
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 22.11.2021 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novej Bani

Prítomní:
Predseda komisie :

Členovia komisie :

Primátor mesta :

Prizvaní na rokovanie komisie

Zapisovateľka

Ospravedlnená z rokovania komisie:

JUDr. Vladislav Laika

Ing. Adrián Vatrt
Ing. Karol Tužinský
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 
Ing. Jozefína Kasanová 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

PhDr. Janette Brnáková 
PhDr. Katarína Segetová 
Ing. Mgr. Eliška Vallová

Mária Bakošová

Mgr. Ľudmila Rajnohová

Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Vladislav Laika, predseda komisie, ktorý privítal 
všetkých prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že: 

Počet prítomných členov je 5. / Ing. Adrian Vatrt - ONLine

Komisia je uznášaniaschopná.

Program zasadnutia :
Otvorenie

1. DD a DSS -Moyzesova Nová Baňa - Finančná analýza
2. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa
3. Návrh na odpis pohľadávok
4. VZN o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa pre deti 

s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plania povinné predprimárne 
vzdelávanie

5. Návrh rozpočtu mesta na rok 2022-2024 
Záver

JUDr. Laika navrhol, výmenu bodov v programe, zaradiť ako bod 2 Návrh rozpočtu mesta na 
rok 2022-2024 a následne pokračovať podľa programu.
Všetci členovia súhlasili.

K bodu DD a DSS -Moyzesova Nová Baňa - Finančná analýza
Bola na zasadnutí prítomná Ing. Mgr. Vallová Eliška a riaditeľka DSS Mgr. Jana Hulová. 
Zámer s výročnou správou za rok 2020 a finančnou analýzou bol zaslaný členom. Ing. 
Mgr. Vallová odprezentovala zámer prevzatia DD a DSS Nová Baňa do správy Mesta Nová



Baňa ako verejného poskytovateľa sociálnych služieb. V lete bolo mesto oslovené 
Banskobystrickým samosprávnym krajom, aby prevzalo do správy zariadenie DD na 
Moyzesovej ulici za 1 Eur a až následne by sa to ponúklo súkromnému investorovi. V návrhu 
je vyčíslenie mesačných výdavkov v sume 300 000 EUR a ročné príjmy od klientov sú 
68 000 Eur pri mesačnom poplatku od klientov vo výške 270 Eur a zvyšok na chod DD 
dopláca Banskobystrický samosprávny kraj. Keby DD prešlo pod Mesto Nová Baňa, máme 
nárok na príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Ďalej sú vyčíslené 
orientačné náklady v prípade zvýšenia mesačného poplatku na 350 Eur, 450 Eur až 650 
Eur.
Ing. Tužinský sa spýtal, či boli prepočty mesačného poplatku porovnávané s inými DD. Ing. 
Mgr. Vallová odpovedala , že nie, je to čisto iba orientačný prepočet, nakoľko je to zámer 
sociálneho charakteru ako služba poskytovaná občanom. Ďalej informovala, že 
opatrovateľská služba bude poskytovaná cez Opatríme Vás.
JUDr. Laika - bol spomenutý príspevok z Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny, že 
od čoho to závisí aby sme tento príspevok dostali.
Ing. Mgr. Vallová - príspevok dostaneme vtedy, keď splníme podmienky a budeme mať 
registráciu, na poskytovanie takejto služby seniorom. Celú túto koordináciu nám 
Banskobystrický samosprávny kraj sľúbil, lebo registráciu nám poskytuje on.
JUDr. Laika - aké sú podmienky zmluvy, či je tam aj podmienka udržateľnosti, čo je dôležité, 
lebo ak sa niečo stane a mesto to nebude vedieť financovať.
Ing. Mgr. Valová - na tejto rovine sa nerozprávali, prvotný krok je vyjadrenie k zámeru. 
A celkové prevzatie by bolo k 1.1.2023
JUDr. Laika - bolo by dobré požiadať o návrh Zmluvy a či sú potrebné nejaké investície . 
Pripojil sa aj Ing. Tužinský v akom stave je budova.
Pani riaditeľka Ing. Hulová - budova je zateplená, výťah, okná vymenené, rekonštrukcia 
kotolne, budova je v slušnom stave, potrebný náter strechy. Z pohľadu hygieny je všetko 
v poriadku.
JUDr. Laika - koľko klientov a koľko zamestnancov má DD.
Ing. Hulová - zamestnancov 14 a 20 klientov čo je plná kapacita.
Ing. Mgr. Vallová - aj na sociálnej komisii sa vyjadrili, že do budúcna je potrebné plánovať 
rozšírenie kapacít, nakoľko je na to priestor.
Ing. Kasanová - či samosprávny kraj prispieva na všetky zariadenia.
Ing. Mgr. Vallová - len na tie čo sú v jeho správe.
Ing. Valachovičová, PhD - je za tento zámer, ale zaujíma ju celková finančná analýza, 
nakoľko na základe zisťovania poplatku, budeme musieť určite jeho výšku prehodnocovať . 
Ing. Vatrt - či sú v zariadení aj cudzí klienti alebo len z Novej Bane.
Ing. Hullová - sú aj cudzí.
Ing. Valachovičová PhD - keby DD bolo v správe mesta a bude dostatočný záujem klientov 
z Novej Bani budeme službu poskytovať Novobančanom.
Ing. Mgr. Vallová - je len na meste ako bude DD prevádzkovať.

