
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 24.11.2021 o 13.00 hod. v Centre voľného času v Novej Bani 

Prítomní: 

Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 

Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Milan Rafaj, Mgr. Adrian Zima, Maroš Marko, Mgr. Peter Hudec, Igor 

Moško, Gregor Káder, Anton Žňava 

 

 

Ospravedlnení: Mgr. Ján Škvarka 

                        

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová (online) 

Hlavná kontrolórka:  PhDr. Katarína Segetová 

Právnička mesta:   Mgr. Eva Rupcová (online) 

MsÚ:   Ing. Jozef Spurný, vedúci OVŽPaSM (online) 

   Mária Bakošová, finančné oddelenie (online) 

   PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie (online) 

   Ing. Lucia Beťková, vedúca KPm 

   Róbert Müller, náčelník MsP (online)    

 

Zástupcovia mestských podnikov: Anna Tužinská, konateľka MsBP Nová Baňa (online) 

     Ing. Jozef Šmondrk, konateľ MsL Nová Baňa (online) 

     Ľuboš Palaj, riaditeľ TS Nová Baňa (online) 

 

Prizvaní:     Dáša Zigová, OVŽPaSM (online) 

     Ing. Mgr. Eliška Vallová, oddelenie soc. vecí  

Mgr. Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb 

a zdravotníctva 

JUDr. Ján Michalský, vedúci oddelenia sociálnych služieb 

BBSK 

 

      

 

Zástupcovia škôl a školských  

zariadení:    Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ (online) 

     PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ (online) 

Mgr. Marta Urdová, DiS. Art., riaditeľka ZUŠ (online) 

     Mgr. Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ (online) 

 

  

 

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

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

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

vysielané aj online.                                                                                              

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, 

z celkového počtu 13 poslancov bolo na začiatku MsZ prítomných 11 poslancov, primátor mesta 

Nová Baňa vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. Viceprimátor Ing. Karol Tužinský sa 

k zasadnutiu Mestského zastupiteľstva pripojil neskôr. 



Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch doplňujúcich volieb do orgánov 

samosprávy mesta Nová Baňa a odovzdanie osvedčenia o zvolení poslanca MsZ. Predseda 

mestskej volebnej komisie Juraj Kološta prečítal správu mestskej volebnej komisie: 

 

Správa mestskej volebnej komisie o výsledku doplňujúcich volieb do orgánov samosprávy 

v meste Nová Baňa. 

Mestská volebná komisia bola päťčlenná, zložená zo zástupcov politických strán, ktoré 

predložili kandidátne listiny do komunálnych volieb a jedného člena delegoval primátor mesta. 

Zapisovateľku tejto komisie menoval primátor mesta. Komisia pracovala počas celého 

priebehu volieb v plnom počte. 

 

Po odovzdaní výsledku z okrsku číslo 5 mestská volebná komisia vypracovala zápisnicu 

mestskej volebnej komisie o výsledku doplňujúcich volieb v meste Nová Baňa do mestského 

zastupiteľstva konaných dňa 23. októbra 2021 v tomto znení: 

Počet volebných obvodov         6 

Počet volebných okrskov         6 

Počet okrskových komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania    1 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov      271 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky       37 

Počet odovzdaných obálok         37 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva  36 

Počet zvolených poslancov         1 

 

Poradie kandidátov podľa počtu získaných platných hlasov: 

 

VO Meno     Polit. strana   Hlasy 

5 Anton Žňava   kandidát bez politickej príslušnosti 36 

          

Za poslanca do mestského zastupiteľstva bol zvolený  Anton Žňava. 

 

Zápisnica obsahuje 5 listov a jej správnosť potvrdili vlastnoručnými podpismi všetci členovia  

mestskej volebnej komisie. 

Anton Žňava - prečítal sľub, na znak súhlasu ho podpísal a predseda mestskej volebnej komisie 

Juraj Kološta mu odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva v Novej 

Bani. 

 

Správa mandátovej komisie MsZ Nová Baňa zo dňa 24.11.2021 

 

Mandátová komisia v zložení predseda Mgr. Peter Hudec a členovia Maroš Marko a JUDr. 

Vladislav Lalka, predkladajú túto správu o overení a platnosti voľby poslanca mestského 

zastupiteľstva na základe ustanovenia bodu 7 bod 3 článku Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani. 

 

1. Mandátová komisia v zmysle bodu 7 článku bod 3 rokovacieho poriadku overila: 

u poslanca mestského zastupiteľstva Antona Žňavu 



 

a) osvedčenie o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v Novej Bani 

b) zloženie zákonom predpísaného sľubu 

c) vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie menovaného o nevykonávaní, resp. 

vykonávaní funkcie nezlučiteľnej s funkciou poslanca. 

 

2. Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani konaného dňa 

24.11.2021 

v zmysle bodu 7 článku 3 Rokovacieho poriadku, týmto overuje platnosť voľby poslanca 

Mestského zastupiteľstva v Novej Bani. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 134/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 

a) b e r i e    n a   v e d o m i e    

 

správu mandátovej komisie zo dňa 24.11.2021 o zvolení Antona Žňavu, bytom Bukovina č. 

3004, 968 01 Nová Baňa, za poslanca Mestského zastupiteľstva v Novej Bani. 

 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní – 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, 

Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Anton Žňava)  

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Peter Hudec, Mgr. Adrian Zima 

Návrhová komisia:  Mgr. Juraj Kološta, Igor Moško, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD. 
Pracovné predsedníctvo:    Ing. Karol Tužinský  

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lucia Beťková 

 

 

Hlasovanie č. 2 o návrhovej komisii, pracovnom predsedníctve, overovateľoch zápisnice 

a zapisovateľke. 

 

prítomní - 11 

za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 

Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 



Primátor mesta prečítal program rokovania MsZ so zmenami v nasledovnom znení:  

 

O t v o r e n i e 

 Informácia  predsedu  mestskej  volebnej   komisie  o výsledkoch   doplňujúcich  

volieb do orgánov samosprávy mesta Nová Baňa a odovzdanie osvedčenia o zvolení 

poslanca MsZ 

 Zloženie sľubu novozvoleného poslanca MsZ 

1. Zámer prevzatia DD a DSS Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa ako verejného 

poskytovateľa sociálnych služieb 

 Informačný blok vedenia mesta  

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

24.11.2021 

3. Správa  o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 31.8.2021 

4. Správa  o výsledku kontroly uznesenia č. 98/2021 

5. Správa o výsledku kontroly všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto 

Nová Baňa uzatvorené 

6. ŽoNFP: „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom 

adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ 

7. Nájom podporných bodov a stĺpov verejného osvetlenia 

8. 7. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

9. Nákup terénneho osobného automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. Nová 

Baňa a odpredaj starého motorového vozidla 

10. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Novej Bani 

11. Zmena člena mestskej rady  

12. Zmena predsedu a zapisovateľky komisie dopravy 

13. Majetkové veci 

14. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

15. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka 

mesta/občan/videozáznam MsZ a video galéria 

 

Z á v e r 

 

Hlasovanie č. 3 o programe MsZ: 

 

prítomní - 11 

za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 

Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

1. Zámer prevzatia DD a DSS Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa ako verejného 

poskytovateľa sociálnych služieb 

 



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.  

Dôvodová správa 

 

 

Mesto Nová Baňa sa zúčastnilo pracovného rokovania, na ktorom zástupcovia 

Banskobystrického samosprávneho kraja, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva,  predstavili 

ponuku prevzatia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb so sídlom na ul. Moyzesova 

951/10, Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa. Banskobystrický samosprávny kraj bol 

oslovený ponukou na kúpu tohto zariadenia od neverejného poskytovateľa sociálnych služieb. 

Na základe týchto skutočností nás ako Mesto Nová Baňa oslovili s ponukou prevzatia zariadenia 

do našej správy za zvýhodnených podmienok – prevzatie zariadenia za symbolické 1,- eur.  

 

Súčasťou pracovných materiálov je aj Výročná správa Strediska DD a DSS Nová Baňa za rok 

2020, kde je opísaná história zariadenia, jeho činnosť a finančné hodnotenie za rok 2020. 

