Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 6.4.2022 16.30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novej Bani
__________________________________________________________________________
Prítomní :
Predseda komisie :

JUDr. Vladislav Lalka

Členovia komisie :

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

Primátor mesta :

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Prizvaní na rokovanie komisie

PhDr. Janette Brnáková
PhDr. Katarína Segetová
Mgr. Eva Rupcová
Mgr. Ľudmila Rajnohová

Zapisovateľka

Mária Bakošová

Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Vladislav Lalka, predseda komisie, ktorý privítal
všetkých prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:
Počet prítomných členov je 4. / Ing. Karol Tužinský – ONLine, Ing. Adrián Vatrt ospravedlnený
Komisia je uznášaniaschopná.
Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia. PhDr. Janette Brnáková, PhDr. Katarína
Segetová, Mgr. Ľudmila Rajnohová ,Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Mgr. Eva Rupcová - online

Program zasadnutia :
Otvorenie
1. Návrh na odpustenie nájomného
2. Správa o dofinancovaní škôl a školských zriadení nad normatív
3. Správa o inventarizácii
4. Záverečný účet
5. Zriadenie Transparentného účtu
6. 2. Zmena rozpočtu
Záver

Predseda komisie JUDr. Vladislav Lalka navrhol následnú zmenu programu:
1. Správa o inventarizácii
2. Záverečný účet
3. 2.Zmena rozpočtu