Finančná komisia sa má vyjadriť či odporúča zámer:
JUDr. Laika - je potrebná zmluvu, aby sa mohol vyjadriť.
Ing. Tužinský - tiež je dôležitá zmluva, aby sme následne vedeli povedať či áno, či nie.
Ing. Kasanová - pokiaľ má mesto ponuku na odpredaj budovy za 1 Eur, by malo ísť do toho 
aj s tým že tam bude prevádzkovať DD.
Ing. Valachovičová PhD - treba návrh zmluvy a prehodnoť mesačný poplatok.
Primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - mesto nemalo v pláne prevádzkovať takéto 
služby seniorom. My máme len terénne služby. S touto ponukou nás v lete oslovila VÚC, 
preto sa môžeme vyjadriť po doplnení podkladov, ktoré žiada finančná komisia.
Ing. Vatrt - súhlasí pokiaľ bude zmluva v poriadku, s tým že sa platby navýšia.

Finančná komisia odporúča, aby sa v danej veci pokračovali po doplnení podkladov, 
ktoré žiada finančná komisia.



K bodu Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu so skráteným komentárom bol zaslaný členom komisie.

Zjednodušili a zjednotili sme programový a finančný rozpočet.

Pani PhDr. Janette Brnáková odprezentovala príjmovú časť návrhu rozpočtu, ktorá zahŕňa 
výnos dane z príjmu, ktorý vychádza zo septembrovej prognózy plus navýšenie na základe 
tohto roku. Príjem z daní, ktorý je nezmenený. Príjmy z nebytových priestorov, 
administratívne poplatky, pokuty, penále, platby z náhodného predaja, preddavky na teplo, 
dary.
Transfery vzdelávanie, vzdelávacie poukazy, dopravné, príjmy na základe predprimárneho 
vzdelávania. Prenesené kompetencie na základe normatívu ZŠ. Príjmy z predaja pozemkov, 
príjem z predaja vrtu a prípojky NN. Zapojený príjem z rezervného a peňažného fondu - 
akcie ktoré sa v roku 2021 nekonali. A vlastné príjmy RO .

Pri výdavkovej časti návrhu na rozpočet, mali členovia pripomienky k vypracovanému 
návrhu.

Ing. Valachovičová PhD. - chýba komentár s merateľnými ukazovateľmi, programový 
rozpočet sme mávali na finančnú komisiu kompletný.
Ing. Kasanová - je pravda, že nemáme dosť informácií čo je konkrétne pod týmito číslami. 
JUDr. Laika - predložený komentár k návrhu na štyri strany je nepostačujúci.
PhDr. Brnáková - celý komentár s merateľnými ukazovateľmi bude dopracovaný po 
odsúhlasení tabuľkovej časti k zverejneniu a predložený na MsZ 15.12.2021.

Následne PhDr. Brnáková odprezentovala výdavkovú časť návrhu spolu s investičnými 
akciami. Aby rozpočet bol vyrovnaný, nemôžu byť do rozpočtu zahrnuté všetky investičné 
kapitálové akcie, ktoré boli poslancami navrhnuté na stretnutí s primátorom.

Preto finančná komisia navrhuje nasledovné akcie presunúť do prvej zmeny rozpočtu, keď 
bude jasný prebytok hospodárenia za rok 2021.

Kompostáreň 25 000 Eur, výťah Bernolákova 40 000 Eur, chodník ulica Kollárova 28 000 
Eur, sklad dreva 10 000 Eur, parkovisko Pod Sekvojou 45 000 Eur, prípravné práce, 
inžinierig športová hala 200 000 Eur, rekonštrukcia domu smútku 18 000 Eur, CVČ 
kanalizácia 28 000 Eur, prístrešok Lipa 4 000 EUR .
Vypustiť sumu 20 000 Eur PD k projektom, ktorá sa bude schvaľovať postupne pri 
konkrétnom projekte.
Vypustiť sumu 26 366 Eur Oslavy mesta. V prípade, že sa zmení situácia ohľadom Covid 19, 
budú peniaze doschválené.

Ing Tužinský - aby v textovej časti v rozpočte pri rekonštrukcii miestnych komunikácií v sume 
243 000 Eur, boli konkrétne rozpísané jednotlivé ulice
JUDr. Laika - mobiliár do radničného parku a verejná zeleň v sume 20 000 Eur, čo tam 
chceme mať, vysoká suma.
Primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - lavičky, zeleň zatiaľ nemáme cenovú ponuku, 
môžeme znížiť.
Navrhujeme znížiť sumu z 20 000 Eur na sumu 8 000 Eur.

