Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa
konaného dňa 13.6.2022 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novej Bani

Prítomní:
Predseda komisie :

JUDr. Vladislav Laika

Členovia komisie :

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Primátor mesta :

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Adrián Vatrt
Karol Tužinský
Viktória Valachovičová, PhD.
Jozefina Kasanová

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 Laika, predseda komisie, ktorý privítal
všetkých prítomných. Vyhodnotil účasť členov komisie na zasadnutí, pričom konštatoval, že:
Počet prítomných členov je 5.
Komisia je uznášaniaschopná.

Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia. PhDr. Janette Brnáková, PhDr. Katarína
Segetová, Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Mgr. Ľudmila Rajnohová - ospravedlnená
Program zasadnutia :
Otvorenie
1. 3. Zmena rozpočtu
2. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nová Baňa
Záver

K bodu 1: 3. Zmena rozpočtu
PhDr. Janette Brnáková oboznámila všetkých prítomných s 3. zmenou rozpočtu, ktorá bola
členom komisie zaslaná. V príjmovej časti najväčšiu položku tvorí refundácia za projekt v ZŠ
vo výške 53 000 eur, refundácia nákladov vynaložených na odídencov z Ukrajiny vo výške

11 900 eur a získanie dotácií z BBSK na športový tábor, tábor atletika, tábor fantázia,
rozprávkový tábor, tábor indiánska osada, tajchová osmička, po stopách permoníkov,
náučný chodník Zbojnícke studničky v celkovej výške 12 568 eur.
Vo výdavkovej časti najväčšie položky tvoria: úprava dvora ZUŠ vo výške 61 000 eur, oprava
strechy na štadióne 20 910 eur, dotácia Rímsko-katolícka cirkev 15 000 eur, dofinancovanie
spoluúčasti Požiarna zbrojnica 11 000 eur, dofinancovanie dvora CVČ 4000 eur a odkúpenie
pozemku na parkovanie v Starej Hute pri kostole 2 400 eur.
Vo výdavkových položkách sa nachádza aj presun finančných prostriedkov z MŠ, ZŠ a ZUŠ
vo výške 56 389 eur späť na Mesto, a budú použité na úpravu dvora ZUŠ. Tieto peniaze boli
prekonzultované na osobnom stretnutí pána primátora, pracovníčkami finančného oddelenia
s riaditeľkami a účtovníčkami rozpočtových organizácií.
JUDr. Laika Vladislav - k presunom zo škôl, hlavne chcem sa opýtať na ZŠ, v tých 27 900
eur, ktoré im presúvame, čo sa všetko tam zrušilo
Bakošová Mária - na spoločnom stretnutí sme s pani riaditeľkou a pani účtovníčkou prešli
jednotlivé položky a dohodli sme sa , že akcie ,ktoré nie sú nevyhnuté nebudú na tento čas
realizované. Ako napr. interné vybavenie ŠJ.
JUDr. Laika Vladislav - pokiaľ to máte so ZŠ odkomunikované je to v poriadku. Iba keď si
zoberiem pomer investícií z Mesta do MŠ, ZUŠ a do ZŠ, či sa nedala urobiť aj v týchto
zariadeniach väčšia úspora.
Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA - prehľad jednotlivých investícií pripravuje Ing. Jana
Brnáková a budú odprezentované na MsZ
PhDr. Jannete Brnáková - financovanie ZŠ , prvý a druhý stupeň / okrem ŠJ, ŠKD a CVČ/
je financované z prenesených kompetencií. Všetky ostatné peňažné prostriedky sú
dofinancovávané z Mesta nad rámec normatívu. Presun robíme z týchto financií. Za
minulého vedenia sa takého investície nad rámec nefinancovali.
JUDr. Laika Vladislav - pán primátor na poslednom zastupiteľstve si prisľúbil, že sa dá do
poriadku investícia pre ZŠ vo výške 30 000 eur na projekt, ktorý im v minulom roku nebol
schválený. A v tejto zmene rozpočtu nie sú. Sú tu položky, na ktoré sa našli peniaze ako
napríklad strecha na štadióne, dotácia na kostol.... Chcel by som sa opýtať či by sa na školu
našli v rozpočte tieto financie.
Bakošová Mária - pokiaľ z tejto zmeny niečo nevyhodíte, tak to nevieme zapracovať
Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA - mám tu rozpočet v exelovskej tabuľke z 2.3.2022,
ktorý poslala pani riaditeľka zo ZŠ k projektu Modernejšia škola. Keď sa na ňu pozriete, tak
najväčšia položka je pódium, ktoré je už urobené. Tie ostatné veci sú mobiliár, ako koberec,
poličky, stôl, skrinky... a nie je to viazané na stavebnotechnické veci. Sedel som s pani
riaditeľkou a vysvetlili sme si terajšiu situáciu, že dvor ZUŠ je prednejší a dávam ti svoje
slovo, že v závere roka sa z tohto kúpi nie možno 100% ale budeme sa snažiť čo najviac.
Pani riaditeľka povedala, že v poriadku, počká.
Bakošová Mária - od pani riaditeľky bol požadovaný nový rozpočet, nakoľko už niektoré
položky z rozpočtu z 2.3.2022 majú zakúpené alebo urobené.
JUDr. Laika Vladislav - pre mňa je to nová informácia. A ja už v tomto období slovám, že
v závere roka tam niečo dáme veľmi neverím. Ja chcem len povedať, kto chce nech sa ide
pozrieť do ZŠ ako sa tam učitelia snažia na kolene urobiť kopec vecí. Výsledkom toho je, že
deti na našu ZŠ už rodičia nezapisujú. Nad týmto by sme sa mali zamyslieť. Keď to budeme
okliešťovať financiami, tak to nie je dobrá cesta.
Ing. Valachovičová Viktóri , PhD. - ja by som k tomu chcela povedať z vlastnej skúsenosti,
že za posledný mesiac mám lepší prehľad vo výzvach. To znamená, že tieto výzvy treba
lepšie sledovať a s nimi treba škole pomôcť aj zo strany mesta. Nenechať zapájanie sa do
projektov len na škole, kedy by to učitelia museli robiť na úkor vyučovania. Preto si myslím,
že treba sa nad tým zamyslieť a skúsiť sa prihlásiť do projektu. Samozrejme, ak sa to
nepodarí, nemám problém podporiť financovanie zo zdrojov Mesta. Musíme sa zamyslieť aj
nad tým prečo nemáme viac prihlásených detí. A nemyslím si, že je to kvôli materiálnemu
vybaveniu.
Ing. Kasanová Jozefína
nech si sledujú výzvy na zapojenie sa do projektov, lebo mi
nevieme, aké majú možnosti. V prvom rade musí byť záujem z ich strany.

