boli, sprostredkované informácie nemajú
a vedia o čo tu ide. Nemyslím si, že teraz tu bude za to 12 rúk hore, ale ak bude väčšina,
budeme postupovať ďalej.
Ing. Karol Tužinský- pracovných skupín je veľa a my ako poslanci, ktorí máme svoje
zamestnanie nestíhame byť pri každom pracovnom stretnutí. Myslím si, že niektoré veci by
išli vytvoriť samostatne, mali by to pod palcom ľudia na mestskom úrade a robilo sa to bez
pracovných skupín. Nebavme sa o kalkulovaných nákladoch, pretože to je to, čo sa môže
veľmi rýchlo zmeniť.
U z n e s e n i e č. 80/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
a) Zámer podania projektovej žiadosti na výstavbu multifunkčnej športovej haly v rámci
výzvy, ktorá bude vyhlásená z Fondu na podporu športu.
b) Spolufinancovanie mesta pri výstavbe multifunkčnej športovej haly podľa
stanoveného percenta spoluúčasti na základe novovyhlásenej výzvy (očakáva sa
60/40, t.j. 40 % spoluúčasť).
c) Podanie žiadosti na Banskobystrický samosprávny kraj o dofinancovanie spoluúčasti
mesta v rámci budúcej výzvy z Fondu na podporu športu.
d) Financovanie spoluúčasti mesta pri výstavne multifunkčnej športovej haly
a financovanie výstavby súvisiacej technickej infraštruktúry (neoprávnené náklady)
formou úverových zdrojov.
Hlasovanie č. 14:
prítomní – 9
za – 5 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď, Igor Moško, Ing. Viktória
Valachovičová, PhD.)
proti – 1 (Gregor Káder)
zdržal sa – 3 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský)
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
15. Schválenie Koncepcie rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Dagmar Lachká, referentka oddelenia kultúry a informácií.
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára
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podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
V zákonnej právnej úprave Slovenskej republiky sa vymedzuje pôsobnosť a kompetencie
obce v oblasti športu a telesnej kultúry v osobitných právnych predpisoch. Oblasť športovania
detí a mládeže kompetenčne spadá pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
pôsobnosť obce v oblasti športu pri výkone samosprávy upravená v § 64.
Cieľom Koncepcie rozvoja športu na roky 2021 - 2024 je vytvoriť rámec, na základe ktorého
mesto vytvára podmienky pre športovú činnosť jednotlivých klubov, ako aj verejnosti v meste
Nová Baňa. Koncepcia bude každoročne aktualizovaná v časti jednotlivých klubov,
športových zariadení a ich využitia. Vďaka Koncepcii rozvoja športu je garantované
zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov tak, aby sa naplnili požiadavky ukotvené
v zákone o športe.
Do tvorby a aktualizácie Koncepcie je zapojená tak športová ako aj ostatná verejnosť.
Ing. Ján Letko- poďakoval všetkým za prípravu koncepcie. Som veľmi rád, že koncepcia je
podstatná, pretože ide o zákonné možnosti a zákon je základ toho, z čoho by sme mali
vychádzať. Je tu tlak na vzdelávanie mládeže a detí, ale aj na licencovaných trénerov. Do
budúcna, ak by vznikli podmienky a bude dostatok peňazí, budeme sa snažiť podporiť aj nové
športy ak budeme schopní zabezpečiť športových odborníkov a trénerov. Ak by bol schválený
športový poukaz, sme pripravení automaticky sa do tohto systému pripojiť. V tejto koncepcii
to je predpripravené.
Anton Medveď- som rád, že to vzniklo. Hovoril som, že by sa tam mohli nejaké veci
doplniť, ale oceňovanie športovcov by malo byť smerované smerom ku Gymnáziu
a Základnej škole. Je potrebné, aby si mesto najalo trénerov, hľadalo ich a zaplatilo ich.
Myslím si, že to nie sú také peniaze, čo by mesto nemalo.
U z n e s e n i e č. 79/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Koncepciu rozvoja športu mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2024.
Hlasovanie č. 15:
prítomní – 7
za – 5 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď, Igor Moško, Ing. Viktória
Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa – 2 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko)
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
16. Zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová, agenda sociálnych vecí. K danému bodu
boli materiály zaslané vopred.
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Dôvodová správa
V súvislosti s napĺňaním cieľov a priorít v sociálnej oblasti má mesto záujem využiť i jeden z
aktívnych nástrojov sociálnej ekonomiky, a to možnosť sociálneho podnikania, ktoré zákon
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 112/2018 Z. z.“) definuje ako osobitný typ
podnikania, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.
V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. „Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto
zákona je napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.“
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. „Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto
zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre
neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby
znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej
služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).“
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 112/2018 Z. z. „Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto
zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné
ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho
kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo
zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j).“
V zmysle § 3 zákona č. 112/2018 Z. z. „Sociálnou ekonomikou je súhrn produktívnych,
distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej
činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným
cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.“
Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. „Sociálnym podnikom je subjekt sociálnej
ekonomiky,
a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
hospodársku činnosť,
b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho
vplyvu, v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary
alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu
prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
c) ktorý, ak
a.) zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50% zo zisku
po zdanení na dosiahnutie cieľa podľa písmena b),
b) časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa
postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),
d) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.“
Jednou z možností sociálneho podnikania je vytvorenie integračného sociálneho podniku,
ktorý by zamestnával práve osoby znevýhodnené a zraniteľné tak, ako ich definuje zákon č.
112/2018 Z. z. Pozitívny sociálny vplyv takéhoto sociálneho podniku by spočíval v podpore
zamestnanosti, a to najmä zamestnávaním zdravotne znevýhodnených, či dlhodobo
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nezamestnaných osôb a ich pracovnou integráciou, s cieľom posilnenia ich pracovných
zručností, návykov a ich začlenenia na trh práce.
Hlavným cieľom uvedenej spoločnosti by bolo dosahovanie merateľného pozitívneho
sociálneho vplyvu, a to najmä prostredníctvom podpory zamestnanosti a vytvárania nových
pracovných miest, pričom pri svojom fungovaní by mohla využívať i aktívne opatrenia
v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. (napr. čerpanie rôznych finančných príspevkov), čo by
nepochybne znamenalo možnosť poskytovania služieb za nižšie ceny oproti bežným
podnikateľským subjektom. V prípade zabezpečovania služieb prostredníctvom tejto
spoločnosti sa tak výhodou javí možnosť šetrenia verejných zdrojov. Uvedené by zároveň
nepochybne zvýšilo i konkurencieschopnosť takejto spoločnosti na trhu, čo by prispelo
k zabezpečeniu jej udržateľnosti do budúcnosti. Výhodou sa taktiež javí i operatívnosť
a rýchlejší prístup k poskytovaným službám, a to i vzhľadom na prípadné možnosti uplatnenia
osobitných postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme založenie novej obchodnej spoločnosti,
a to v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným, s majetkovou účasťou mesta vo
výške 100 % (vklad do základného imania vo výške 5.000,- €). Predmetom činnosti uvedenej
spoločnosti by spočiatku bolo napr. starostlivosť o verejnú zeleň – kosenie, polievanie,
údržba a čistenie rigolov, čistenie chodníkov v zimnom období, pričom v budúcnosti by
rozsahom poskytovaných služieb reflektovala na aktuálne potreby a dopyt na trhu.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- nie je nutné už v rámci uznesenia schváliť predmet
činnosti? Keďže je to totožné s TS, vieme čerpať odvodové úľavy? Aký je význam tohto
založenia?
Ing. Mgr. Eliška Vallová- význam tohto uznesenia je v bode c), v drvivej väčšine
predpokladáme, že tento sociálny podnik bude spolupracovník TS pri tom, čo TS nestíhajú.
Chceme založiť integračný sociálny podnik a časť finančných prostriedkov bude refundovaná
zo štátu. Ďalšie konkrétne požiadavky budú odprezentované na ďalšom MsZ. Koordinátor z
BBSK nám pomôže so zakladaním sociálneho podniku. Najneskorší termín je 1.1.2022.
U z n e s e n i e č. 81/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) prerokovalo
zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“ a
vyčlenenia finančných prostriedkov vo výške 6.000,- € v rozpočte mesta Nová Baňa
na rok 2021 pre úkony súvisiace s jej založením,
b) schvaľuje
zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“ a
vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 6.000,- € v rozpočte mesta Nová Baňa
na rok 2021 pre úkony súvisiace s jej založením,
c) ukladá predkladateľovi zámeru založenia
„Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.“
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obchodnej