Druhou prílohou k uvedenému bodu rokovania je Finančná analýza - materiál spracovaný DD 

a DSS Nová Baňa, kde sú okrem iných súčastí aj vysvetlené možnosti financovania obecných 

a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.   

Súčasťou dôvodovej správy máte Mestom spracovanú prehľad príjmov a výdavkov podľa roku 

2020 a prvého polroku 2021, z ktorých orientačne prepočítavame príjmy a výdavky na  

nasledujúce obdobie pri zachovaní súčasného stavu klientov, zamestnancov a platieb. Rovnako 

je tam ukázaný aj orientačný navýšený prepočet platieb od klientov z hľadiska dopadu doplatku 

Mesta na chod zariadenia. Uvedené prepočty sú len ukážkové pre lepšie zobrazenie situácie. 

 

So zámerom prevzatia zariadenia pre seniorov sa Komisia rozvoja, bytová a sociálna pri MsZ 

v Novej Bani zaoberala dňa 28. 09. 2021, a aj dňa 10. 11. 2021. Na oboch zasadnutiach komisie 

sa členovia komisie vyjadrili k odporučeniu prevzatia zariadenia do správy Mesta. 

 

Prvým krokom k prevzatiu zariadenia do správy Mesta je vyjadrenie všeobecného súhlasu 

mestského zastupiteľstva. Následne bude potrebné urobiť ďalšie administratívne kroky v tomto 

procese v roku 2022, pri ktorých nám BBSK ponúkol súčinnosť. Reálne fungovanie zariadenia 

pod Mestom Nová Baňa by bolo v termíne od 1.1.2023.  

 

Prepočet príjmov a výdavkov - bez úpravy platby od klienta, s úpravou platby od klienta 

zaokrúhlene, predbežne 

   
Celkové ročné výdavky 301 752,20 

 Celkové ročné príjmy 68 572,81 
 Rozdiel 233 179,39 
 

   Priemerná mesačná platba 
  klienta 270,- eur/mesiac 

 
   



Klienti 20 klientov x 270,- x 12 mes. 
 

 

64 800,- (zaokrúhlene 65 
000,-) 

 
   
   Priemerné ročné výdavky 300 000,00 

 Priemerné ročné príjmy  65 000,00 
 Priemerný doplatok BBSK 235 000,00 
 

   

Príjem z MPSVaR                   
na klienta pre obce 

Stupeň odkázanosti Výška príspevku na 1 mesiac 

IV. Stupeň 374,00 

V. stupeň 530,00 

VI. Stupeň  654,00 

   Pri prepočte priemerného     
príjmu na klienta z 
MPSVaR pri V. a VI. stupni  10 x 530,- x 12 = 63 600,- 
(orientačný)   10 x 654,- x 12 = 78 480,- 
Príjem spolu   142 080,- Eur 

   
Zostatok výdavkov 235 000,- - 142 080,- 

Suma, ktorá by zostávala 
Mestu 

  92 920,- Eur 
doplácať na prevádzku 
zariadenia 

   Pri upravenej platbe od  klient 350,- Eur/mesiac klient 450,- Eur/mesiac 
klienta, aby bol rozpočet     
v DD a DSS vyrovnaný 20 x 350 x 12 = 84 000,- 20 x 450 x 12 = 108 000,- 
      
Výdavky  300 000,00 € 300 000,00 € 
Príjem od klienta 84 000,00 € 108 000,00 € 
Príjem z MPSVaR 142 080,00 € 142 080,00 € 
Rozdiel 73 920,00 € 49 920,00 € 

   
   Pri upravenej platbe od  klient 500,- Eur/mesiac klient 550,- Eur/mesiac 

klienta, aby bol rozpočet     
v DD a DSS vyrovnaný 20 x 500 x 12 = 120 000,- 20 x 550 x 12 = 132 000,- 
      
Výdavky  300 000,00 € 300 000,00 € 
Príjem od klienta 120 000,00 € 132 000,00 € 
Príjem z MPSVaR 142 080,00 € 142 080,00 € 
Rozdiel 37 920,00 € 25 920,00 € 

   
   Pri upravenej platbe od  klient 600,- Eur/mesiac klient 650,- Eur/mesiac 
klienta, aby bol rozpočet     



v DD a DSS vyrovnaný 20 x 600 x 12 = 144 000,- 20 x 650 x 12 = 156 000,- 

      
Výdavky  300 000,00 € 300 000,00 € 
Príjem od klienta 144 000,00 € 156 000,00 € 
Príjem z MPSVaR 142 080,00 € 142 080,00 € 
Rozdiel 13 920,00 € 1 920,00 € 
 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zaujímala sa o možnosť prehodnotenia výšky príspevku 

v roku 2022, ktorý sa prideľuje na základe stupňa odkázanosti klienta v DSS. Bolo jej 

odpovedané, že je to možné zrealizovať a pokiaľ budú klienti z mesta Nová Baňa, posudok na 

odkázanosť im bude vydávať oddelenie sociálnych vecí a pokiaľ bude klient z inej obce, bude 

potrebné žiadať posudok na stupeň odkázanosti od danej obce.  

 

Milan Rafaj – zaujímal ho dopad na mesto Nová Baňa, či bude mesto finančne prispievať na 

chod DSS. Odpovedané mu bolo, že je možné využívať financovanie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny. Môže sa upraviť VZN a obec môže žiadať príspevok od inej obce, 

ktorej občan je v zariadení umiestnený. Až potom bude mesto vedieť aký finančný dopad to 

bude mať na rozpočet mesta.  

 

Maroš Marko – súhlasí s prevzatím DSS a je potrebné nastaviť poplatky tak, aby to malo čo 

najmenší dopad na mesto. Bude potrebné zvýšiť poplatok, ktorý je teraz nízky.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – poplatok je v súčasnosti 270€ a odhaduje poplatok zvýšiť 

na dvojnásobok. Zaujímalo ju, ako sa plánuje zvýšiť poplatok VUC. Bolo jej potvrdené, že 

poplatok sa bude zvyšovať, no presnú sumu nevedeli povedať. V rámci VZN by mohli byť 

uprednostnení obyvatelia Novej Bani, zaujímala sa o to, či to nie je diskriminačné. Bolo jej 

potvrdené, že takáto možnosť existuje.  

 

Mgr. Peter Hudec – požiadal o včasnú špecifikáciu podmienok, aby k 1.1. 2023 boli zrejmé. 

Prvý rok hospodárenia ukáže, či budú dostatočné alebo nedostatočné.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – požiadal mesto o spracovanie analýzy resp. štúdie so zvýšeným 

počtom klientov v zariadení.  

 

Primátor mesta – kapacita je v súčasnosti nedostatočná. Cieľom je navýšiť kapacitu zariadenia. 

Toto sa dá financovať z externých zdrojov, napríklad z eurofondov. Prvý rok budú všetci klienti 

hradení podľa 4. stupňa. V roku 2023 ich budeme prehodnocovať, ale nemyslí si, že všetci 

klienti budú v 6. stupni. Neverejný poskytovateľ má taktiež záujem o toto zariadenie, preto VUC 

oslovilo v prvom rade mesto Nová Baňa. Neverejný poskytovateľ mal v pláne 40 klientov, no 

mesto bude musieť začať s 20 klientmi. Bol by rád za konštruktívnu spoluprácu s neverejnými 

poskytovateľmi sociálnych služieb v okolí mesta.  

 

Anton Medveď – vidí potrebu navýšenia počtu o 20 klientov. Je toho názoru, že by mesto malo 

doplácať na túto službu. Primátor mesta mu odpovedal, že v rozpočte mesta sa nachádzajú 

finančné prostriedky na doplácanie.  



 

Mgr. Adrian Zima – zaujímal sa o stav budovy, či si budova vyžaduje investičné akcie.  