Po zapracovaní zmien Finančnej komisie bude spracovaný celý návrh rozpočtu na roky 2022 
- 2024 a zverejnený najneskôr 30.11.2021 . Následne predložený poslancom na MsZ 
15.12.2021.



JUDr Laika - či má hlavná kontrolórka nejaké stanovisko k vypracovanému návrhu. 
PhDr. Katarína Segetová - stanovisko bude vypracované po zverejnení návrhu rozpočtu. 

O 18.00 hod z komisie odišla Ing. Kasanová Jozefína.

K bodu Návrh na odpis pohľadávok

PhDr. Janette Brnáková odprezentovala návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok vo 
výške 1 540,16 Eur na základe doručenia upovedomenia o zastavení starej exekúcie.

Finančná komisia berie návrh na odpis pohľadávok na vedomie.

K bodu VZN o určení spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa pre 
deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plania povinné predprimárne 
vzdelávanie

Finančná komisia berie VZN na vedomie.

K bodu Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Nová Baňa

Zásady, ktoré vypracovala PhDr. Janette Brnáková, boli zaslané členom komisie a majú byť 
zverejnené 15 dní pred zastupiteľstvom.
Na zastupiteľstve je schválenie finančných limitov pre primátora mesta, riaditeľov RO a PO.

Primátorovi mesta navrhujeme vykonávať zmeny schváleného rozpočtu mesta
rozpočtovými opatreniami
nasledovne:
a) presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové
príjmy a celkové výdavky do výšky 10 000 EUR vrátane, na každé rozpočtové opatrenie,
b) povolené prekročenie rozpočtových výdavkov: je možné vykonať za predpokladu 
dosiahnutia
vyšších príjmov. Primátor mesta je oprávnený schváliť povolené prekročenie výdavkov do 
výšky 10 000 EUR vrátane, na každé rozpočtové opatrenie.

Pre riaditeľov Rozpočtových a Príspevkových organizácií navrhujeme:
Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená, možno 
úhradu
Realizovať nasledovnými zmenami rozpočtu:
a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy a celkové výdavky,
b) povolené prekročenie príjmov-vlastných príjmov,
c) povolené prekročenie príjmov-mimorozpočtových prostriedkov,
d) povoleným prekročením príjmov-z dôvodu získania účelovej dotácie, grantu alebo daru. 
Zmeny rozpočtu v rozpočtovej organizácií schvaľuje:
Riaditeľ organizácie
a) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. a) do 5 000 Eur vrátane, v jednotlivých prípadoch 
bjzmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. b), c) do 2 000 Eur vrátane, v jednotlivých prípadoch
c) bez ohľadu na ich výšku podľa ods. I písm. d).
Primátor mesta
a) zmeny rozpočtu podľa ods. I písm. a) od 5 000 Eur do 7 000 Eur vrátane, v jednotlivých 
prípadoch,
b) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. b), c) od 2 000 Eur do 5 000 Eur
Mestské zastupiteľstvo



a) zmeny rozpočtu podľa ods. I písm. a) nad 7 000 Eur
b) zmeny rozpočtu podľa ods. 1 písm. b), c), nad 5 000 Eur v jednotlivých prípadoch

Ing. Tužinský - na základe kontroly z mesta by sme pri týchto limitoch mali byť opatrní, tak 
isto s tým súhlasí aj JUDr. Laika.
Primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - už dva krát som zastavil predloženie týchto 
zásad, nakoľko s pôvodnými nemám problém.
Ing. Valachovičová, PhD - nech sa zjednotia jednotlivé limity pre primátora.
Pani kontrolórka PhDr. Katarína Segetová, má názor, že by bola tiež opatrná navyšovať limit 
pre organizácie. A čo sa týka limitu pána primátora, by sme sa mali pozrieť aj z hľadiska, že 
sa všetko zdražuje a ten limit 5 000 Eur je málo.
Ing. Vatrt - materiál je dobre vypracovaný, sú tam vysvetlené základné pojmy, a k sumám sa 
treba pozrieť tak, že účelom je zjednodušiť prácu.

Na základe diskusie, finančná komisia upravuje limit pre riaditeľa PO z 5 000 Eur na 2 500 
Eur - pri presune rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.
Pri povolenom prekročení vlastných príjmov do 2 000 Eur a limit primátora pre PO od 2 500 
do 10 000 Eur.

Pre riaditeľov RO na 5 000 Eur- pri presune rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky
Pri povolenom prekročení vlastných príjmov do 2 000 Eur a limit pre primátora pre RO od 
5 000 Eur do 10 000 Eur.

Členovia sa zhodli, že k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami nech sa vyjadria 
na MsZ aj ostatní poslanci, s tým, že pán primátor si to obháji.

Záver

Na záver predseda komisie JUDr. Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
finančnej komisie o 19.20 hod.

V Novej Bani 22.11.2021

Zapísala: Mária Bakošová

JUDr. Vladislav Laika 
Predseda finančnej komisie