spoločnosti

zabezpečiť vypracovanie základných
dokumentov k založeniu obchodnej
spoločnosti a predložiť ich na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade s
osobitnými právnymi predpismi.
Hlasovanie č. 21:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
17. VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v parkovacích
zónach na území mesta Nová Baňa
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Ing. Slavomíra Bačová, odborný referent na úseku cestnej dopravy.
K danému bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Od 01.04.2020 je účinná nová vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. Vyhláška
ministerstva vnútra o dopravnom značení a z toho dôvodu bolo vypracované nové VZN.
Predkladané VZN je spracované v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi.
Primátor- na minulom MsZ sme to stiahli a upravili sme to. V ul. Hájskej sa identifikovali
postupy pre špeciálne prípady a trvale bývajúcich občanov. Je to stále aktuálne nie len kvôli
ferrate, ale aj kvôli rozhľadni Háj.
N a r i a d e n i e č. 2/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa zo dňa 23.6.2021 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel v parkovacích zónach na území mesta Nová Baňa.
Hlasovanie č. 22:
prítomní - 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD,)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0 – nariadenie bolo prijaté
18. VZN o prevode vlastníctva bytov vo vlastníctve mesta Nová Baňa po 31.12.2016
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Daša Zigová, referentka OVŽPaSM. K danému bodu boli materiály
zaslané vopred.
Primátor- toto VZN bolo stiahnuté a znova predložené. Pripomienka bola od p. Budinského.
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Ing. Karol Tužinský- rozumiem tomu, že odkupná cena môže byť 60 % z hodnoty
znaleckého posudku? Podľa mňa to je dosť a byty by som ani neodpredával, ale nechal to vo
vlastníctve mesta.
Primátor- teraz je cena redukovaná viac, ako minule.
Anton Medveď- mali sme odporúčanie nechať si tie byty a neodpredávať ich.
Primátor- koľko je žiadateľov na odpredaj bytov? Z celého počtu 13 bytov bolo doručených
5 žiadostí.
Ing. Karol Tužinský- nepodporím toto VZN, koeficient 0,6 je málo.
Hlasovanie č. 23:
prítomní - 8
za – 0
proti – 1 (Ing. Karol Tužinský)
zdržal sa – 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko,
Anton Medveď, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD,)
nehlasoval – 0 – návrh na nariadenie nebol prijatý
19. VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu v školách, s školských výchovno –
vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Nová Baňa
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Ing. Jana Brnáková, úsek školstva, finančné oddelenie. K danému
bodu boli materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
V zmysle § 28 ods. 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej
mestom určí mesto všeobecne záväzným nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou
sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.“
V zmysle § 49 ods. 1 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Základná umelecká škola
môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky,
žiakov stredných škôl a dospelých.
N a r i a d e n i e č. 3/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa o príspevkoch na čiastočnú úhradu
v školách, v školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa.
Hlasovanie č. 24:
prítomní - 7
za – 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor
Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD,)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval – 0 – nariadenie bolo prijaté
20. Majetkové veci
Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a spracovateľkou materiálu je Dáša
Zigová, referentka oddelenia VŽPaSM.
1. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok C KN parc. č. 702/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2 vytvorený
z pozemku C KN parc. č. 702 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 348 m2
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom
č. 10935479-92/21, vypracovaným dňa 07.05.2021 geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 11.05.2021, pod číslom