Ing. Mgr. Vallová – informovala, že v priložených materiáloch sa nachádzala výročná správa 

a finančná analýza, kde bolo uvedené, čo bolo zrealizované v minulosti. V budúcom roku majú 

v pláne náter strechy a iná veľká oprava nie je potrebná. Budova bola niekoľko krát zhodnotená. 

Je zateplená, bezbariérová a sú vymenené okná.  

 

Hostia z VUC Mgr. Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva 

a JUDr. Ján Michalský, vedúci oddelenia sociálnych služieb BBSK - upozornili, že 

vyjadrením súhlasu nepríde automaticky k podpisu zmluvy. Podmienky sa budú ešte 

špecifikovať. Za 1€ budú k odpredaju pozemky, budova s vybavením. Plán udržateľnosti má byť 

30 rokov, čo nie je záväzné. Záväzné je dodržanie charakteru, že v budove budú poskytované 

sociálne služby.  Diskusia ohľadne zmluvy a zmluvných podmienok by mala prebiehať v prvom 

pol roku 2022, podpis a prevod práv a povinností by mal prebehnúť v druhom pol roku 2022.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 135/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

zámer prevzatia DD a DSS, Moyzesova 951/10, Nová Baňa do správy Mesta Nová Baňa ako 

verejného poskytovateľa sociálnych služieb. 

 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

Informačný blok 

 

Predniesla PhDr. Šubová - v novom programovom období 2021-2027 celá agenda regionálneho 

rozvoja z eurofondov patrí pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

(ďalej MIRRI) ako jeden operačný program pod názvom Slovensko. Využitie eurofondov 

a ďalších zdrojov smerovaných na rozvoj regiónov Slovenska bude závisieť aj na tom, ako si 

územia Slovenska zadefinujú svoju víziu, ciele, potreby a vo výsledku projekty na ich napĺňanie.  

Integrovaná územná stratégia (ďalej IÚS) je multisektorový, plánovací a vykonávací rozvojový 

dokument, ktorého úlohou je komplexné riešenie potrieb rozvoja územia Banskobystrického 

samosprávneho kraja (ďalej BBSK), primárne zameraných na investície z európskych 

štrukturálnych fondov v rámci nového operačného programu Slovensko. Ide o investície, ktoré 



prepájajú rôzne oblasti s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a efekt pre rozvoj územia. 

Banskobystrický samosprávny kraj plní úlohu gestora prípravy IÚS.  

Nová Baňa spadá do strategicko-plánovacieho regiónu (ďalej SPR), ktorý tvoria tri okresy: 

Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Uskutočnilo sa viacero pracovných stretnutí 

pracovných skupín IÚS a Kooperačnej rady strategicko-plánovacieho regiónu k IÚS. Bol 

vytvorený zoznam kľúčových projektov pre celé územie BBSK, v rámci IÚS. Za mesto 

a mikroregión sme z celkového počtu projektov nakoniec vybrali 4 návrhy kľúčových projektov 

pre naše SPR. Ide o návrhy: Európske centrum gajdošskej kultúry v sume 400 000 eur, Obnova 

radnice NKP v sume 600 000 eur, Vybrané miestne komunikácie v rámci mikroregiónu v sume 

700 000 eur a Vybudovanie kompletného baníckeho múzea s plnefunkčným modelom 

Potterovho atmosferického stroja, vonkajšou a vnútornou expozíciou banského múzea v sume 

582 500 eur, kde nositeľom projektu je mesto Nová Baňa v spolupráci s OZ Novobanský 

banícky spolok.   

Zámer mesta vybudovať banícky skanzen a funkčnú repliku Potterovho stroja v areáli na 

Mariánskej ulici č.8, ktorý bol odkúpený od súkromných majiteľov začiatkom roka 2018, bol 

odsúhlasený na základe prijatého uznesenia z roku 2017. Zároveň bol v roku 2017 uznesením 

prijatý aj projekt vybudovania repliky Potterovho stroja a bol zaradený aj do programu PHSR 

mesta. Na základe toho projekt Vybudovania kompletného baníckeho múzea s plnefunkčným 

modelom Potterovho atmosferického stroja, vonkajšou a vnútornou expozíciou banského múzea 

je zaradený do tzv. IÚS a podporený v rámci spádového strategicko-plánovacieho regiónu 

BBSK v novom programovom období na roky 2021-2027 a budeme sa s týmto projektom 

uchádzať o financovanie jeho realizácie z eurofondov.  

V polovici októbra 2021 bola mestu doručená záverečná správa z tretieho roku archeologickému 

výskumu autentických základov strojovne Potterovho stroja od profesorky Beljak Pažinovej 

z Katedry archeológie UKF v Nitre, ktorá je odbornou garantkou tohto výskumu. V tejto správe 

sú uvedené požiadavky na konzerváciu základov strojovne Potterovho stroja s cieľom 

sprístupniť ich verejnosti. V súvislosti s týmto mesto pripravuje podklady k verejnému 

obstarávaniu na zhotoviteľa konzervácie a prestrešenia základov strojovne, ktoré budú 

realizované v prvej polovici roka 2022. Toto vnímame ako krátkodobý cieľ, ktorý tvorí tzv. 1. 

etapu spomínaného projektu a bude financovaný z vlastných zdrojov. 

Za dlhodobý cieľ nasledujúceho programového obdobia považujeme tzv. 2. etapu – vybudovanie 

repliky Potterovho stroja a 3. etapu – vybudovanie kompletného baníckeho múzea v celkovej 

predbežne stanovenej sume 582 500 eur s vyhliadkou zriadenia pobočky Pohronského múzea 

v novovybudovanom areáli. Obidve etapy budú metodicky vedené a konzultované v spolupráci 

s BBSK a MIRRI, na základe definovania výzvy a jej špecifík.  Súčasne odprezentované 3 

návrhy, ktoré boli iniciované lokálnymi aktérmi tvorili podklad k stanoveniu finančných 

prostriedkov za projekt, vízii smerovania realizácie projektu a v neposlednom rade umožnili aj 

verejnosti sa oboznámiť s víziou daného projektového zamerania. Pred samotným financovaním 

IÚS bude potrebné zrealizovať súťaž návrhov z výberom konkrétneho projektu.  

Poskytli sme informáciu aj pre portál AKTUALITY.sk. Článok vyšiel včera. Kto má záujem, 

môže si ho prečítať na danom portáli.  

V roku 2022 si 300. výročie spustenia Potterovho stroja plánujeme pripomenúť zrealizovaním 1. 

etapy sprístupnenia autentických základov jeho strojovne pre verejnosť a vydaním knihy 

o histórii baníctva v Novej Bani. Veríme, že 2.(druhú) a 3.(tretiu) etapu sa nám podarí z 



eurofondov v blízkom časovom horizonte zrealizovať, aby sa mesto Nová Baňa dostalo do 

širšieho povedomia aj prostredníctvom tohto jedinečného projektu v európskom kontexte.  

 

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

24.11.2021 

 

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 II. polrok 2021 predkladá 

hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o plnení uznesení mestského 

zastupiteľstva.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – informovala sa o stave plnenia UZN 94/2021. Hlavná 

kontrolórka odpovedala, že schválený bol zámer.  

 

Primátor mesta – informoval, že je možnosť pozrieť reportáž TV Panoráma o Sociálnom 

podniku v Ostrom Grúni. Od januára bude založený sociálny podnik, pani Ing. Mgr. Vallová 

na tom spolu s právničkou pracuje.  

 

U z n e s e n i e   č. 136/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

správu o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

24.11. 2021. 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní – 10 

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

Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 

Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

3. Správa  o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 31.8.2021 

 

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

Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. 

 

Dôvodová správa 

 

Podľa § 17 ods. 15 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 

hlavný kontrolór mesta sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta. Dosiahnutie 



hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 (t.j. ak celková suma dlhu dosiahne 50 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka) je hlavný kontrolór mesta 

povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na 2. polrok 2021. Cieľom kontroly 

bolo overiť, či sú dodržiavané pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa §17 zákona č. 

583/2004 Z. z. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 137/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Nová Baňa k 31.8.2021.  