4. Správa o dofinancovaní škôl a školských zariadení nad normatív
5. Zriadenie Transparentného účtu
6. Návrh na odpustenie nájomného
Členovia finančnej komisie so zmenou programu súhlasili.
K bodu 1: Správa o inventarizácii
PhDr. Janette Brnáková oboznámila všetkých prítomných so správou o inventarizácii.
Inventarizácia za všetky organizácie bola členom komisie zaslaná vopred. Inventarizuje sa
všetok majetok. Čo sa týka Mesta rozdiel medzi majetkom a záväzkami je vo výške
13 897 197,91 Eur, t.z. že mesto má väčší majetok a záväzky, čo je veľmi dobre.
V Základnej škole mali v roku 2021 prírastky vo výške 36 000 Eur- školské pomôcky,
učebnice. Základná umelecká škola – majetok hudobné nástroje, Materská škola – majetok
sa jedná o učebné pomôcky, a majetok do školskej jedálne. V CVČ – prírastky na učebné
pomôcky. V rámci celkovej inventarizácii je zrejmé, že mesto aj napriek pandémii Covid – 19
investovalo do majetku.
Finančná komisia správu o inventarizácii zobrala na vedomie
K bodu 2: Záverečný účet
PhDr. Janette Brnáková oboznámila s návrhom záverečného účtu, kde konštatovala, že
hospodárenie mesta za rok 2021 skončilo prebytkom finančných operácií výške 328 415,66
Eur, ktoré po úprave schodku vo výške 82 099,39 Eur navrhujeme prideliť do rezervného
fondu. Toto rozhodnutie je na MsZ. V záverečnom účte, ktorý bude 12.4.2022 zverejnený na
stránke mesta je opísané, z čoho boli tvorené príjmy a na čo sa vynaložili finančné
prostriedky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie. Súčasťou
záverečného účtu je tabuľková časť, kde sú podrobne rozpísané jednotlivé príjmy, výdavky
v členení podľa programov ako aj podrobné členenie výdavkov rezervného fondu. Súčasťou
záverečného účtu je hodnotiaca správa a stanovisko hlavnej kontrolórky.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. chcela by som sa opýtať na pokuty stavebného úradu,
konkrétne v akej výške boli udelené. Ďalej ma zaujali položky CIZS, keďže vieme, že
dotácia bola poskytnutá, ktorý objekt sa ide prerábať, nejaké aktuálne informácie.
V stanovisku hlavnej kontrolórky je spomenuté, že nebola doručená správa nezávislého
auditora.
PhDr. Katarína Segetová áno pani auditorka je v zákonnej lehote, prisľúbila že do MsZ
správu doručí.
PhDr. Janette Brnáková pokuty stavebného úradu vyrubuje priamo stavebný úrad za
priestupky, čierne stavby, porušenia stavebného úradu. FO nepracuje s údajmi, v akej výške
dostali pokuty jednotlivý občania. Ale tieto informácie môžeme zistiť od stavebného úradu.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA zo záverečného účtu je zrejmé že pokuty stavebného
úradu za rok 2021 boli vo výške 5 864 Eur. Stavebný úrad je obvodný stavebný úrad, nie len
mesto Nová Baňa. Viem, že pokuty za dodatočné stavebné povolenie boli vo výške 1 500
Eur. A ešte nie všetky veci sú uzavreté. Niektorí sa aj odvolali. Na základe odvolania sme na
úrovni stavebného úradu akceptovali nejakú výšku. Ohľadom pokút sme nemali súdny spor.
Mgr. Ľudmila Rajnohová veľa stavebníkov riešilo začatie stavby aj z toho dôvodu, že nebol
aktualizovaný územný plán, aj pod hrozbou pokuty
Ing. Karol Tužinský nevidím dôvod, aby sme ich obhajovali, lebo veľa stavebníkov vedelo
počkať. A každú stavbu treba riešiť individuálne
JUDr. Vladislav Lalka k otázke CISZ, ktorá časť budovy sa bude prerábať. Keď sa
postavíme čelom k budove je to presná polovica od kurtov.
Ing. Viktória Valachovičová PhD. a druhá časť ?
JUDr. Vladislav Lalka ostane tak ako je, lebo z technického hľadiska sa to všetko nedalo
urobiť. V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa. Vzhľadom na meniace sa ceny neviem
a akom je to stave.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA je uzatvorená zmluva o implementácii projektu , ktorý
je schválený s agentúrou p. Mičátka, a cez nich bolo zrealizované verejné obstarávanie na
zhotoviteľa. Obstarávateľ je Medical, n.o. , ktorý je zapísaný do registra partnera verejného
sektora. Prihlásilo sa šesť subjektov. Subjekt bol vybraný, a tým je súťaž uzavretá. Pani
riaditeľka Forgáčová potvrdila, že je to vo fáze, kedy sa už zmluva má dofinalizovať a môže
sa s Ministerstvom podpísať. Stavebné povolenie je vydané a verím tomu, že tento polrok sa
začne robiť.
JUDr. Vladislav Lalka či nebude problém v tom, že ceny všetkých komodít išli hore,
a vysúťažená cena ostala tá istá. Ako je možné urobiť to isté za tú cenu. Aby nevznikol
problém.
Mgr. MVDr Branislav Jaďuď, MBA k tomu, aby sa začalo reálne robiť budeme potrebovať
zmluvu, ktorá sa v zakladacej listine odporúča. Lebo v čase, keď sa podáva žiadosť nikto
nevie aké budú ceny. Zároveň sa hovorí o fixácii cien na strane orgánov, čo sú zodpovedné
za eurofondy, a hovorí sa aj o alternatíve, že keď nie je iné krytie, môže sa urobiť menej ako
sa má urobiť. Keď sa to chce spraviť, tak ako to má byť musí sa dofinancovať suma cca
150 000 Eur, čo by vychádzalo pre mesto cca 75 000 Eur. To je zase otázka na MsZ.
JUDr. Vladislav Lalka vedel by som si to predstaviť, keby to bol oprávnený výdavok pri
vysporiadaní. Že by sa tie peniaze vrátili.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA v meste nejaká zdravotná starostlivosť ostala, ale
mesto sa nijako finančne nepodielalo na tom, aby sme ju zachovali. A nie je vylúčené že aj
my budeme musieť niečo dať z mestského rozpočtu, možno aj nad rámec 2,5%
spolufinancovania.
Ing. Karol Tužinský po skúsenostiach s multifunkčnou halou, nám čas stále plynie a tie
náklady a ceny stavebných materiálov idú niekoľkonásobne hore. Obávam sa, že to bude
niekoľkonásobne viac ako tých 75 000 Eur. Treba byť opatrný pri začiatku tohto projektu.
Bude treba dať spraviť alebo aktualizovať rozpočet, kde sa hýbeme pri tých všetkých
prácach, na ktoré bola požiadavka. Nebude jednoduché financovať, či už zo strany
Mediformu alebo nás ako Mesta.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. či je možnosť na niečom v tomto projekte šetriť.
Napríklad pri vybavovaní ambulancií. A pri obstarávaní aby neboli nejaké problémy.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA nemám také informácie, že by nebolo niečo v poriadku.
K záverečnému účtu - súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa, je tam vyčíslená
suma 76 000 pre ZŠ a poprosím PhDr. Brnákovú nech nám túto sumu objasní.
A k rozpočtu – v roku 2021, keď sme tvorili rozpočet sme veľmi ambiciózne do roku 2022
schválili sumu 429 000 Eur , pričom pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2021 to bola suma iba
180 000 Eur. A následne sa robili zmeny rozpočtu.
PhDr. Janette Brnáková peňažné prostriedky, ktoré sme požičali ZŠ na projekt, majú
dopad aj na sumu, ktorá nám ostala v rezervnom fonde. V decembri 2021 sme Základnej
škole Jána Zeman požičali sumu vo výške 76 331 EUR na projekt „inkluzívne vzdelávanie“.
Táto sumu sa nám v roku 2022 vráti a my ju zapracujeme do rozpočtu mesta.
JUDr. Vladislav Lalka keď sme pri základnej škole, ako je to s tými 30 000 Eur, ktoré boli
schválené v rozpočte na tento rok
Mária Bakošová v roku 2021 sa zapojili do projektu „Modernejšia škola“, projekt im nebol
schválený. V roku 2022 budú vyhlásené nové výzvy, do ktorých sa zapoja. Ak budú medzi
úspešnými uchádzačmi, výdavky budú hradené z projektu. Ak nebudú úspešní, výdavky
ktoré im vzniknú, si nájdu vo svojom rozpočte, prípadne ich bude financovať Mesto.
JUDr. Vladislav Lalka ja som bol vždy v tom , že 30 000 eur schvaľujeme tak ako sme
schválili peniaze na cesty , čiže z mestských peňazí, nie cez projekt
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA nie, bolo to schválené cez projekt
JUDr. Vladislav Lalka to ale na začiatku nikto nepovedal. Keď sme boli na stretnutí s
poslancami sa dohodlo, že 30 000 eur ide na základnú školu. To, že to niekto potom
zmenil, je druhá vec. Jedna vec je, čo sa tu dohodne, a druhá ako to vy dáte do tabuľky
Ing. Karol Tužinský mám otvorený plán mesta na rok 2022 a viem veľmi dobre, keď sme sa
bavili, že 30 000 eur sme si odrátali z plánovaných investícií a pôjdu na základnú školu