G1 - 187/2021;
v prospech:
Ing. Peter Mikuláš, rod. Mikuláš, trvalé bydlisko Štúrova 791/23, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2953 za účelom zveľadenia
a ohraničenia pozemku za rodinným domom, súp. č. 1018/9;
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny
všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 115/2021 vypracovaným dňa
01.06.2021 znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom bola
stanovená všeobecná hodnota majetku po 2,98 eur/m2. Za výmeru 58 m2 predstavuje kúpna
cena
čiastku
celkovo
224,70
eur
(slovom:
dvestodvadsaťštyri
eur a sedemdesiat centov) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada
nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 150,00
eur.
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 28.04.2021 uznesením č. 46/2021
spôsob prevodu uvedenej časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 115/2021 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac
z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa.
Hlasovanie č. 25:
prítomní - 8
za – 6 (Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor Moško, Ing. Karol
Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD,)
proti - 0
zdržal sa – 2 (Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko)
nehlasoval – 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý
Návrh nebol prijatý z dôvodu nedostatočného počtu poslancov, ktorí hlasovali za, nakoľko 3/5
zodpovedajú počtu 8 z celkového počtu 12 poslancov.
2. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok C KN parc. č. 1167/8 – zastavaná plocha o výmere 26 m2 vytvorený z pozemku
E KN parc. č. 5159/11 – ostatná plocha a nádvorie o celkovej výmere 16.653 m2
vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom
č. 10935479-230/20, vypracovaným dňa 29.04.2021 geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2021, pod číslom
G1 - 177/2021;
v prospech:
Ľubomír Bakoš, rod. Bakoš a Alena Bakošová, rod. Vojteková, trvalé bydlisko
Kamenárska 1097/34, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 5214 a následným
vybudovaním oplotenia;
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny
všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 116/2021 vypracovaným dňa
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01.06.2021 znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom bola
stanovená všeobecná hodnota majetku po 2,98 eur/m2. Za výmeru 26 m2 predstavuje kúpna
cena
čiastku
celkovo
100,72
eur
(slovom:
jedensto
eur a sedemdesiatdva centov), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške
150,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 uznesením č. 95/2020
spôsob prevodu uvedenej časti mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 116/2021 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac
z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov.
Maroš Marko- je to tak ako sme to boli zamerať? Nie je to posunuté do cesty?
Dáša Zigová- nie, je to tak, ako to chcelo mesto.
Mgr. Juraj Kološta- ako je to odkomunikované so susedmi oproti?
Dáša Zigová- sused vedľa s tým problém nemal a susedov oproti sa to nedotýka.
Ing. Karol Tužinský- pokiaľ je tam hranica cesta, riešime stanovisko susediacich nie tých,
ktorí sú za cestou.
Mgr. Juraj Kološta- ide mi o to, aby sme nerobili susedské spory, keďže sused tam parkuje
auto.
Dáša Zigová- parkovanie nebude obmedzené, je to vymerané vo svahu.
Hlasovanie č. 26:
prítomní - 8
za – 7 (Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško,
Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD,)
proti - 0
zdržal sa – 1 (Mgr. Juraj Kološta)
nehlasoval – 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý
3. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať
nehnuteľný majetok - časť pozemku E KN parc. č. 3411/15 – trvalý trávny
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porast o celkovej výmere 16.634 m2, v rozsahu 195 m2 (30 m x 6,5 m – podľa
zakreslenia v mape) vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
v lokalite Bukovina;
pre: Ing. Milan Boldiš a Mgr. Zdenka Boldišová, Ladislava Majerského 556/7,
966 01 Hliník nad Hronom;
na dobu neurčitú;
vo výške nájomného: 0,10 eur / m2/ rok;