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

4. Správa  o výsledku kontroly uznesenia č. 98/2021 

 

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 : Kontrola  uznesenia č. 98/2021. 

Kontrola bola vykonaná  nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky v zmysle §18f ods. 1  

písm. h zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 138/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly uznesenia č. 98/2021.  

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 



proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

5. Správa o výsledku kontroly všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová 

Baňa uzatvorené 

 

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 všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto 

Nová Baňa uzatvorené. Kontrola bola vykonaná  zo schváleného plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. Polrok 2021 uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 

2021 v súlade s §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

Primátor mesta – dňa 3.11.2021 bolo zaslané stanovisko hlavnej kontrolórke k zisteniam 

z kontroly všetkých platných nájomných zmlúv. Do 30.11.2021 bude zaslané ešte jedno písomné 

stanovisko zo strany mesta. Následne do 20.12.2021 predloží mesto zoznam opatrení. 

Informoval, že je od príchodu hlavnej kontrolórky prijatých približne 21 Pokynov primátora, 

ktoré sa prijímajú aj na základe výsledkov kontrol. Všetky sú k dispozícii k nahliadnutiu.  

 

Ing. Karol Tužinský – konštatoval, že vzhľadom na súčasnú špecifickú situáciu bude ťažko 

dvíhať sumy nájmov smerom nahor. Tým však nevylučoval, že by sa na to v komisii nemali 

pozrieť. Jeho názor bol, že vzhľadom na blížiaci sa lockdown predpokladá, že by sa nájomné 

malo skôr odpustiť. 

 

Anton Medveď – súhlasil s vyjadrením o odpustení nájmu gastro prevádzkam.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – súhlasí s Ing. Tužinským a zároveň dodal, že by sa malo pozrieť na 

stav nehnuteľností, ktoré mesto prenajíma.  

 

V rámci tohto bodu vystúpila ako hosť Ing. Erika Nogová – od roku 1992 má v prenájme 

priestor na ulici Bernolákovej. Historicky vymenovala a opísala vykonané rekonštrukcie 

priestorov, ktoré má v nájme od mesta Nová Baňa. Všetky zmeny realizovala z vlastných 

zdrojov. Zákazníci sa najviac sťažovali na stav sociálnych zariadení. V roku 2017 si postavila 

vlastné priestory. Následne prišlo k tretej rekonštrukcii prenajatých priestorov. V rámci 

fotodokumentácie prezentovala stav sociálnych zariadení a iných interiérových priestorov. 

Skonštatovala zhoršené podnikateľské prostredie v Novej Bani a zároveň požiadala poslancov 

a Mesto o kroky na zvýšenie záujmu návštevníkov o centrum mesta.  

 

Primátor mesta – mesto nemá ambíciu meniť výšku nájmu v aktuálnej situácii. 

Koncepcia nakladania s majetkom mesta bude predkladaná v najbližších zastupiteľstvách, kde 



patrí aj táto problematika. Môžeme započítať túto rekonštrukciu do výšky nájmu, pretože vieme 

aké zmeny nastali pred otvorením prevádzky Na skok. 

PhDr. Katarína Segetová – vysvetlila, že pani Ing. Nogová to nemá brať osobne, pretože 

spadala do 19 zmlúv, ktorým sa nemenila výška nájmu.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zaujímala sa o pozemok na ťažbu andezitu, pretože je v 

kontrole uvedené „bez pochybení“. Bývalý poslanec pán Psotka mal záujem otvoriť zmluvu 

s daným podnikateľom. Hlavná kontrolórka jej odpovedala, že zmluva nespadala do časového 

rámcu 10. rokov. Čo sa týka ceny nájmu, je ťažké definovať cenu. Pretože technické parametre 

sa pri každej ťažbe líšia. Dohodli sa, že čiastkovú správu a podrobnejšie podklady hlavná 

kontrolórka dodá komisii na preštudovanie.  

 

Mgr. Peter Hudec – navrhoval pracovné stretnutie poslancov, kde by si prešli všetky zmluvy. 

Tak isto vidí vyriešenie problému s budovami, s ktorými sa počíta a s ktorými už nie.  

 

Primátor mesta – prisľúbil stretnutie s podnikateľmi v meste, pokiaľ to bude pandemická 

situácia dovoľovať.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 139/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly všetkých platných nájomných zmlúv, ktoré má mesto Nová Baňa 

uzatvorené. 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní – 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš  Marko, Anton Medveď, 

Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

6. ŽoNFP: „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom 

adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“. 

 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka mesta 

Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. 

 

Dôvodová správa 

 

Predkladáme Vám návrh uznesenia na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou 



COVID-19 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) - č. IROP-PO7-SC77-

2021-75 na projekt s názvom „Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová 

Baňa za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len 

„projekt“).   

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP 

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.8.2021 

Dátum uzavretia výzvy: 25.11.2021 

Indikatívna alokácia na typ inštitúcie kultúrne zariadenia: 7 034 495 € 

Predmet oprávnených aktivít projektu: rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu v meste Nová 

Baňa, ktorá zahŕňa: klimatizáciu celého objektu, modernizáciu kinosály a javiskovej techniky 

(nové ozvučenie, nové osvetlenie, dataprojektor, sťahovacie plátno, reproduktory, germicídne 

žiariče), rekonštrukciu vestibulu a šatne, vrátane interiérového vybavenia (rekonštrukcia 

sociálnych zariadení – výmena sanity – bezdotykové batérie do WC, vrátane 1 bezbariérového 

WC), bezbariérový vstup do kinosály a na javisko z vestibulu, projekt mobilného interiéru 

vestibulu (sedačky, stavané panely, šatňa na kabáty a pod., stavebné úpravy vestibulu, 

bezdotykový dávkovač dezinfekcie a germicídne žiariče vo vestibule a v šatni, počítadlo 

návštevnosti). 

Financovanie projektu: min. výška: 30 000 € a max. výška: 200 000 € (95%)/ podľa výzvy,  

spolufinancovanie vo výške min. 5% v sume 10 526,32 eur,   

celkové oprávnené výdavky uvedeného projektu (95%+5%): 210 526,32 eur 

a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci.  

(Pozn.: Suma v uznesení bude uvedená ako maximálne možná, a teda, ak by žiadosť bola 

napokon na nižšiu sumu, uznesenie je v poriadku a nebude potrebné ho meniť.)   

V prípade schválenia predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok: sa realizácia 

projektu uskutoční v  súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a cieľmi projektu, ktoré sú 

v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta. 

 

U z n e s e n i e   č. 140/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje  

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-

2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-

19 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na projekt s názvom 

„Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na 

dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len „projekt“) 

- realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 

platným programom rozvoja mesta 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 210.526,32 eur a 



zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5% spolufinancovania v sume 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania 

prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

oprávňuje  

 

- primátora ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 

prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

7. Nájom podporných bodov a stĺpov verejného osvetlenia 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Eva Rupcová. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

D ô v o d o v á  s p r á v a 

 

Spoločnosť NBsieť Obecne siete s.r.o., ktorá prevádzkuje v meste Nová Baňa a v priľahlých 

obciach telekomunikačné služby v oblasti poskytovania internetu a televízie pre širokú verejnosť 

a komerčný sektor, sa obrátila na mesto Nová Baňa so žiadosťou o povolenie využitia mestských 

podporných bodov a stĺpov verejného osvetlenia pre uloženie závesného optického vedenia.  

Uvedené optické trasy budú využívané aj pre komerčné účely na napojenie už existujúceho 

vedenia smerom k obci Brehy. Materiál sa predkladá MsZ za účelom rozšírenia poskytovania 

telekomunikačných služieb ako aj zlepšenie konkurenčného prostredia v tejto oblasti. 

Na základe prijatého uznesenia budú podporné body a stĺpy verejného  osvetlenia prenechané do 

nájmu na dobu neurčitú spoločnosti NBsieť Obecne siete s.r.o za odplatu vo výške 500,- € 

s DPH  mesačne. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zaujímala sa, či sa jedná o všetky stĺpy verejného 

osvetlenia, pretože nie je definovaný rozsah a bolo by potrebné doplniť zoznam ulíc. DPH by 

v sume nemalo figurovať.  

