
Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 9.2.2022 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novej Bani

Prítomní :
Predseda komisie :

Členovia komisie :

Primátor mesta :

Prizvaní na rokovanie komisie

Zapisovateľka

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 
Mgr. Eva Rupcová 
Mgr. Ľudmila Rajnohová

Mária Bakošová

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.

Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia. Ing. Dušan Špirek, PhDr. Janette 
Brnáková, PhDr. Katarína Segetová /online/, Mgr. Eva Rupcová /online/, Mgr. Ľudmila 
Rajnohová /online/, Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA/online/

Program zasadnutia :
Otvorenie

1. Externé financovanie Mestského kultúrno-športového a voľnočasového areálu 
v Novej Bani formou úveru

2. Úhrada pohľadávky na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému Trading 
universal services, s.r.o.

3. 1 Zmena rozpočtu
4. VZN o financovaní originálnych kompetencií na území mesta Nová Baňa na úseku 

školstva
Záver



K bodu 1: Externé financovanie Mestského kultúrno-športového a voľnočasového 
areálu v Novej Bani formou úveru
Členom komisie bol doručený materiál ohľadom financovania projektovej dokumentácie 
MKŠaVA formou úveru vo výške 200 000,00 Eur. Boli predložené nasledovné ponuky 
z komerčných bánk:
Druh úveru: Investičný úver
Účel úveru: financovanie nákladov spojených s projektovou dokumentáciou na
výstavbu Mestského kultúrno-športového a voľnočasového areálu v Novej Bani 
Výška úveru: 200,000.00 Eur
Doba trvania úveru: Alt. 1/3 roky, Alt. 2/ 5 rokov
Úroková sadzba: Alt. 1/splatnosť 3 roky Euribor+0,19%, počet splátok 36, 35x5555,55
Eur, posledná splátka 5555,75 Eur

Alt. 2/splatnosť 5 rokov Euribor + 0,27%, počet splátok 60, 
59x3333,33 Eur, posledná splátka 3333,53 Eur
Pri splácaní hneď v mesiaci podpisu úverovej zmluvy by úroky za celé obdobie boli:

Alt. 1/3 roky = 580,59 €
Alt. 2/ 5 rokov = 1 365,34 €

Splácanie: mesačne
Odplata za dojednanie: 166,00 Eur

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - v júni som podporila výstavbu haly ale nie za 
podmienok, že si na projektovú dokumentáciu budeme brať úver. Pán primátor v minulosti 
spomínal, zobrať si úver na miestne komunikácie, opraviť ich vo väčšom rozsahu. Toto mi 
skôr dáva zmysel ísť do takéhoto úveru, ale čo sa týka úveru na projektovú dokumentáciu 
nie som naklonená tomuto riešeniu. Rada by som vedela nejakú predbežnú informáciu 
o stave financií, hoci záverečný účet bude až o nejaké dva mesiace.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - v júni bolo prijaté uznesenie, kde je v bode d/ že sa 
táto akcia bude financovať z externých úverových zdrojov. Pri schvaľovaní sa povedalo, že 
každý jeden krok bude riešený s poslancami. To sa aj teraz deje. Keď sa riešil rozpočet prvé 
dve kolá boli o tom aké sú naše požiadavky za jednotlivé obvody, ktoré sme zhrnuli do 
vyčíslenia a potom sme prijímali rozpočet, ktorý sme museli mať vyrovnaný. A v ňom sa 
schválilo dať do rozvoja mesta súčtom sumu 685 985,00 Eur. Tie akcie, ktoré sa do tohto 
zoznamu nedostali sú v zozname a budú sa riešiť zmenou rozpočtu. Vzhľadom na druhú 
výzvu z fondu na podporu športu, ktorá bola vyhlásená 15.11.2021 a uzatvorená 31.1.2022, 
sa pripravovali kroky na podanie žiadosti pre tretiu výzvu. Došlo sa do fázy, kedy sa vyhlásilo 
verejné obstarávanie na PD, ktoré sa 7.2.2022 uzatvorilo. Boli predložené dve ponuky. 
Pokiaľ sa držíme podmienok vo výzve, v čase uzatvorenia zmluvy musíme mať finančné 
krytie, ktoré teraz bez úveru nemáme. Pokiaľ ho MsZ neschváli, zmluva sa nemôže uzatvoriť 
a nebude sa riešiť projektová dokumentácia. A nebude sa podávať žiadosť pre tretiu výzvu 
v termíne, ktorý by mohol byť odhadovaný na štvrtý štvrťrok 2022.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - pred dvomi dňami bola uzavretá výzva na podávanie 
PD, či už vieme sumu.
Ing. Jozefína Kasanová - pokiaľ je situácia, že financie teraz nemáme na projektovú 
dokumentáciu ale ich mať budeme, podporím úver.
Ing. Adrian Vatrt - predbežne sa prikláňam k úveru, ak by sme sa nemohli zapojiť do výzvy 
z toho dôvodu, že nemáme z čoho financovať PD.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - nie je stanovené kedy bude výzva z Fondu na 
podporu športu, vychádza to na štvrtý štvrťrok, a to bude po voľbách. Čiže, to čo robíme 
teraz nebudeme môcť všetci ovplyvniť. A po druhé, v júni, keď sa schvaľoval tento zámer a aj 
v septembri, keď sa potvrdzoval v MsZ, nikto si nepomyslel, že nastane takáto cenová 
energetická kríza. A preto musíme z mestského rozpočtu vynaložiť o 135 00,00 eur viac ako 
by sme boli dali, keby boli energie na cenovej úrovni ako minulý rok. A v tomto smere, by 
som bol opatrný aj ja .