za účelom využitia pozemku ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku ako záhrady
pri rodinnom dome, súp. č. 3024.
Dôvodová správa
Komisia
ÚPŽPaM
žiadosť
o odkúpenie
časti
mestského
pozemku
E KN parc. č. 3411/15 prerokovala a nesúhlasí s odpredajom z dôvodu, že sa jedná
o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, ktorého
výmera presahuje 2000 m2 a pri prevode tohto je stanovené postupovať v zmysle zákona
NR SR č. 140/2014 Z.z.. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
prenechanie časti mestského pozemku E KN parc. č. 3411/15 v rozsahu 195 m2
(30 m x 6,5 m) do dočasného nájmu na dobu neurčitú, podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní užívania časti pozemku
ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024. Komisia ÚPŽPaM odporúča cenu nájmu
po 0,10 eur/m2/rok.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- ako sa určuje cena?
Ing. Karol Tužinský- máme v rámci komisie cenník. V minulosti sme prenajímali za takúto
cenu.
U z n e s e n i e č. 82/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať
nehnuteľný majetok - časť pozemku E KN parc. č. 3411/15 – trvalý trávny
porast o celkovej výmere 16.634 m2, v rozsahu 195 m2 (30 m x 6,5 m – podľa
zakreslenia v mape) vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
v lokalite Bukovina;
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pre: Ing. Milan Boldiš a Mgr. Zdenka Boldišová, Ladislava Majerského 556/7,
966 01 Hliník nad Hronom;
na dobu neurčitú;
vo výške nájomného: 0,10 eur / m2/ rok;
za účelom využitia pozemku ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku ako záhrady
pri rodinnom dome, súp. č. 3024.
Hlasovanie č. 27:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
4. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
nájom nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku E KN parc. č. 3411/15 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
16.634 m2, v rozsahu 195 m2 (30 m x 6,5 m – podľa zakreslenia v mape)
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bukovina;
pre: Ing. Milan Boldiš a Mgr. Zdenka Boldišová, Ladislava Majerského 556/7,
966 01 Hliník nad Hronom;
na dobu neurčitú;
vo výške nájomného: 0,10 eur / m2/ rok;
za účelom využitia pozemku ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku ako záhrady
pri rodinnom dome, súp. č. 3024.
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Dôvodová správa
Komisia
ÚPŽPaM
žiadosť
o odkúpenie
časti
mestského
pozemku
E KN parc. č. 3411/15 prerokovala a nesúhlasí s odpredajom z dôvodu, že sa jedná
o poľnohospodársky pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce, ktorého
výmera presahuje 2000 m2 a pri prevode tohto je stanovené postupovať v zmysle zákona
NR SR č. 140/2014 Z.z.. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
prenechanie časti mestského pozemku E KN parc. č. 3411/15 v rozsahu 195 m2
(30 m x 6,5 m) do dočasného nájmu na dobu neurčitú, podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní užívania časti pozemku
ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024. Komisia ÚPŽPaM odporúča cenu nájmu
po 0,10 eur/m2/rok.
U z n e s e n i e č. 83/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
nájom nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých
mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
časť pozemku E KN parc. č. 3411/15 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
16.634 m2, v rozsahu 195 m2 (30 m x 6,5 m – podľa zakreslenia v mape)
vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bukovina;
pre: Ing. Milan Boldiš a Mgr. Zdenka Boldišová, Ladislava Majerského 556/7,
966 01 Hliník nad Hronom;
na dobu neurčitú;
vo výške nájomného: 0,10 eur / m2/ rok;
za účelom využitia pozemku ako záhrady pri rodinnom dome, súp. č. 3024;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku ako záhrady
pri rodinnom dome, súp. č. 3024.
Hlasovanie č. 28:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
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5. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola
Nábrežná 2 Nová Baňa, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910
dňom 01.07.2021:
„Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 Nová Baňa“
v obstarávacej cene:

242.970,02 EUR

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého rekonštrukciou.
Dôvodová správa
V roku 2019 bola zrealizovaná akcia „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2“.
Predmetom zákazky bola rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná, ktorá pozostávala z oplotenia,
spevnených plôch, detských ihrísk („A“, „B“, „C“), multifunkčného ihriska, ostatných herných
plôch a skladu s prestrešením.
Zhotoviteľ SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková na základe Zmluvy o dielo
č. 162/2018 zo dňa 11.09.2018, Dodatok č. 1. k ZoD zo dňa 13.12.2018, Dodatok č. 2. k ZoD
zo dňa 22.01.2019, Dodatok č. 3. k ZoD zo dňa 14.05.2019, Dodatok č. 4. k ZoD zo dňa
30.05.201 a Dodatok č. 5. k ZoD zo dňa 26.06.2019 zrekonštruoval sklad s prístreškom,
multifunkčné ihrisko, detské ihriská („A“, „B“, „C“) a ostatné herné plochy a spevnené plochy.
Zhotoviteľ odstúpil od Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná – Oplotenie“
zo dňa 24.07.2019.
Zhotoviteľ ŠOPA s.r.o., Bystrická 101, 966 01 Žarnovica na základe Zmluvy o dielo č. 5/2019
zo dňa 15.08.2019 vyhotovil oplotenie exteriéru MŠ Nábrežná v sume 33.533,44 eur.
Na predmetnú stavbu SO 01 Sklad s prestrešením smetných nádob, SO 04 Multifunkčné
ihrisko, detské ihriská a ostatné herné plochy – Detské ihrisko „A“, Detské ihrisko „B“, Detské
ihrisko „C“ bolo vydané obcou Tekovská Breznica pod prot. č. 60/2018 SP 2/2018 zo dňa
26.03.2018, právoplatné dňa 04.05.2018. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané obcou
Tekovská Breznica pod prot. č. 280/2019 KR 4/2019 zo dňa 27.09.2019, právoplatné
08.10.2019.
Na povolenie užívania dopravnej stavby SO 02 Spevnené plochy bolo vydané SP 2/2018
zo dňa 23.03.2018, právoplatné dňa 23.04.2018. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané obcou
Tekovská Breznica pod prot. č. 2019/01889/12882 KR 1/2019 zo dňa 26.09.2019, právoplatné
16.09.2019.
U z n e s e n i e č. 84/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Materská škola
Nábrežná 2 Nová Baňa, Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37833910
dňom 01.07.2021:
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„Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná 2 Nová Baňa“
v obstarávacej cene:

242.970,02 EUR

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa nadobudnutého rekonštrukciou.
Hlasovanie č. 29:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
21. Zmeny v komisiách zriadených pri MsZ
Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka. K danému bodu boli
materiály zaslané vopred.
Dôvodová správa
Dňa 03. mája 2021 pán Dušan Garaj doručil žiadosť pod číslom 2535/2021 na vzdanie sa
členstva v Komisii dopravy. Dôvod odstúpenia neuviedol. Pre Komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta pôvodne zapisovateľka nebola zvolená.
Navrhujeme do tejto komisie zvoliť zapisovateľku, nakoľko pribudli zákonné povinnosti
komisie súvisiace s povinným zverejňovaním majetkových oznámení funkcionárov mesta a
je potrebné zabezpečiť s tým súvisiace administratívne práce.
U z n e s e n i e č. 85/2021
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
odvoláva
z funkcie člena komisie dopravy Dušana Garaja,

a)

b)




volí
za člena komisie dopravy Ing. Katarínu Naďovú
do funkcie zapisovateľky komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
funkcionárov mesta Ing. Veroniku Búryovú.

