
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 14.7.2021 o 14.30 hod. v Zasadačke Mestského úradu v Novej Bani 

 

Prítomní: 

Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 

Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, 

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

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima 

 

Ospravedlnení: 

Mgr. Peter Hudec 

                        

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová  

Právnička mesta:   Mgr. Eva Rupcová 

MsÚ:   Mária Bakošová, finančné oddelenie 

     

                                     

 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 11 poslancov, primátor 

mesta Nová Baňa vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné.  

 

Overovatelia zápisnice:   Igor Moško, Ing. Karol Tužinský 

Návrhová komisia:  Gregor Káder, Anton Medveď, Mgr. Adrian Zima 

Pracovné predsedníctvo:    Mgr. Juraj Kološta 

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Veronika Búryová 
 

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

a zapisovateľke. 

prítomní - 11 

za - 10  (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

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

Valachovičová, PhD.) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - bolo prijaté 

 

Program rokovania je  nasledovný:    

 

O t v o r e n i e 

1. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky 

2. 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa 

Z á v e r 

 

Primátor mesta navrhol doplniť bod č. 3 Zmena člena komisie zriadenej pri MsZ 

 

Program rokovania je po zmene nasledovný: 
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O t v o r e n i e 

1. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky 

2. 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa 

3. Zmena člena komisie zriadenej pri MsZ 

Z á v e r 

 

Hlasovanie č. 2 o programe MsZ: 

prítomní - 11 

za - 10  (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

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

Valachovičová, PhD.) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - bolo prijaté 

 

 

1. 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.  

 

Primátor- 2.7. nám bol doručený rozsudok. Toto rokovanie sme nastavili tak, aby 

predchádzalo zasadnutiu komisie majetku a územného plánu. Po nadobudnutí právoplatnosti 

bude treba zabezpečiť plnenie z našej strany. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- prídeme o skoro 103 tisíc eur z rezervného fondu, 

pričom nám tam zostane málo financií. Poprosila právničku o názor, či sme urobili maximum 

preto, aby sme dosiahli najnižšiu sumu. 

 

Mgr. Eva Rupcová- myslím si, že naši právny zástupcovia robili čo mohli, na pojednávania 

som chodila, dali sme vypracovať znalecký posudok, ktorý bol postavený na základe tých 

istých podkladov, ako pri znaleckom posudku žalobcu. Protistrana predlžovala konanie tým, 

že sa nezúčastňovala. Ide o ochranu majetku mesta. Ak by sme sa odvolali, mohlo by sa to 

predĺžiť o ďalšie 2-3 roky. Žalobca od nás nedostane nič, pretože nám prišlo niekoľko výziev 

exekútorov na predmetnú spoločnosť. Mrzí ma, že to tak dlho trvalo, keďže to bolo od roku 

2012. Myslím si, že lepší výsledok by sme nedosiahli. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- nebolo možné znalecké posudky urobiť skôr? Nemali byť už dávno 

urobené zo strany mesta? Myslím si, že ku znaleckým posudkom to spelo od začiatku 

a predĺžili sme si čas, počas ktorého nám pribúdali úroky. 

 

Mgr. Eva Rupcová- záviselo to od toho, kedy sa dal urobiť znalecký posudok žalobcu. 

Myslím si, že to čo sa dialo pred tým, ako sme sem nastúpili my je ťažko posudzovať. 

Myslím si, že to neovplyvnilo dĺžku konania. 

 

Maroš Marko- vzhľadom k situácii v akej sme, je suma celkom prijateľná. Kto je za toto 

zodpovedný? Nemáme ani kanalizáciu a pokutu zaplatiť musíme. Bolo by dobré vyvodiť 

z toho záver, aby bol stôl úplne čistý. 

 

Mgr. Eva Rupcová- v našom právnom systéme je veľmi ťažké vyvodzovať zodpovednosť 

voči právnickým osobám resp. voči samospráve. Môžeme sa o to pokúsiť, ale v tomto 
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momente na toto neviem odpovedať. Vznikla nám škoda, ale momentálne neviem, ako ju 

vysporiadať. 

 

Primátor- zdedili sme to na konci roku 2018 a do konca januára 2018 sa naši predchodcovia 

snažili o to, aby sme nemali povinnosť plniť. Až potom, keď Krajský súd potvrdil rozsudok 

Okresného súdu a stal sa platným na konci januára vedeli sme, že plnenie bude, ale súdili sme 

sa o jeho výšku. Mali sme čas dohodnúť sa s nimi mimosúdne, dali sme im ponuku, ktorú oni 

neakceptovali. Ak sa neodvolajú, budeme radi. Čo sa týka kanalizácie, tú mať budeme 

z európskych peňazí. Vtedy bol investor mesto, teraz je to Stredoslovenská vodárenská 

spoločnosť. Kanalizácia bude akurát o 10 rokov neskôr. Musíme sa vyjadriť k tomu, čo tu 

máme predložené. 

 

U z n e s e n i e   č. 86/2021 

 

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 102 483,93  €  a to konkrétne na tento účel :  

- 102 483,93 € na úhradu majetkovej ujmy. 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní – 11 

za – 11 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

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

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

2. 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.  

 

U z n e s e n i e   č. 87/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje 

 

5. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní – 11 

za – 11 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

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

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 
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3. Zmena člena komisie zriadenej pri MsZ 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- teším sa, že prvý poslanec reagoval na moju výzvu, že 

by sme tam potrebovali ďalších členov a budem rada, keď budú aj ďalší. 

 

Primátor- je to otázka skôr na predsedu, mal by to byť nepárny počet a teraz máte 5 členov. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- je to návrh. Každý máme nejaký názor a beriem to ako názor. 

 

U z n e s e n i e   č. 88/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

a) odvoláva 

 

z funkcie člena finančnej komisie Ing. Zuzanu Kováčovú, 

 

b) volí 

 

za člena finančnej komisie Ing. Karola Tužinského. 

 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní – 11 

za – 11 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

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

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

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

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

o 14:54 hod. ukončil.  

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=UgMXajF0iow ). 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.                        Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r. 

                       primátor mesta                    prednostka MsÚ          

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UgMXajF0iow
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              Igor Moško, v. r.                                                Ing. Karol Tužinský, v. r.  

                        I. overovateľ                                         II. overovateľ 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Veronika Búryová 