 

Primátor mesta – NBsieť Obecne siete s.r.o. sa potrebuje dostať do obce Brehy a zaujímajú sa 

o stĺpy verejného osvetlenia najmä na sídlisku Vstup – ul. Školská, Nábrežná, Cintorínska. 

Žiadosť od spoločnosti prišla v apríli 2021 a žiadali sme jej doplnenie. Následne máme záujem 

otvoriť zmluvu s Antik-om, pretože zmluva uzatvorená v roku 2018 a nebola prerokovaná 

v MsZ.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – zaujímal ho taktiež rozsah diela. Navrhuje, aby to išlo do majetkovej 

komisie a majiteľ spoločnosti tam vysvetlil podrobnosti. Zaujímalo by ho, ako to bude vedené a 



ako sa to bude realizovať. Informoval sa ako v akom stave je projekt Wifi pre teba, či od 

uvedeného prevádzkovateľa nebudeme žiadať wifi body.  

 

Primátor mesta– Telekom je v štádiu schvaľovania stavebného povolenia líniovej stavby a 

bude viesť optickú sieť zemou. Antik a NBsieť Obecné siete sú dodávateľmi služieb našim 

obyvateľom. Dôležité je, či MsZ chce podporiť takýto zámer alebo nie.  

Z projektu Wifi pre teba sme boli vylúčený, a tak isto aj iné samosprávy z mikroregiónu s tým, 

že bude nová výzva na projekt. Zo strany mesta sme nepochybili a všetky podklady sme zaslali. 

Zdôraznil, že na tomto MsZ sa nerozhoduje ale schvaľuje sa zámer. Poslanci môžu 

žiadať vybudovanie wifi bodov, môže to byť predmetom rokovania.  

 

Mgr. Peter Hudec – navrhol, aby sa tento bod zaradil do programu na navrhovanom pracovnom 

stretnutí poslancov o nájomných zmluvách a tam by sa dohodlo, či je o takúto službu záujem 

a v akom rozsahu.  

 

Primátor mesta – je potrebné zvážiť, či ideme postupovať osobitným zreteľom, alebo sa 

vyhlási obchodná verejná súťaž, kde budú presne špecifikované podmienky pre víťaza.  

 

Mgr. Peter Hudec – navrhol aby sa išlo formou obchodnej verejnej súťaže.  

 

Anton Medveď – z dôvodu konkurencie schopnosti by sme mali návrh podporiť a nevie, či sa 

dá nastaviť podmienky všetkým rovnakom.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zaujímala sa, či je technológia Antitk-u rovnaká ako 

NBsieť Obecné siete a či existuje vizualizácia realizácie. Ujasnila si, že odplata Antiku je 

v protislužbe poskytovania internetu pre MsÚ, ZŠ, MŠ.  

 

Ing. Karol Tužinský – na ulici Školskej je možné vidieť realizáciu Antik-u. Nie je veľmi za 

realizáciu na stĺpoch verejného osvetlenia, nie je to estetické.  

 

Anton Medveď – informoval sa, či mesto vstúpilo do rokovania s Telekom-om.  

 

Primátor mesta – Stavebný úrad dal Telekom-u súhlas na líniovú stavbu. Ponuka pre 

samosprávu zatiaľ neprišla. Nevylúčil do budúcna spoluprácu.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – nie je proti tomuto návrhu, no momentálne ho nevie podporiť 

z dôvodu viacerých nejasností. 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 141/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

 

spôsob prenechania do nájmu podporných bodov a stĺpov verejného osvetlenia  mesta Nová 

Baňa za účelom rozšírenia elektronických komunikačných služieb podľa § 9a, ods. 9 písm. c) 

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: 

v prospech:  

NBsieť Obecne siete s.r.o., Námestie Slobody14, 968 01 Nová Baňa 

z dôvodu zabezpečenia rozšírenia ponuky telekomunikačných služieb pre obyvateľov mesta 

Nová Baňa a vytvorenie konkurenčného prostredia. 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní – 12 

za – 1 (Gregor Káder) 

proti – 1 (Mgr. Peter Hudec) 

zdržal sa – 10 (Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  Marko, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 

Adrian Zima, Anton Žňava) 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

8. 7. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

 

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

a spracovateľkou bodu je PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – dovysvetlil, že bola schválená suma na dva projekty. Chodník, ktorý 

vedie popri ihrisku ZŠ Jána Zemana bol nacenený približne na 10 000 € a prišla požiadavka od 

vedenia ZŠ, aby sa predĺžil až k hornému mostu. Suma za celkovú rekonštrukciu je 15 000€.  

 

Primátor mesta – vidí potenciál rekonštrukcie aj v súvislosti s plánovanou realizáciou 

vnútroblokov a parkovaním na ulici Nábrežnej. Apeloval na občanov, aby neničili opravený plot 

a mohol slúžiť svojmu účelu.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 142/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

schvaľuje  

7. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa. 

 

Hlasovanie č. 11: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 



9. Nákup terénneho osobného automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. Nová 

Baňa a odpredaj starého motorového vozidla 

 

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

a spracovateľom bodu je Ing. Jozef Šmondrk, konateľ  spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.. 

K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Súčasné terénne osobné motorové vozidlo spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Lada Niva 

bolo zakúpené v roku 2014 a bolo využívané prevažne do terénu. Má vek 7 rokov a najazdených 

68.138,- km. Jeho stav a opotrebenie si vyžadujú množstvo opráv, ktoré sú už vzhľadom k veku 

vozidla nerentabilné.  Údržba, opravy a spotreba náhradných dielov za minulý a súčasný rok nás 

v úhrne stáli 4.495,55 EUR. Je  viac ako isté, že bude dochádzať k ďalším poruchám, nakoľko sa 

pohybuje prevažne po lesných cestách, čo pre vozidlo predstavuje väčšiu záťaž a opotrebenie.  

Nákupom nového vozidla dosiahne spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. väčšiu 

bezpečnosť a spoľahlivosť. Nové vozidlo je pre prácu lesníkov nevyhnutnou súčasťou, nakoľko 

lesný celok Nová Baňa má vo svojej výmere 2 635,76ha a celková dĺžka lesných ciest je 65 km. 

Základom práce je pohyb v teréne.  

Predpokladaná súčasná hodnota osobného automobilu je podľa prieskumu trhu do 13.000 

EUR bez DPH. Výsledná cena bude vysúťažená v riadnom verejnom obstarávaní, ktoré 

spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. vykoná následne po schválení nákupu vozidla  mestským 

zastupiteľstvom.  

V súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Baňa predkladá 

spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. v zastúpení konateľom spoločnosti zámer nákupu vozidla, 

ktorý bol zároveň prerokovaný aj s Valným zhromaždením a Dozornou radou spoločnosti 

Mestské lesy spol. s r.o. dňa 14.09.2021. 

 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – žiadala o viac informácií o odpredaji starého vozidla.  

 

Konateľ MsL -  odpovedal, že najlepšie riešenie sa im javí dať vozidlo do protihodnoty pri kúpe 

nového vozidla.  

 

U z n e s e n i e   č. 143/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

nákup terénneho osobného automobilu pre spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa 

a odpredaj starého motorového vozidla. 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 



proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

10. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Novej Bani 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu. K danému 

bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady Nová Baňa spočíva v 

zmene času začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva uvedeného v rokovacom poriadku 

mesta Nová Baňa.  

 

U z n e s e n i e   č. 144/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Novej Bani.  

 

 

Hlasovanie č. 13: 

prítomní – 11 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima, Anton 

Žňava) 

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

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 
 

11. Zmena člena mestskej rady  

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu. K danému 

bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

 

Dôvodová správa 

 

Dňa 24. júna 2021 sa pán poslanec JUDr. Vladislav Lalka vzdal členstva v mestskej rade 

zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve Nová Baňa s platnosťou od 23.06.2021. Žiadosť pod 

číslom 2021/09552 na vzdanie sa členstva v Mestskej rade.  Funkcia člena mu tak zanikla dňom 

doručenia 23. júna 2021.  