Ing. Karol Tužinský - pri požiarnej zbrojnici sme sa bavili o dofinancovaní 5%, teraz
v zmene rozpočtu je navýšenie o 11 000 eur.
PhDr. Janette Brnáková - povinná spoluúčasť je zapracovaná v rozpočte. Nakoľko projekt
sa podával v minulých rokoch, pri súčasných cenách sa za tú sumu nedá projekt zrealizovať.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - čo sa týka nákupu pozemkov sme na dopravnej
komisii navrhovali tri alternatívy, čo sa týka parkovania v Starej Hute.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - tento pozemok sa kupuje oproti kostolu kvôli omšiam.
Nie je to parkovanie pod vodopádom
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - k dvor ZUŠ, čo za túto sumu tam ideme urobiť.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - k dvoru máme vypracovaný výkaz výmer. Je to
kombinácia dlažby a asfaltovania plus základné práce
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - na komisiu dopravy by som chcela predložiť výkaz
výmer, vizualizáciu a projekt
Ing. Karol Tužinský - pozrite sa na to na komisii dopravy, lebo tento výkaz musí vychádzať
z projektu
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - položka projektová dokumentácia na podporu
triedeného odpadu vo výške 3 960 eur, či je to už podaný projekt
PhDr. Janette Brnáková - áno projekt je podaný, jeho súčasťou je plánované rozšírenie
zberného dvora pomocou stavebných úprav, nákup špeciálneho vozidla na zber biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu.
Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - suma 6 485 eur z položky kontajnerové stojiská sa
presúva na most. Ktoré stojiská to boli.
PhDr. Janette Brnáková - boli to stojiská na Tajchu. Táto akcia bola na tento rok stopnutá.

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa : 0

Finančná komisia odporúča 2. Zmenu rozpočtu schváliť

K bodu 2: Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
v školských
výchovno-vzdelávacích
zariadeniach
a v školských
jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa

PhDr. Janette Brnáková na základe požiadavky z MŠ a ZŠ bol vypracovaný návrh, nakoľko
od začiatku roka cena stravného narástla viacnásobne. Doteraz čakali, že sa postará o to ,
že zvýši ceny v pásmach, ktoré teraz platia. Zákon dáva zriaďovateľovi možnosť, že môže
schváliť presun z druhého do tretieho pásma.
Druhou zmenou je zvýšenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD. Do teraz mali
3 eur. V návrhu je zapracovaných 8 eur. Na základe porovnávania s inými obcami, 3 eur už
nemá nikto.
Ing. Karol Tužinský ako sa pohybujú ceny v iných obciach
Ing. Jana Brnáková od 5 eur do 11 eur, ostatné vo VZN ostáva nezmenené. CVČ nechce
zvyšovať. Teraz majú 1 eur na mesiac, na jeden krúžok
Ing. Jozefína Kasanová či je to porovnateľné s tými 8 eurami.
Ing. Jana Brnáková nie je, ale do ŠKD chodia každý deň, do CVČ jeden, dvakrát do týždňa

Hlasovanie
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa : 0
Finančná komisia odporúča schváliť návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu
nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa

Záver
Na záver predseda komisie JUDr. Vladislav Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie finančnej komisie o 17.15 hod.

V Novej Bani 13.6.2022

Zapísala: Mária Bakošová
JUDr. Vladislav Laika
Predseda finančnej komisie