Hlasovanie č. 30:
prítomní – 8
za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton
Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté
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22. Informácie o príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- poprosila o poskytnutie informácií zo strany hlavnej
kontrolórky. Odkedy bola vypracovaná správa z kontroly, nemám pocit, že by došlo
k náprave. Mrzí ma, že na niektoré veci na Štáloch máme peniaze schválené, ale nerobia sa.
Bolo mi sľúbené urobiť cestu, natrieť lavičky na Tajchu. Ozývajú sa mi ľudia, aká vysoká je
tráva na Tajchu a prečo to tak je.
PhDr. Katarína Segetová- kontrolujem hospodárnosť naprieč všetkými organizáciami. TS
o to viac, pretože je im poskytovaných najviac financií z mesta. Prístrešky sa podarilo
dokončiť a odovzdať 10.6. Mám informáciu, že sa zväčšoval prístrešok Pod Sekvojou. Mrzí
ma, že pri preberaní prístreškov neboli premerané. Z pohľadu hospodárnosti sú pre mňa tŕňom
v oku antigénové testy. Mesto nová baňa dalo za testy 63 000 eur a riaditeľ TS zaplatil viac
ako 2 000 eur. Ak by toto urobili aj ostatné organizácie, výdavky mesta by sa navýšili
o 20 000 eur. TS si platia svojho právnika. Myslím si, že na meste máme kvalitnú právničku
a 3 000 eur ročne na právnika nie sú hospodárne vynaložené. Pri VO sú stále nedostatky,
preto som na druhý polrok dala aj kontrolu TS.
Primátor- pán Lysičan rieši Tajch. Som rád, že amfiteáter na Tajchu je skolaudovaný. Je
ťažké tento bod riešiť, keď tu riaditeľ TS teraz nie je. Vedel som o testoch na TS, že tam
chodila MOM v rámci mesta a potom už chodil niekto iný, komu bolo treba platiť. Všetky
peniaze, ktoré mesto zaplatilo naspäť dostalo. Viem, že v určitých profesiách na TS mali
problém s covidom.
Mgr. Ľudmila Rajnohová- myslím si, že možno nepochybili v spôsobe testovania
zamestnancov. Zamestnanci TS sa nemohli ísť testovať kedykoľvek počas dňa, a tak prerušiť
svoju práci(napr. kosenie). Naši zamestnanci si to mohli vybaviť v rámci práce.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- nám nikto takúto službu neposkytoval v súkromnej
firme a nikoho nezaujímalo, kedy sa budem testovať.
Primátor- ostatné teraz bez riaditeľa TS neviem riešiť. Zamestnancov majú na minime
a komunálny odpad teraz funguje dobre. Pri skládke by bolo treba stanoviť, na koľko rokov to
ideme riešiť.
JUDr. Vladislav Lalka- ja vnímam TS ako kritickú infraštruktúru mesta Nová Baňa
a myslím si, že riaditeľ TS zabezpečil chod a fungovanie TS.
Mgr. Martina Šalková- každý týždeň nás chodili testovať, lebo sme si nemohli dovoliť, aby
nám stáli veci ako komunálny odpad. Potrebovali sme mať pod kontrolou všetkých, aby sme
sa navzájom nenakazili všetci. Myslím si, že zo strany riaditeľa TS toto bolo správne
rozhodnutie.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- nerozumiem tomu, prečo p. Baláži bol ochotný službu
poskytovať zadarmo. Všimla som si chyby vo VO na výtlky. Ako s tým stojíme, keď sa to
nepodarilo? Čo teraz ďalej?
Primátor- vyhlásili sme novú výzvu a výtlky sa rozčlenili. Dali sme tam 25 000 eur pre
cesty, ktoré sú definované a súvisia s cyklopretekmi a štvrtá cesta je tam naviac.
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Maroš Marko- všetci vieme, aké bolo obdobie testovania hektické. Pán Baláži nestíhal.
Právnik TS bol celkom úspešný, pretože 2 stroje nám dokázal vrátiť a vrátili sa nám aj
peniaze.
Primátor - máme v meste štatutárov, ktorí si to rozhodujú sami. Pokiaľ niečo chcú a vie si to
obhájiť, nemám s tým problém. Môžeme to prebrať na poradách. Máme na poradách iný
režim.
23. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
Mgr. Marta Urdová, DiS. art.- poďakovala, že sa rieši rekonštrukcia budovy ZUŠ
a dôveruje všetkému. Ako je to do budúcna doriešené s parkovaním pre ZUŠ? Navrhujem