 

V súlade s článkom 10 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 

v Novej Bani sa navrhuje za člena poslanec, ktorého nominovala politická strana.   



U z n e s e n i e   č. 145/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) berie na vedomie  

vzdanie sa člena mestskej rady JUDr. Vladislava Lalku dňom 23.06.2021,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

b) volí 

za člena mestskej rady Gregora Kádera.  

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní – 12 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Gregor Káder) 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

12. Zmena predsedu a zapisovateľky komisie dopravy 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mestského úradu. K danému 

bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

 

Dôvodová správa 

 

Zmena predsedu nastala z dôvodu vzdania sa funkcie predsedu a člena poslanca MsZ Mgr. Petra 

Hudeca a zmena zapisovateľky komisie dopravy nastala z dôvodu zmeny pracovnej náplne 

zamestnancov mestského úradu.  

 

Milan Rafaj – informoval sa, kedy a kto bude predsedom komisie.  

 

Primátor mesta – v zmysle rokovacieho poriadku je možné vzdať sa pozície predsedu komisie 

a zároveň poverí zastupujúceho predsedu komisie dopravy.  

 

Mgr. Peter Hudec – písomne informoval a poveril pani poslankyňu Ing. Viktóriu 

Valachovičovú, PhD. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 146/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a)  o d v o l á v a  

z funkcie predsedu komisie dopravy  Mgr. Petra Hudeca, 

z funkcie zapisovateľky komisie dopravy Ing. Slavomíru Bačovú,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b) v o l í 



za zapisovateľku komisie dopravy Ing. Veroniku Búryovú.  

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 
 

13. 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 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 6251/21 – trvalý trávny porast o výmere 39 m
2
 vytvorený dielom 

„3“ o výmere 39 m
2
 z pozemku  E KN parc. č. 4489 – zastavaná plocha o celkovej výmere                        

3.719 m
2 

geometrickým plánom č. 10935479-205/19 vypracovaným dňa 13.05.2021, 

geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným                          

dňa 20.05.2021,  pod číslom G1 - 207/2021, vedeným Okresným úradom v Žarnovici, 

odborom katastrálnym  na LV č. 3853, v  k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta                     

Nová Baňa;
 

   

v prospech: 

Iveta Zúbeková, rod. Hrnčiarová, trvalé bydlisko Mlynská 2815/30,                                               

974 09  Banská Bystrica; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku,                                    

ktorý je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 379 (rodinný dom,                            

súp. č. 1973 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľky. Uvedená časť mestského pozemku 

slúži ako odstavná plocha a manipulačný priestor pre rodinný dom, súp. č. 1973. 

 

v kúpnej cene  za výmeru 39 m
2 

predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo                 

117,00 eur (slovom: jedenstosedemnásť eur). Znaleckým posudkom č. 25/2021 

vypracovaným dňa 09.07.2021 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                     

966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 2,15 eur/m
2
.                   

S kúpnou cenou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov 

vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 60,00 eur. 



 

                                     D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 122/2021 

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. 25/2021 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 min. 3,00 eur/m
2
 v prospech žiadateľky.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – informovala sa, či sa pozemok nachádza intraviláne.  

 

Dáša Zigová – nie, pozemok sa nachádza v extraviláne.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 147/2021 

 

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. 6251/21 – trvalý trávny porast o výmere 39 m
2
 vytvorený dielom „3“ 

o výmere 39 m
2
 z pozemku  E KN parc. č. 4489 – zastavaná plocha o celkovej výmere                        

3.719 m
2 

geometrickým plánom č. 10935479-205/19 vypracovaným dňa 13.05.2021, geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 20.05.2021, pod 

číslom G1 - 207/2021, vedeným Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym  na LV č. 

3853, v  k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
 

v prospech: 

Iveta Zúbeková, rod. Hrnčiarová, trvalé bydlisko Mlynská 2815/30,                                               

974 09  Banská Bystrica; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku,                                    

ktorý je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 379 (rodinný dom,                            

súp. č. 1973 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľky. Uvedená časť mestského pozemku slúži 

ako odstavná plocha a manipulačný priestor pre rodinný dom, súp. č. 1973. 

v kúpnej cene  za výmeru 39 m
2 

predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo                 

117,00 eur (slovom: jedenstosedemnásť eur). Znaleckým posudkom č. 25/2021 vypracovaným 

dňa 09.07.2021 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                     

966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 2,15 eur/m
2
.                   

S kúpnou cenou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov 

vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 60,00 eur. 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní – 12 



za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

2. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 4637/12 – zastavaná plocha o výmere 211 m
2
 vytvorený  z pozemku 

C KN parc. č. 4637/1 – zastavaná plocha o celkovej výmere 1.605 m
2
  vedeného Okresným 

úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 

mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-227/20, vypracovaným dňa 

04.11.2020 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27,  968 01  Nová Baňa, overeným 

dňa 12.11.2020, pod číslom G1 - 482/2020;        
 

v prospech:  

Ľudmila Vallová, rod. Marušková, trvalé bydlisko Kamenárska 1239/54,  

968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu zámeru žiadateľky – vlastníčky stavby mototechna Vallo, súp. č. 1361 /súčasnej 

predajne CYKLOSPORT3000 o jej rekonštrukciu. Stavba sa už 15 rokov využíva na ten istý 

účel a priestor sa už stal nevyhovujúcim. Žiadateľka by chcela plánovanou rekonštrukciou 

stavby zväčšiť kapacitu predajne, služby zákazníkom a pozemok oplotiť; 

 

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 34/2021 vypracovaným dňa 

19.02.2021 znalcom Ing. Imrichom Lasabom, Hlavná 314/118, 966 53                             

Hronský Beňadik bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 15,88 eur/m
2
.                       

Za výmeru 211 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 4.355,88 eur                                          

(slovom: štyritisíctristopäťdesiatpäť eur a osemdesiatosem 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. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 16.09.2020 uznesením č. 99/2020 

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. 34/2021   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 žiadateľky.  

 

Mgr. Juraj Kološta – tento návrh bol už v minulosti na zastupiteľstve a zaujímal sa, či už 

diskusia prebehla medzi kupujúcim, susedom a mestom.  

 

Ing. Karol Tužinský – diskusia prebehla a komisia skonštatovala, že sa nenašlo riešenie, ktoré 

by vyhovelo obom stranám.  

 

Primátor mesta – stiahnutie bodu z rokovania v minulosti vyplynulo z toho, že potreboval 

získať viac informácií. S Ing. Bačovou bol na tvare miesta. Hovoril o inej alternatíve, ktorá 

nebola navrhnutá Ing. Gažim. V mieste sa nachádza vedenie kanalizácie a elektriny, k čomu 

musí dať stanovisko stavebný úrad. Na MsZ je to zaradené opätovne, pretože to nemôže ostať 

nevyriešené a potrebujeme stanovisko poslancov.  

 

Anton Medveď – zaujímalo ho, či bolo oslovené povodie Hrona. Navrhol, aby sa časť predala 

osobitným zreteľom a časť dražbou.  

 

Milan Rafaj – skonštatoval, že sa to ťahá už dlhú dobu. Súhlasí s vyjadrením primátora, že je 

potrebné stanovisko stavebného úradu. Bod navrhuje stiahnuť z rokovania a následne, keď dá 

stavebný úrad stanovisko, ktorá stavba by tam mohla byť povolená, potom bude MsZ 

rozhodovať.  

 

Ing. Karol Tužinský – komisia nedospela k záveru z dôvodu, že jeden zámer pána Valla 

negoval druhý zámer pána Gažiho. Súhlasí s posunutím na prejednanie stavebnému úradu.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – cyklošport je zabehnutá prevádzka v Novej Bani. Návrh 

podporí a nebude brať do úvahy, že pán Vallo resp. pán Valach pôjdu do rizika.  