PhDr. Janette Brnáková záverečný účet bude na stránke mesta zverejnený 12.4.2022
JUDr. Vladislav Lalka v stanovisku od pani kontrolórky je odporúčanie previesť celý
prebytok rozpočtu vo výške 246 316,27 Eur a na základe príjmov a výdajov podnikateľskej
činnosti mesta , je na zvážení zrušenie podnikateľskej činnosti, čisto z ekonomického
hľadiska.
PhDr. Katarína Segetová je to len odporúčanie, že keď od konca septembra sú v mínuse, je
potrebné do konca roka to dať do poriadku a keď sa to nepodarí je potrebné zvážiť
podnikateľskú činnosť
PhDr. Janette Brnáková musíne brať do úvahy rok aký bol, predtým roky boli zhruba
vyrovnaní Ale posedné dva roky vďaka pandémii jednoducho bol chod Informačného centra
obmedzený.
JUDr. Vladislav Lalka by som sa stotožnil s názorom, že v rezervnom fonde by vždy mala
byť nejaká čiastka, ktorá by sa mala udržiavať. A dobré by bolo stanoviť si minimum, že by
finančná komisia odporučila sumu, ktorá by v rezervnom fonde mala ostať.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. súhlasím pre budúce roky, ale tento rok by som to
nemenila, že na úkor nejakej akcie, by sme vytvárali rezervný fond. Práve mi prišiel mail od
riaditeľa Technických služieb, že v rozpočte nie sú vyčlenené prostriedky na výtlky a bavili
sme sa o tom aj na dopravnej komisii. V maily sa píše, aby na finančnej komisii bola
schválená suma aspoň 10 000 Eur na výtlky.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA my sme si spravili prehľad financií Technických služieb
a majú viazané prostriedky na rok 2022 cca 30 000 Eur a nemyslím si, že by nemali z čoho
urobiť výtlky.
PhDr. Janette Brnáková sumu 10 000 Eur zapracujeme do 2. Zmeny rozpočtu, s tým že
nebudeme výtlky financovať z mesta, ale presunieme prostriedky z Technických služieb
z údržby.
Finančná komisia berie záverečný účet s hodnotiacou správou, so správami o
hospodárení a so stanoviskom kontrolórky na vedomie, s tým že do budúcnosti by
v rezervnom fonde bola minimálna sume 50 000 Eur
K bodu 3. 2.Zmena rozpočtu
PhDr. Janette Brnáková odkomunikova druhú zmenu rozpočtu, kde do príjmovej časti
zapájame peňažné prostriedky z Transparentného účtu a vrátenie prvej časti refundácia
projektu, ktorú sme zapožičali Základnej škole. Ďalej zapájame do príjmovej aj výdavkovej
časti peňažné prostriedky z projektu „Vnútrobloky“.
Do výdavkovej časti zapájame výdavky spojené s pasportizáciou, kapitálový výdavok
kanalizácia CVČ, územný plán, Gisplan a humanitárna pomoc Ukrajine.
Bude doplnený presun medzi položkami Technických služieb vo výške 10 000 Eur na výtlky.
Mgr. Ľudmila Rajnohová do tejto zmeny rozpočtu, by som chcela zapojiť príjmy a výdavky
na základe podpísanej dohody s Úradom práce, kde sme požiadali v rámci projektu „Chyť sa
svojej šance“ o jedno pracovné miesto na obdobie šesť mesiacov, kde štyri mesiace nám
refundujú a dva mesiace sa spolupodieľa mesto. Mesto by z rozpočtu doplácalo sumu 2 990
Eur.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA nemusíme to dávať do zmeny rozpočtu, urobíme
rozpočtovým opatrením primátora, nakoľko je to suma do 5 000 Eur.
JUDr. Vladislav Lalka či sú dotknuté nejaké projekty, ktoré sme schválili v rozpočte, či
nebude potrebné dofinancovať napr. most , otočka...
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA nie, všetky projekty bežia podľa plánu. K niektorým
akciám sa budeme musieť vrátiť v júni na základe zvýšenia cien.
Parkovisko Pod Sekvojou bude pravdepodobne riešené súkromným investorom, pričom
mesto v obchodnej verejnej súťaži ponúkne pozemok na predaj.
JUDr. Vladislav Lalka lebo na základe zvýšenia cien budeme musieť peniaze na jednotlivé
akcie doschvaľovať
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA áno súhlasím, len musíme počať na vývoj situácie