Ing. Karol Tužinský - na MsZ keď sa schvaľoval zámer na halu sme sa bavili o tom, že 
s poslancami bude komunikovaná akákoľvek zmena alebo akcia, nielen v súvislosti s úverom 
ale všeobecne. Keď sa v minulom roku s Ing. Letkom predstavoval zámer, komunikovalo sa, 
že sa projektová dokumentácia bude financovať z peňazí mesta, nie z úveru. A tento názor 
zastávam. Išiel som do pracovnej skupiny s tým, že sa budem snažiť náklady zreálniť. Čo sa 
aj podarilo, lebo prišli dve ponuky jedna je na 206 000,00 eur s DPH , druhá na 178 800, 00 
eur s DPH. Druhá vec, že na inžiniersku činnosť budeme potrebovať okolo 60-70 tisíc eur. 
Tým pádom si myslím, že aj ten úver 200 tisíc nám nič nerieši. Z prostriedkov mesta túto 
čiastku vieme nájsť, je to len o prioritách.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - k tým prioritám. Hovorili sme, že budeme generovať 
na cesty okolo 150 000,00 eur ročne. Keď sa pozriem na rozpočet na rok 2022 je tam 297 
000,00 eur. Nechcem meniť túto sumu, len pripomínam, že je to o 150 tis. EUR viac ako bolo 
vynakladané na cesty v predchádzajúcich 3 rokoch. Ja som za to, aby sme vykomunikovali 
s obstarávateľom ďalší postup, čo sa týka projektovej dokumentácii. A nezasekli chod mesta 
v tomto roku. V apríli po záverečnom účte sa budeme baviť, čo sa bude dať a čo nie.
JUDr. Vladislav Laika - viacerí tu nechápeme, čo tým myslíš
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - myslím tým to, že peniaze na projektovú 
dokumentáciu sa nezmestili do schválenej sumy 685 985,00 eur, tak to tlakom nechcem 
riešiť a som ochotný počkať.
JUDr.Vladislav Laika - to znamená že návrh na úver by sa stiahol? Máme sa k tomu 
vyjadrovať?
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - finančná komisia je poradný orgán, keď budeme mať 
záverečné stanovisko komisie, budeme pripravovať materiály do zastupiteľstva. Či tam bude 
alebo nebude financovanie projektovej dokumentácie úverom, sa rozhodneme.
JUDr. Vladislav Laika - od začiatku, asi rok dozadu som žiadal, že mi tu chýba analytika, 
dopad financií mesta v rozpätí desať rokov, chýba mi prehľad k tomu, aké investície nás 
čakajú, koľko nás to celé bude stáť a koľko nám ostáva peňazí. Chýbajú konkrétne prepočty. 
Všetko je v rovine snáď, ak., a takýmto spôsobom sa k tomu staviame. Konečne máme 
nejaké informácie a prepočty. Prepočty k hale boli v minulosti tlačené dole. K tým nákladom, 
čo povedal Ing. Tužinský, plne súhlasím. Pri schvaľovaní rozpočtu sme vyradili akcie v sume 
418 000,00 eur, ktoré boli komunikované na stretnutí s poslancami. V nich bola zahrnutá aj 
hala. A bolo povedané, že sa zaradia v prvej zmene rozpočtu. Pán primátor, si spomenul, že 
máme náklady na energie, s ktorými nikto nerátal v rozpočte. Čiže to sú ďalšie investície, 
ktoré nás čakajú, a som toho názoru, že by sme si nemali vyčistiť rozpočet do tla. Aby sme 
mali rezervu okolo 100 000,00 eur. Pán primátor, ty si prevzal finančné prostriedky vo výške 
600 000,00 eur z predošlého obdobia. Ja by som bol rád, keby sme aj mi nejakú rezervu na 
nepredvídané výdavky držali. Za tento návrh určite nezahlasujem, lebo som toho názoru, že 
takto to dohodnuté nebolo, a kto nemá na projektovú dokumentáciu, by sa do takých vecí 
nemal púšťať.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - nechcem, aby sme na tomto vytvárali nejaký boj. Ja 
som si dal aj do volebného motta, že to bude spolupráca namiesto škriepok, a budem sa 
toho držať do posledného dňa, a uvidíme ako to bude v tomto roku ďalej. Ja som za to, že 
mesto má celkom slušné vyhliadky do budúcnosti a ekonomická situácia napriek dopadom 
z vonkajšieho prostredia je v rámci mesta pod kontrolou. Navýšenie energií činí 135 000,00 
eur, ale pre nás je potrebné navýšiť rozpočet o 60 000,00 eur, lebo 70 000,00 eur sme už 
zapracovali pri schvaľovaní rozpočtu. Tento projekt je väčší a keď sa bavíme, aké budú nové 
východiskové pozície, asi by bolo korektné, aby tento projekt začali riešiť ľudia, ktorí budú 
zvolení v novom funkčnom období. Ak vy vyjadríte teraz stanovisko, že neodporúčate, 
budeme sa tým zaoberať tak, aby sme na zastupiteľstve z toho nerobili cirkus.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- my sme mali komisiu dopravy a chcela by som 
poskytnúť nejaké informácie. Máme schválených veľa finančných prostriedkov do ciest. 
Nevylučujem, že z komisie dopravy pôjde ešte návrh na zvýšenie prostriedkov, alebo 
budeme skracovať úseky, ktoré sa spravia.
Ďalej by ma zaujímalo, koľko zhruba budeme v prebytku v záverečnom účte, a koľko sme 
doposiaľ investovali do tejto haly.



Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - my máme v Novej Bani špecifickú kapitolu školstvo, 
kde mesto dopláca 360 000,00 eur nad rámec normatívu. Najviac MŠ, CVČ a už aj ZUŠ 
a ZŠ. Čo sa týka tvorby prebytku, ja by som Vám rád povedal číslo, ktoré použijeme, ale na 
to je tu finančné oddelenie, ktoré bude tvoriť záverečný účet.
JUDr. Vladislav Laika - pani Brnáková, vy ste spomínali, že nejaké prepočty už máte 
PhDr. Janette Brnáková - áno, taký predbežný výsledok hospodárenia už máme. Dobrá 
správa je, že to čo sme predpokladali, že ušetríme a v rozpočte je už zapracované máme 
kryté. Prebytok hospodárenia vychádza 429 904,00 eur, pričom z toho je už v rozpočte 
zapojených 423 040,00 Eur. Čiže nám zostáva voľných 6 800,00 eur. Všetky peniaze 
z prebytku hospodárenia sú na účte, zatiaľ sa nepoužili.
JUDr. Vladislav Laika - chápem to tak, že keď sme tvorili rozpočet, sme si časť projektov 
zapojili, časť nechali, teraz keď ste to celé prepočítali, tak nám vyjde už aj so zapojenými 
projektmi, ktoré sme si na MsZ chválili, zostatok cca 6 000,00 eur?
PhDr. Janette Brnáková - áno
JUDr. Vladislav Laika - pýtam sa, kde nájdeme finančné prostriedky na zvýšené energie 
PhDr. Janette Brnáková - rezervný fond tento rok sa dá použiť už iba na kapitálové 
výdavky.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - môžeme nakladať so zapojenými príjmami a uvidíme 
aké budú daňové príjmy.
Ing. Karol Tužinský - k otázke, koľko doteraz bolo investované do haly, bolo zaplatených 
cca 15 800 eur. A to na zabezpečenie verejného obstarávania, vypracovanie geometrického 
plánu, hydrogeologický prieskum, konzultácie....

Hlasovanie za externé zdroje financovania
Mestského kultúrno-športového a voľnočasového areálu v Novej Bani formou úveru 
Za: 0 
Proti: 5 
Zdržali sa:0

Finančná komisia neodporúča externé financovanie projektovej dokumentácie 
MKŠaVA

K bodu 2: Úhrada pohľadávky na základe exekučného príkazu vo veci proti povinnému 
Trading universal services, s.r.o

Členom komisie boli zaslané podklady k zaplateniu pohľadávok a exekučného príkazu vo 
veci proti povinnému Trading universal services, s.r.o. vo výške 56 078,55 eur a prospech 
oprávneného OSMONT elektromontáže, s.r.o. vo výške 7 887,90 eur

Návrhy odkomunikovala právnička mesta Mgr. Eva Rupcová.

