Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 17.12.2021 o 13.00 hod.
v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa
Prítomní:
1. Primátor mesta:
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
2. Prednostka MsÚ:
Mgr. Ľudmila Rajnohová
3. Hlavná kontrolórka
PhDr. Katarína Segetová (online)
4. Členovia rady:
Mgr. Juraj Kološta, Gregor Káder,
Maroš Marko
Ing. Karol Tužinský (ospravedlnený)
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 4, boli prítomní 3) a preto vyhlásil mestskú radu za
uznášaniaschopnú. Za zapisovateľku určil Ing. Luciu Beťkovú. Za overovateľov zápisnice
boli zvolení Mgr. Juraj Kološta, Gregor Káder.
Na prejednanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1. Plán činnosti na rok 2022.
2. Rôzne
Záver
Hlasovanie o programe MsR:
Hlasovanie č. 1:
prítomní - 3
za – 3 (Mgr. Juraj Kološta, Gregor Káder, Maroš Marko)
proti - 0
zdržal sa - 0
nehlasoval - 0 – bolo prijaté
1. Plán činnosti na rok 2022
Primátor:
Informoval o plánovaných zasadnutiach Mestskej rady v roku 2022. V pláne sú tri zasadnutia,
pričom prvé je naplánované na 9.2.2022.
Oboznámil prítomných o situácii s vodnou nádržou Tajch a plánoch jej rekonštrukcie v roku
2022. V súčasnosti sú odobraté vzorky sedimentov z dna vodnej nádrže a sú zaslané na rozbor
do špecializovanej spoločnosti. Na základe výsledkov rozborov sa určí či sa bude sediment
skládkovať na skládke odpadov alebo bude možné jeho ďalšie využitie, napríklad
v poľnohospodárstve. Ďalšie kroky budú konzultované s OÚ Žarnovica.
Informoval členov MsR o projekte Althandel – Potterovom parnom stroji. Konzervácia
základov sa musí v roku 2022 zrealizovať profesionálne a ďalší postup sa bude odvíjať od
plánu PHSR a IÚS BBSK.

1

Oboznámil s plánmi výsadby zelene v obnovenom Radničnom parku v spolupráci so
študentom záhradnej architektúry Patrikom Segéňom. S obnoveným mobiliárom a vysadenou
zeleňou má park potenciál na kultúrne podujatia pre občanov.
Na rekonštrukciu sociálnych zariadení v CVČ si riaditeľka žiadala 120 000 €, čo nie je
v momentálnej situácií možné. Primátor navrhoval alternatívne riešenia prístavby od zadného
vchodu do sály, ktorý sa nevyužíva. Je potrebné premyslieť iné riešenia a následne sa
dohodnú na realizácii.
2. Rôzne
Mgr. Ľudmila Rajnohová – na februárovom zasadnutí navrhla prerokovať témy CIZS,
Domov dôchodcov a volebný systém v meste Nová Baňa, pretože voľby v roku 2022 budú
náročnejšie z dôvodu voľby aj do VUC. Taktiež by navrhovala prerokovať transformáciu
Technických služieb.
Primátor – oboznámil členov o aktuálnej situácii s CIZS – uzatvorila sa zmluva s JUDr. Mgr.
Vladislavom Mičátkom, PhD. o zastupovaní mesta v procese implementácie projektu.
Primátor – informoval sa u kontrolórky o stave a časovom pláne kontroly VO na TS.
Hlavná kontrolórka – odpovedala primátorovi, že kontrola bude sfinalizovaná začiatkom
roka 2022.
Gregor Káder – sa informoval do kedy má termín na oboznámenie sa s materiálmi
z minulých zasadnutí MsR. Primátor mu odpovedal, že do najbližšieho zasadnutia MsR s tým,
že v prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii.
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.
primátor mesta

Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r.
prednostka MsÚ

Mgr. Juraj Kološta, v. r.
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Zapísala: Ing. Lucia Beťková
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