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. chcem sa spýtať k humanitárnej pomoci, prečo
zapájame výdavky z transparentného účtu, keď ich môžeme mať refundované.
Mgr. Ľudmila Rajnohová snažíme sa z transparentného účtu financovať preukázateľné
výdavky ako prepravné, stravné, aby aj občania videli na čo sa použili peňažné prostriedky,
ktorými prispeli na pomoc Ukrajine

Hlasovanie
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Finančná komisia odporúča 2. Zmenu rozpočtu schváliť s doplnením 10 000 Eur na
výtlky
Ing. Karol Tužinský sa zo zasadnutia odhlásil.
K bodu 4: Správa o dofinancovaní škôl a školských zariadení nad normatív
Mária Bakošová členom komisie bol zaslaný výpočet finančných prostriedkov ako sa
dofinancovali škola a školské zariadenia v roku 2021 a rozpočet na rok 2022 nad normatív.
Materská škola sa v roku 2021 dofinancovala sumou 235 456,72 eur bez kapitálových
výdavkov v roku 2022 je schválená suma 178 120,32 Eur nad rámec normatívu.
Základná škola sa v roku 2021 dofinancovala sumou 84 503,98 eur bez kapitálových
výdavkov a v roku 2022 je schválená suma 137 481,58 Eur nad rámec normatívu.
Základná umelecká škola ušetrila sumu - 31 149,29 Eur, nakoľko v rámci projektu získala
peňažné prostriedky vo výške 67 785,81 Eur. Na rok 2021 je schválená suma 46 011,78 Eur.
Centrum voľného času sa v roku 2021 dofinancovalo sumou 82 777,21 Eur a v roku 2022
je schválená suma na dofinancovanie vo výške 105 672,21 Eur. V rozpočte na rok 2022 je
schválená suma vo výške 467 285,89 Eur na dofinancovanie školy a školských zariadení
nad rámec normatívu
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA je to veľmi veľká suma, ktorou sa do budúcna musíme
zaoberať
JUDr. Vladislav Lalka nebolo by dobré sa vrátiť k tej úvahe zo začiatku volebného obdobia,
že z troch škôlok urobiť dve
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA uvažovalo sa aj nad touto alternatívou, len v dnešnej
situácii to nie je možné
K bodu : Zriadenie Transparentného účtu
Mária Bakošová Mesto Nová Baňa má záujem zabezpečiť pomoc pre utečencov v
súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie súvisiacej s hromadným príchodom cudzincov
na územie Slovenskej republiky, spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Z
uvedeného dôvodu vyhlasuje verejnú zbierku, ktorej cieľom je získať a zhromaždiť
dobrovoľné peňažné príspevky od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na
transparentnom účte mesta Nová Baňa. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky je originálnou
kompetenciou mesta v súlade s ustanovením § 4 ods.3 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanovením §11 ods.4, písm.
b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ide o
kompetenciu mestského zastupiteľstva.