vymedziť čas pre rodičov, aby tam mali vyhradené parkovanie. Chcem byť prizvaná ak sa
niečo ohľadom tohto bude riešiť.
Primátor- bude tam nakreslené vodorovné značenie a pôjde tadiaľ chodník. Ten vymedzíme
kvetináčmi. Nebude to tak, ako je to teraz. Beriem to ako úlohu pre nás.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- pozvala na festival outdoorových filmov. Festival bude
trvať 3 dni a program je bezplatný.
Bol predložený poslanecký návrh poslankyne Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD.:
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ruší
Uznesenie č. 94/2020.
Dôvodová správa
Dňa 16.9.2020 mestské zastupiteľstvo v Novej Bani schválilo uznesením č. 94/2020 spôsob
prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov a to:
 Časť pozemku EKN parc. č. 4109/5-trvalý trávny porast o celkovej výmere 9.216 m2,
v rozsahu cca 1.500 m2 (časť C KN parc. č. 6345/11), vedeného Okresným úradom
Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
v lokalite Bôrina,
V prospech: Marian Trnka a Adriana Trnková, Bôrina 6027/13, 968 01 Nová Baňa, z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku s pozemkom
vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 8307 a využitím na poľnohospodárske účely.
Návrh na zrušenie daného uznesenia daného uznesenia predkladám v súvislosti
s preverením stavu daného pozemku a ďalších skutočností, ktoré podľa môjho názoru
nezakladajú možnosť prevodu daného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa, pretože nie je
obhájiteľné sceliť súkromný 7-árový pozemok s 15-árovým mestským pozemkom. Žiadatelia
kúpili susedný pozemok o výmere 675 m2 v roku 2003 za 13.500 Sk, t.j. cca 0,66 eura.
O momentálne predávaný pozemok prejavili záujem aj ďalší záujemcovia.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu poslankyne Ing. Viktórie Valachovičovej, PhD.:
Hlasovanie č. 31:
prítomní – 8
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za – 3 (JUDr. Vladislav Lalka, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.)
proti - 0
zdržal sa – 5 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Karol
Tužinský)
nehlasoval – 0 – návrh na uznesenie nebol prijatý
Primátor- zvolali sme si MsR na 2.7. a bude sa týkať územného plánu. Treba prerokovať
pripomienky občanov a Okresný úrad BB, odbor výstavby neguje náš územný plán. Je tu
vysoká nervozita zo strany žiadateľov, s čím súhlasím. Odborne spôsobilá osoba mešká so
zapracovávaním pripomienok. Dúfam, že sa zjednotíme a budeme to vedieť komunikovať
smerom k občanom.
Ing. Karol Tužinský- požadujem, aby na komisii územného plánu bola vytlačená finálna
mapa, pretože rozhodnutia sa potom prijímajú ľahšie.
24. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15:00-15:30)
Dušan Špirek- prečo projektom ako je športová hala nepredchádzala diskusia?
Primátor- na toto by sme odpovedali v tom bode, keď príde športová hala.
Vieroslava Tencerová- v akom štádiu je výstavba kanalizácie na ul. Robotníckej?
Primátor- každý deň pozeráme stránku Envirofondu a zatiaľ tam nie sú zverejnené
rozhodnutia o podpore, dúfam, že budeme úspešní.

Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr.
Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva
o 18:55 hod. ukončil.
Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského
zastupiteľstva v Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=MrUJORpIFs0).

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.
primátor mesta

Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.
prednostka MsÚ
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Igor Moško, v. r.
I. overovateľ

Ing. Karol Tužinský, v. r.
II. overovateľ

Zapísala: Ing. Veronika Búryová
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