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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 09.02.2022 o 14.00 hod. online 

  

 Prítomní: 

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

2. Zástupca primátora mesta:  Ing. Karol Tužinský 

3. Prednostka MsÚ:    Mgr. Ľudmila Rajnohová 

4. Hlavná kontrolórka  PhDr. Katarína Segetová  

5. Členovia rady:            Gregor Káder, Maroš Marko 

Mgr. Juraj Kološta (ospravedlnený) 

 

Online 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 PhDr. Lenku Šubovú. Za overovateľov zápisnice 

boli zvolení Ing. Karol Tužinský, Gregor Káder.  

 

Na prejednanie bol predložený nasledovný program: 

 

O t v o r e n i e 

 

1. Výzvy na projekty z externých zdrojov (eurofondy, BBSK) 

2. Disponibilné zdroje pre rok 2022 a ich zapojenie do rozpočtu – informácia 

3. Rôzne 

 

Z á v e r 

 

Hlasovanie  o programe MsR: 

Hlasovanie č. 1: 

prítomní - 3 

za – 3 (Ing. Karol Tužinský, Gregor Káder, Maroš Marko) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval - 0 – bolo prijaté 

 

1. Výzvy na projekty z externých zdrojov (eurofondy, BBSK) 
 

Primátor – požiadal projektovú manažérku o predstavenie materiálu projektov z externých 

zdrojov, ktorý bol emailom zaslaný všetkým na dnešné rokovanie MsR.   

 

PhDr. Lenka Šubová – oboznámila prítomných s aktuálnym stavom projektov z eurofondov 

a Banskobystrického samosprávneho kraja. Aktívnych podaných projektov je 13, ktorých  

žiadaná suma externých zdrojov predstavuje 2 827 000 eur. V štádiu príprav sú rozbehnuté 2 

ŽoNFP a 1 dotačná. V roku 2022 bola neschválená 1 žiadosť o dotáciu. Informácie doplnila o  

účel projektu, uhradené financie, náklad pre mesto (spolufinancovania/refundácia) a bilanciu 

mesta.     

 

Primátor – informoval členov, že odprezentovaný materiál o projektoch bude prednesený  

v infobloku na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa 23.2.2022. Zároveň oboznámil členov 

o aktuálnej situácii s CIZS – uzatvorila sa zmluva s JUDr. Mgr. Vladislavom Mičátkom, PhD. 

o zastupovaní mesta v procese implementácie projektu. 
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2. Disponibilné zdroje pre rok 2022 a ich zapojenie do rozpočtu – informácia 

 

Primátor – pozval členov na finančnú komisiu pre bližšie informácie k disponibilným 

zdrojom pre rok 2022. Na MsZ dňa 23.2.2022 bude predložená 1.zmena rozpočtu. Rozpočtu 

sa budú týkať aj energie, ktoré sa premietli do rozpočtu na úrovni mesta vo výške spolu 

235 534 eur. Nové zálohové platby sú vo výške 295 000 eur. V rozpočte mesta sa musia 

prehodnotiť plány financovania akcií.   

 

Maroš Marko – v decembri pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022 bolo definované, že 

finančné prostriedky na akcie budú zapracované v 1.zmene rozpočtu, nie až v aprílovej 

2.zmene rozpočtu. Napr. parkovisko Pod sekvojou a iné akcie. Aké bude riešenie 

financovania? 

 

Primátor -  konkrétne ohľadom parkoviska a rezidenčného státia rokoval s MsBP, čo by 

mestský rozpočet by to zaťažilo minimálne. 

 

Maroš Marko – myslí si, že MsBP nemá tiež dostatok financií ani kapacít na zabezpečenie 

akcie v ich réžii, nakoľko ide o finančnú záležitosť v sume 45 000 eur. Skôr treba pripraviť 

model stratégie so zvýhodnenými podmienky pre ľudí a odprezentovať im finálny model. 

V rozpočte treba počítať na to s vyčlenenými financiami. 

 

Ing. Karol Tužinský – domnieva sa, že finančná záťaž uvedenej akcie skončí nakoniec aj tak 

v meste, nedával by to na MsBP. Zaujímal sa o aktuálny stav projektu presunu finančných 

prostriedkov z Kollárovej ul. na PD parkovacích miest Pod sekvojou. 

 

Primátor – PD je objednaná v sume 1900 eur. MsBP by tiež mohol zastrešiť akciu 

parkovania Pod sekvojou. V rámci úloh z porád sa pracuje na stavebnom povolení pre 

realizáciu 30 rezidenčných parkovacích miest. 

 

Maroš Marko – mrzí ho, že sa to odsúva medzi zmenami rozpočtu. Keď sa to vedelo už 

v decembri, mohlo sa to konkrétne dohodnúť na presný termín. 

 

Primátor – chápe výhrady. Rezidenčné státie Pod sekvojou berie ako pilotný projekt. Je o to 

prejavený záujem. Možno to bude perspektívne aj na iných miestach v meste.  

 

Ing. Karol Tužinský – podotkol, aby nedošlo k celkovej zmene priorít finančných akcií od 

základov, ak by prišli ohlasy aj od iných poslancov za ich priority.  

Na decembrovom MsZ prílohou rozpočtu bola informácia - 1.zmena rozpočtu so sumou 

418 000 eur, z toho najväčšia čiastka 200 000 eur na PD za multifunkčnú športovú halu. 

Všetky cesty boli zaradené, aby riaditeľ TS vedel cesty obstarávať.  

 

Primátor –nastala potreba riešenia havarijnej situácie v ZUŠ, ktorá je uvedená v 1.zmene 

rozpočtu a predložená na finančnú komisiu. 

Multifunkčná športová hala je samostatná agenda, o ktorej sa bude diskutovať na finančnej 

komisii. Oboznámil, že v momentálnej situácii je to komplikované s financiami na akcie na 

úkor finančných výdavkov s energiami.  

 

Maroš Marko – zaujímal sa o finančné zdroje na zaplatenie PD za multifunkčnú športovú 

halu. 
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Primátor – uviedol, že multifunkčná športová hala vrátane PD bola v 6/2021 na MsZ 

uznesením schválená celá z externých úverových zdrojov. PD je oprávnená položka na  

refundáciu. Je to podobný princíp ako pri projekte CIZS. Všetky kroky boli a budú vždy 

predložené na schválenie MsZ. Ak finančná komisia odsúhlasí uvedený bod financií za 

multifunkčnú športovú halu formou preklenovacieho úveru, následne sa to predloží na 

schválenie MsZ.  

 

Maroš Marko – informoval, že uvedenú možnosť na MsZ nepodporí.  

 

Primátor – zhrnul, že celková suma už schválených finančných prostriedkov na MsZ 

v 12/2021, v objeme 685 985 eur na investície do rozvoja mesta pre r. 2022 nie je najmenšia 

suma, ktorá sa má na dané akcie rozdeliť. 

 

 

3. Rôzne 

 

Primátor – otvoril diskusiu k uvedenému bodu. Do diskusie neboli vznesené žiadne 

príspevky. 

 

Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým prítomným  

za účasť a stretnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

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

                      primátor mesta                prednostka MsÚ 

 

 

 

 

           Ing. Karol Tužinský, v. r.                  Gregor Káder, v. r.  
                       I.  overovateľ                 II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Lenka Šubová 

 