Mesto Nová Baňa dňa 28.2.2022 zriadilo vo VÚB a.s. Transparentný účet POMOC
UKRAJINE-NOVÁ BAŇA č. SK680200 0000 004569172956.Účet bude v nasledujúcom
období slúžiť na finančnú zbierku pre občanov, ktorí utekajú pred vojenským konfliktom na
Ukrajine a dočasne našli útočisko v Novej Bani.
Transparentný účet je zverejnený na stránke https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty, kde
široká verejnosť má prístup ku všetkým transakciám.
Finančné prostriedky z Transparentného účtu môžu byť použité na:
- na zabezpečenie ubytovania na území Slovenskej republiky a výdavky spojené s
ubytovaním
- na zabezpečenie stravy
- na nákup potravín, ošatenia, hygienických potrieb, zdravotníckych potrieb, liekov
- na odvoz obyvateľov Ukrajiny zo štátnych hraníc na území Slovenskej republiky
- na dopravu v rámci Slovenskej republiky v prípade nevyhnutných potrieb / vybavovanie
dokladov, lekár..... /
Finančná komisia berie na vedomie zriadenie Transparentného účtu a jeho použitie
K bodu 6: Návrh na odpustenie nájomného
Mária Bakošová mesto dňa 30.9. 2020 uzatvorilo nájomnú zmluvu č. 57/3/2020 a dňa
16.11.2021 zmluvu č. 57a/3/2021 s nájomcom p. Martinom Čaklošom za účelom zriadenia
prevádzky bistra a baru, ktorá sa nachádza na Námestí Slobody č. 2.Od 15.10.2020 bol
nariadený zákaz vychádzania a zatvorenie všetkých prevádzok. Majitelia zatvorených
prevádzok mali možnosť požiadať o dotáciu za splnenia podmienok. Jednou z podmienok
bola
aj
doba
uzatvorenia
zmluvy
o
prenájme
a
to
do
1.8.2020.
Nájomca požiadal o dotáciu, ktorá mu bola zamietnutá a to práve kvôli nájomnej zmluve
uzatvorenej po 1.auguste 2020. V snahe pomôcť nájomcovi mesto dňa 29.3.2021 požiadalo
Ministerstvo hospodárstva o poskytnutie výnimky. Žiadosti nebolo vyhovené.
Na základe zatvorenia všetkých prevádzok počas 3. vlny Covid-19, nájomca dňa 24.02.2022
podal žiadosť o odpustenie nájmu za obdobie povinného zatvorenia prevádzky od
15.11.2021 do 9.1.2022 . Nájomca žiada o odpustenie nájomného vo výške 416,24 Eur.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
či ostatní nájomcovia v meste spĺňajú podmienky
dotácie
Mária Bakošová áno on jediný nespĺňa podmienky, nakoľko nájomná zmluva bola
uzatvorená po auguste 2022
JUDr. Vladislav Lalka myslím, že pán Čakloš priniesol do mesta takú pridanú hodnotu,
ktorá tu chýbala
Hlasovanie
Za: 3
Proti:0
Zdržali sa:0
Finančná komisia odporúča schváliť odpustenie nájomného p. Martinovi Čaklošovi
Záver
Na záver predseda komisie JUDr. Vladislav Lalka poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie finančnej komisie o 18.50 hod.

V Novej Bani 6.4.2022
Zapísala: Mária Bakošová
JUDr. Vladislav Lalka
Predseda finančnej komisie