 

Mgr. Peter Hudec – prikláňa sa k tomu, aby stavebný úrad vydal stanovisko, ktorý plán je 

realizovateľný. Či už plán pána Valla alebo pána Gažiho.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – zúčastnil sa obhliadky za prítomnosti komisie, pána Gažiho a pána 

Valla, pána Valacha. Na stretnutí sa nedohodlo na riešení a nevie ako prípad pokračoval ďalej.  

 

Igor Moško – navrhuje, aby sa návrh prepracoval a až potom by bol predložený na rokovanie 

MsZ.  

 

Pán Gaži – poslal na MsÚ návrh – dve varianty. Jeden variant je bez nákladový, druhý variant 

pre nich predstavuje investíciu – prekládku septiku. Pani Vallová sa sprostredkovane cez pani 

Zigovú vyjadrila, že nesúhlasí ani s jedným variantom. Pán primátor sa vo veci angažoval, 

nadškrtol možnosť riešenia, no reálne sa vo veci nekonalo. Informoval, že kábel nejde popod 

budovu cyklošportu ale vedľa nej, v mieste kde sa plánuje prístavba. Bol by taktiež naklonený 

k stanovisku stavebného úradu.  

 

Maroš Marko – komisia na stretnutí hľadala riešenie, no pán Gaži nesúhlasil ani s jedným 

návrhom. V minulosti mu boli povolené dva vstupy a teraz žiada o tretí.  

 

Pán Gaži – návrh pána Marka zapracoval do varianty B, ktorá bola zaslaná na MsÚ.  

 



Zigová – k návrhu pána Gažiho sa vyjadrovala pani Vallová. Dala písomné nesúhlasné 

stanovisko. Je neopodstatnené riešiť v komisii, pokiaľ nenastala dohoda.  

 

Primátor mesta – na základe dohody – variantu B je potrebné prepočítať m
2
 na odpredaj 

jednotlivým kupujúcim.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – skonštatoval, že návrh je priechodný pre obe strany. Mala by ustúpiť 

jedna a druhá strana.  

 

Ing. Karol Tužinský – navrhuje stretnutie na tvaru miestnej obhliadke pod taktovkou mesta, za 

účasti všetkých zainteresovaných kde by sa odprezentoval variant B, s ktorým aj mesto 

a komisia súhlasí. Preto teraz navrhuje stiahnuť materiál z rokovania.  

 

Primátor mesta – stiahne materiál z rokovania a dá ho na najbližšie zastupiteľstvo s tým, že sa 

prerokuje variant B so všetkými stranami.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – si pamätá, že na stretnutí s komisiou sa dohodlo, že do rokovaní 

vstúpi mesto a doposiaľ sa nič nezmenilo. Nedozvedeli sa dôležité veci, ktoré menia situáciu.  

 

Zigová – na stretnutí sa dohodlo, že podajú písomné stanovisko a návrhy obaja kupujúci a pani 

Vallová s nimi nesúhlasila. Mesto nemohlo nič riešiť.  

 

Mgr. Peter Hudec – obaja by sa mali prezentovať, čo chcú stavať a prezentovať svoje zámery. 

Bolo by to vhodné pre ďalšie rozhodovanie vedieť.  

 

Maroš Marko – je potrebné zvolať stretnutie Gažiovcov, pani Vallovej za účasti mesta a nájsť 

kompromisné riešenie.  

 

Pán Gaži – počas prvého stretnutia on sám nesúhlasil s navrhovaným riešením komisie, no 

prehodnotil názor. Po dohode bol prizvaný geodet za účasti pána Valla a Valacha. Tam sa oni 

vyjadrili, že s týmto navrhnutým riešením nesúhlasia. Vtedy zmenili názor.  

 

Primátor mesta Nová Baňa tento návrh uznesenia sťahuje s programu rokovania dnešného 

MsZ.  

 

3. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie dohody medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Technickými 

službami mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, Nová Baňa ako správcom majetku o zrušení 

správy k časti zvereného majetku v zmysle  čl. 3. odst. 3.2 Zmluvy o zverení správy 

majetku mesta Nová Baňa č. 5/2015 zo dňa 22.12.2015 dňom 01.01.2022 a to: 

 

 

Záchody a sprchy Tajch 

vstupná cena:                             124.223,31 eur 

zostatková cena k 31.12.2021:     86.427,31 eur 

                                              



z dôvodu, že uvedenú nehnuteľnosť si bude spravovať mesto Nová Baňa.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mesto Nová Baňa uzatvorením dohody zruší správu uvedenej časti majetku z dôvodu,                             

že uvedenú nehnuteľnosť si bude spravovať mesto Nová Baňa.  

 

Mgr. Peter Hudec – zaujímal sa o ocenenie budovy a taktiež ako má mesto v pláne sa o budovu 

starať.  

 

Zigová – informovala, že cena sa stanovuje na základe odpisov. Zostatková cena odpisov je  

86.427,31 eur k 31.12.2021.  

 

Primátor mesta – informoval, že sa bude ďalej o budovu starať pán Lisičan z TS. Opravy budú 

hradené z mestského rozpočtu, tak ako všetky iné budovy. Budova je v súčasnej dobe prenajatá, 

čo je veľmi dobré. Do budúcna sa budú otvárať zmluvy a plánuje sa obchodná verejná súťaž.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – reagovala na to, že sa bude pán Lisičan starať o budovu. 

Či bude zamestnancom mesta alebo bude na polovičný pracovný úväzok.  

 

Primátor mesta – bude naďalej zamestnancom Technických služieb.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 148/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

uzatvorenie dohody medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Technickými službami 

mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, Nová Baňa ako správcom majetku o zrušení správy k časti 

zvereného majetku v zmysle  čl. 3. odst. 3.2 Zmluvy o zverení správy majetku mesta Nová Baňa 

č. 5/2015 zo dňa 22.12.2015 dňom 01.01.2022 a to: 

Záchody a sprchy Tajch 

vstupná cena:                             124.223,31 eur 

zostatková cena k 31.12.2021:     86.427,31 eur 

                                              

z dôvodu, že uvedenú nehnuteľnosť si bude spravovať mesto Nová Baňa. 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

 



14. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – na finančnej komisii riešili opätovne rozpočet na rok 

2022 a zistila, že nie všetky investície sa budú môcť realizovať hneď, bez zmien rozpočtu. 

Zaujímalo ju, či tam bude zahrnutý dvor ZUŠ.  

 

Primátor mesta – dvor tam nebol zahrnutý ani v prvej verzii. Verí, že sa podarí zrealizovať 

dvor ZUŠ aj chodník na ulici Kollárovej. Momentálne nie je stanovená na cena na opravu dvora. 

Je tam potrebné vyriešiť problém s kanalizáciou a pani riaditeľka plánuje estetickejšiu opravu 

dvora ako len nový asfaltový povrch.  

 

Ing. Karol Tužinský – dvor sa navrhol vyradiť z dôvodu, že ZUŠ si zaslúži lepšiu a estickejšiu 

opravu ako len nový povrch. 30 000 € je pre bezpečnosť detí investovať do chodníka na ulici 

Kollárovej. Je za vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu dvora.  

 

Milan Rafaj – otvoril tému mailu od pána Barniaka. On v tom vidí závažné veci a nemali by to 

voľne pustiť. Mala by sa na to pozrieť pani kontrolórka alebo pani právnička. Je potrebné veci 

preveriť a dať ich na správnu mieru.  

 

Gregor Káder – požiadal o preposlanie mailu, pretože nevie o čom je reč spomínaný mail 

nedostal.  

 

PhDr. Katarína Segetová – konštatovala, že v maily sa nachádzali informácie z jej 

predchádzajúcich kontrol a jej pracovné poznámky. Čo sa týka nehospodárnosti TS sa vyjadrila, 

že verejné prostriedky nie sú neobmedzené. Testy a právne služby by si ako podnikateľ zrejme 

nezakúpil keby ich mal možnosť mať zadarmo. Pán riaditeľ si svoje rozhodnutia obhájil. 

Zdôraznila, že je len kontrolný orgán, nemôže robiť rozhodnutia.  

