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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 2.7.2021 o 15.00 hod. 

v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa  

 Prítomní: 

1. Primátor mesta:       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

2. Zástupca primátora mesta:  Ing. Karol Tužinský 

3. Prednostka MsÚ:    Mgr. Ľudmila Rajnohová 

4. Členovia rady:            Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko    

5. Ospravedlnení:   PhDr. Katarína Segetová 

 

Zasadnutie mestskej rady otvoril a viedol primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, 

MBA. Privítal prítomných a konštatoval, že mestská rada bola zvolaná v zmysle §-u 14 odst. 

4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov 

mestskej rady (z celkového počtu 3, boli prítomní 3) a preto vyhlásil mestskú radu za 

uznášaniaschopnú. Za zapisovateľku určil Ing. Veroniku Búryovú. Za overovateľov zápisnice 

boli zvolení Maroš Marko a Ing. Karol Tužinský.  

 

Na prejednanie bol predložený nasledovný program: 

O t v o r e n i e 

1. Územný plán mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1. 

2. Rôzne. 

Z á v e r 

 

Hlasovanie  o programe MsR: 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní - 3 

za – 3 (Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval - 0 – bolo prijaté 

 

1. Územný plán mesta Nová Baňa, zmeny a doplnky č. 1 
 

Ing. Karol Tužinský- schvaľovanie územného plánu by som kvôli vyťaženosti poslancov dal 

až na septembrový termín MsZ. 

 

Primátor- predstavil územný plán so zapracovanými pripomienkami. Ďalšie pripomienky 

bude vybavovať Ing. Mikušová s občanmi, ktorí ich podali a je potrebné ich prerokovať. 

 

Maroš Marko- na komisií územného plánu boli jasne vopred zadané kritériá zaradenia do 

územného plánu. Ak raz pozemok nesplnil podmienky, nezaradili sme ho. Pri niektorých 

pozemkoch je už teraz infraštruktúra na hranici vyťaženosti. 

 

Primátor- sú občania, ktorí v roku 2019 nemali napr. vybudovanú prístupovú cestu, vodu 

a pod. Do teraz si to ale vybudovali. 

 

Ing. Karol Tužinský- mali by sme sa držať toho, čo bolo v roku 2019 dané na zapracovanie 

a ak chceme, takéto pozemky môžeme navrhnúť na dodatočné zapracovanie. 

 

Maroš Marko- keď sa tieto pripomienky prerokujú, budeme mať všetko vybavené? 

 

Primátor- áno a už potom pôjdeme do finále. 
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Ing. Karol Tužinský- akékoľvek výnimky, ktoré chceme urobiť si musíme vedieť aj 

zdôvodniť. Veľa vecí znegovala Štátna ochrana prírody a poľnohospodári. 

 

Primátor- k predmetným pripomienkam vám viem zaslať mapy, aby sme v prípade otázok 

nezaradených pozemkov vedeli vecne odpovedať a prípadne poradiť. 

 

Ing. Karol Tužinský- niektorým ľuďom, ktorým neboli schválené pozemky sa dá pomôcť, 

len im treba poradiť, ako na to. 

 

Členovia MsR si následne prešli pripomienky aby sa utvrdili, prečo komisia územného plánu 

rozhodla takto. 

 

2. Rôzne 
 

Primátor – informoval sa u členov, aký postup sa zvolí pri doplnení člena MsR. 

 

Mgr. Juraj Kološta- rozhodnutie by v tomto prípade malo byť na primátorovi. 

 

Maroš Marko- oslovení môžu byť iba poslanci, ktorí sú v politickej strane. 

 

 

Maroš Marko- dostal som podnet od občanov na ul. Pod Sekvojou, že neprispôsobivá 

mládež sa stretáva v altánku a MsP to nerieši adekvátnym spôsobom. 

 

Primátor- máme porady a na žiadnej sme o tomto nepočuli, ani sme nedostali požiadavku na 

kúpu drägera. 

 

Maroš Marko- ak sa chce, všetko sa dá. 

 

Primátor- súhlasím, uvidíme, ako sa k tomu postaví MsP. 

 

 

Ing. Karol Tužinský- bolo by dobré do rozpočtu na budúci rok zaradiť súvislé asfaltovanie 

ul. Švantnerovej. Dobré by bolo vopred požiadať vodárov, aby si zmonitorovali stav kanálov, 

aby sme mali urobenú prípravu pred asfaltovaním. 

 

Primátor- súhlasím. 

 

 

Mgr. Juraj Kološta- ako sme na tom s parkovaním v Starej hute? 

 

Primátor- musia k tomu dať stanovisko z BBRSC. Bolo by to treba odôvodniť, ale 

parkovanie by tam bolo vhodné vyriešiť. 

 

Mgr. Juraj Kološta- 2 deti z atletického klubu postúpili v septembri na súťaž do Košíc. 

Škola nemá finančné prostriedky na to, aby im to zaplatila. 

 

Primátor- určite to podporíme a zabezpečíme, aby sa mohli zúčastniť. 

 

Maroš Marko- ul. Podhorská je vyasfaltovaná a je to dobré. Ak sa budú robiť cesty aj budúci 

rok, určite by som urobil Štefankovu cestu. 
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Ing. Karol Tužinský- treba myslieť na to, že cesty majú rôznu šírku na rôznych miestach. 

 

 

 

Nakoľko už neboli príspevky do diskusie, primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav 

Jaďuď, MBA  poďakoval   všetkým   prítomným  za   účasť a  stretnutie  ukončil. 

 

 

 

 

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

                      primátor mesta                prednostka MsÚ 

 

 

 

 

                  Maroš Marko, v. r.                  Ing. Karol Tužinský, v. r.  
                       I.  overovateľ                 II. overovateľ 

 

 

Zapísala: Ing. Veronika Búryová 