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa dňa 15.12.2021 schválilo prostriedky na úhradu 
časti uvedeného záväzku.
Na základe uvedených skutočností a oznámenia aktuálnej výšky jednotlivých exekučných 
príkazov od súdneho exekútora, boli pohľadávky dňa 12.1.2022 uhradené vo výške 
56.078,55 eur.

Na základe vyjadrenia advokátskej kancelárie Soukeník - Štrpka, s.r.o., ktorá nás 
v predmetnom spore zastupuje uvádzame nasledovné:

AKSŠ na podnet mesta podala podnet na príslušné orgány exekútorskej komory vo vzťahu 
k trovám exekúcie, ktoré vznikli exekútorke (z dôvodu nesúhlasu s výškou exekučných 
nákladov). Po doručení odpovede zo strany exekútorskej komory, Mesto Nová Baňa zváži 
ďalší postup: výzva na vrátenie exekučných nákladov, prípadne žaloba o vrátenie 
bezdôvodného obohatenia.



Uvedená suma pozostáva:

Trovy súdneho konania oprávneného: 3 331,94 Eur

Trovy právneho zastúpenia v exekúcii: 569,86 Eur 
Súdny poplatok za vydanie poverenia: 16,50 Eur 
Odmena súdneho exekútora vrátane DPH: 3 933,60 Eur 
Hotové výdavky vrátane DPH: 36,00 Eur

Finančná komisia berie daný návrh na uznesenie na vedomie

Ing. Dušan Špirek odišiel z komisie

K bodu 3. 1. Zmena rozpočtu

PhDr. Janette Brnáková - príjmy: z odvodu TS vo výške 40 161,54 eur, odpredaj vrtu 
62 800,00 eur a neminutý dar 10 000,00 eur, výdaje: exekučný poplatok 7 900,00 eur, 
dobudovanie vrtu 62 800,00 eur, bežné výdavky MKŠaVA 10 760,54 eur, transfery OZ 
10 000,00 eur, havarijný stav ZUŠ 17 501,00 eur, príspevok pri narodení 4 000,00 eur. 
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - k zvýšeniu výdavkov na dotácie, dotácie sa už 
rozdeľovali a príspevok pri narodení detí, z akého dôvodu ideme pre rodičov dávať takýto 
príspevok
Mgr. Ľudmila Rajnohová - príspevok pre deti bol zverejnený aj v novobanských novinách 
a príspevkom sme chceli motivovať rodičov, ktorí majú trvalé bydlisko v Novej Bani vo výške 
100,00 eur. Rodičia dostanú poukážku s listom primátora a pôjdu si vyzdvihnúť peniaze do 
pokladne mestského úradu. Jedná sa ojednorázový príspevok. Počas covidu sa nerobili 
uvítania, a pre tieto deti sa bude robiť spoločné stretnutie počas MDD.
Ing.Karol Tužinský - podporím návrh aby sa podporili mladé rodiny, toto mohlo prísť aj 
skôr. Môj osobný názor je, že príspevok pre mladé rodiny prichádza teraz na základe toho, 
že tento rok je volebný.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - peniaze vo výške 10 000,00 eur boli pripísané na 
účet v decembri od anonymného darcu. Určité osoby si vyjednali od darcu, ktorý žiada ostať 
anonymný, aby boli tieto peniaze použite do športu. Toto sa musí prejednať na komisii 
kultúry a športu a tá rozhodne.
JUDr. Vladislav Laika - súhlasím so zmenou rozpočtu, mladé rodiny by sa mali podporovať, 
a som za to, aby sa hľadali aj iné motivačné nástroje, ako motivovať ľudí, ktorí tu bývajú 
a nemajú trvalý pobyt.

Hlasovanie:
Za : 5
Proti:0
Zdržali sa: 0

Finančná komisia odporúča 1. Zmenu rozpočtu schváliť

K bodu 4: VZN o financovaní originálnych kompetencií na území mesta Nová Baňa a na 
úseku školstva
JUDr. Janette Brnáková - oproti predchádzajúcim rokom je zmena, čo sa týka vo 
financovaní školstva v tom, že naše organizácie sú financované na základe VZN a súkromné 
organizácie na základe zmluvy.

Za: 5
Protľ.O
Zdržali sa:0



Finančná komisia súhlasí s finančným návrhom na VZN

JUDr. Vladislav Laika - na základe toho, čo som sa dnes dozvedel, by sme sa mali vážne 
zamyslieť nad úspornými opatreniami. Poprosím finančné oddelenie a pána primátora, kde 
by sme našli nejakú úsporu, aby sme mali rezervu, keby sa niečo stalo, pretože doba je 
ťažká.

Záver

Na záver predseda komisie JUDr. Vladislav Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie finančnej komisie o 17.30 hod.

V Novej Bani 9.2.2022 

Zapísala: Mária Bakošová

JUBrA/tadislav Laika 
Predseda fihančnej komisie