 

Mgr. Peter Hudec – požiadal o spracovanie analýzy pochybení a prejsť si to spolu 

s právničkou. Požiadal o doplnenie napr. kúpi osobného automobilu a iných.   

 

Ing. Karol Tužinský – kontrolórka vykonáva len kontroly. MsZ by malo zaviazať primátora 

návrhom uznesenia a následne o ňom hlasovať. Výkonný orgán je podľa jeho názoru primátor.  

 

Primátor mesta – vysvetlil fungovanie organizácií s právnou subjektivitou. Jedno z riešení je 

začleniť TS pod mesto. Mali by jedného štatutára – primátora. Začiatkom roku 2022 mu bude 

doručený výsledok kontroly hlavnej kontrolórky VO za obdobie 3 rokov a potom bude konať 

ďalej. Písalo sa aj o verejnom obstarávaní kukavozu. Dal otázku odborníkom, ktorí sa VO 

venujú ako profesionáli a oni potvrdili, že verejné obstarávanie je v poriadku.  

 

Mgr. Peter Hudec – papierovo, legislatívne a právne je proces verejného obstarávania 

v poriadku, pretože sa špecifikoval presný typ kukavozu. Keby to tak nebolo, potom by sme sa 

mohli baviť o možnosti iných dodávateľov.  

 



Primátor mesta – kontrola procesu VO zákaziek s nízkou hodnotou sú v kompetencii hlavnej 

kontrolórky mesta, nie v kompetencii UVO a ona pochybenia postupuje NKÚ. Spomínaný mail 

dostal taktiež a bude sa s ním zaoberať, bude hovoriť s hlavnou kontrolórkou.  

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pýtala sa primátora, či by uvažoval mať Technické služby 

pod sebou aj keby bolo na TS všetko v poriadku. Túto myšlienku by nepodporila, pretože má 

jednoduchšie riešenie ako je zmena organizačných štruktúr.  

 

Primátor mesta – uvažoval by o tom z dôvodu zjednodušenia finančných a aj iných procesov.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – konštatoval, že hlavná kontrolórka našla pochybenia a podľa jeho 

názoru MsZ môže podať návrh na kontrolu a podľa toho by mal štatutár zaujať stanovisko 

a konať.  

 

Riaditeľ TS – vyjadril svoj názor na adresu pán Jozefa B. Kontroly na verejné obstarávania boli 

vykonané, boli prijaté nápravné opatrenia z jeho strany aj zo strany primátora. Technické služby 

spravili veľa dobrých vecí svojpomocne, to by nemalo byť zabudnuté.  

 

Právnička – je potrebné vec veľmi dôsledne prebrať z oboch strán. Kontroly boli, boli zistené 

pochybenia a prijali sa opatrenia. Je však potrebné sa tomu opätovne venovať, keďže sa jedná 

o podnet občana. Po preverení všetkých skutočností sa k tomu písomne vyjadrí.  

 

Mgr. Peter Hudec – pán riaditeľ narába s verejnými financiami, čiže sa môže daňový poplatník 

opýtať, vyjadrovať sa k tomu a zniesť podnety.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – riaditeľ TS deklaroval, že maximálne vychádza v ústrety 

poslancom. Nedostáva informácie od riaditeľa TS ani ohľadne verejného osvetlenia na Štáloch, 

nie je to pravda voči jej osobe, že by sa hneď riešili podnety poslancov. Informovala sa taktiež 

o kontajnerovom stojisku na Štáloch.  

 

Riaditeľ TS – kontajnerové stojiská sa budú budovať len v KBV nie v IBV. Momentálne dva 

umiestnené zvony na tráve pri obchode pri Slameníkovcoch nie je oficiálne kontajnerové 

stojisko. Pozemok pod nimi nie je vo vlastníctve mesta ale súkromnej osoby. Nacenenie 

verejného osvetlenia nemá ešte k dispozícii, keď ho bude mať pošle ho pani poslankyni.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – súhlasil s názorom pani právničky. Požiadal o promptnejšie riešenie 

takýchto vecí, zaujať stanovisko. Pokiaľ niekto pochybil je potrebné zaujať stanovisko, ak nie, je 

potrebné sa ho zastať.  

 

 Anton Medveď – požiadal riaditeľa TS, aby na ulici Mariánskej vysypal štrk v mieste kde sa 

osadzovala rúra. Pýtal sa, či je už ukončené asfaltovanie výtlkov. Menoval viaceré výtlky, ktoré 

je potrebné opraviť. Opýtal sa, či sa robí kontrola výtlkov aby sa mohla uplatniť reklamácia.  

 

Riaditeľ TS – v asfaltovaní sa pokračuje zajtra. Na Mariánskej ulici dosypú štrk a na jar sa tam 

doseje tráva. Reklamáciu výtlkov má pán primátor v maily, bola to jedna z úloh z porady.  

 



Anton Medveď – zaujímal sa o situáciu s Tajchom.  

 

Ing. Spurný – Rozhodnutím OU Žarnovica bolo dané zníženie hladiny o 0,5 metra, čo sa má 

zrealizovať do konca roka. Podnikáme kroky, žiadame cenové ponuky od špecializovaných 

firiem. Je oslovená firma na odobratie vzorky sedimentu a jej následný rozbor za účelom zistenia 

jeho ďalšieho použitia, či sa jedná o toxický odpad alebo sa môže ďalej použiť.  

 

Primátor mesta – máme projekt z roku 2017, kde sa hovorí o tom, že výška sedimentu je 0,5 m, 

pričom v súčasnosti vieme, že výška sedimentu je 1,5m. Cena z roku 2017 za uskladnenie 

sedimentu na skládke je cena 10 € za tonu, pričom cena dnes je 50 € za tonu.  

 

Anton Medveď – vyjadril nesúhlas s plánovaným postupom prác a časovým rámcom realizácie.  

 

Primátor mesta – problém s Tajchom netrvá len rok. O probléme vieme najmenej 17 rokov a je 

potrebná trpezlivosť pri jeho riešení. 

 

Mgr. Peter Hudec – Reagoval na riaditeľa Technických služieb. Nie je pravda, že vychádza 

poslancom v ústrety. Nebavíme sa o ničom novom len o výsledkoch kontroly hlavnej 

kontrolórky.  

 

Igor Moško – informoval sa o osvetlení na Tajchu. Pochválil súčasné osvetlenie, no bolo by 

potrebné tam ešte približne 5 lámp doplniť.  

 

Riaditeľ TS – ak sa vyčlenia finančné prostriedky v budúcom roku, nevidí problém doplniť 

osvetlenie.  

 

Primátor mesta - má záujem dobudovať osvetlenie ešte v tomto roku.  

 

Igor Moško – dal podnet na prepadávajúcu cestu na ulici Záhradnej. 

 

Primátor mesta – domnieva sa, že sa jedná o problém vodárov. Je potrebné ich urgovať.  

 

Ing. Karol Tužinský – prepadávanie cesty pri kanalizáciách je problém celej Novej Bani, čo je 

následkom aj masívnej výstavby a prejazdu ťažkých áut.  

 

Mgr. Juraj Kološta – informoval sa na spojnicu ulíc Mariánska a Hájska. Má požiadavku, aby 

sa úplný zákaz vjazdu preklasifikoval na zákaz vjazdu nad 3,5 tony.  

 

Primátor mesta – zmena značky musí byť odsúhlasená dopravným inšpektorátom, čo je časovo 

náročné. Situáciu budeme podávať na riešenie na ODI.  

 

Riaditeľka ZUŠ – informovala o priebehu rekonštrukcie ZUŠ a poďakovala poslancom MsZ za 

umožnenie rekonštrukcie. Bude potrebné v rámci rekonštrukcie dvora zrekonštruovať aj 

kanalizáciu.  

 



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

Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 21:00 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.                     Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r. 

                       primátor mesta                    prednostka MsÚ          

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Peter Hudec, v. r.                                           Mgr. Adrian Zima, v. r.  

                        I. overovateľ                                         II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Beťková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrUJORpIFs0



