Zápisnica
zo zasadnutia Mestskej rady v Novej Bani, konanej dňa 20.06.2022 o 16.00 hod. v zasadačke
Mestského úradu v Novej Bani na I. poschodí
Prítomní:
1. Primátor mesta:
2. Zástupca primátora mesta:
3. Prednostka MsÚ:
4. Hlavná kontrolórka
5. Členovia rady:

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Ing. Karol Tužinský
Mgr. Ľudmila Rajnohová
PhDr. Katarína Segetová
Gregor Káder, Maroš Marko
Mgr. Juraj Kološta (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 Martinu Svetíkovú.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Karol Tužinský, Gregor Káder.
Na prejednanie bol predložený nasledovný program:
Otvorenie
1.
2.
3.
4.

Interpelácia pána Barniaka.
Investičné akcie v roku 2022
Materiál na rokovanie MsZ dňa 22.6.2022.
Rôzne.

Záver
Otvorenie
Primátor prešiel body programu. Zhodnotil, že situácia ohľadom TS sa vyriešila už pred MsZ. P. Barniak sa
dožadoval interpelácie pred zasadnutím MsZ ale mestskej rady sa nemohol zúčastniť z dôvodu odcestovania
na dovolenku. Ostávajú na prerokovanie body č. 2 a č. 3.
1. Materiál na rokovanie MsZ dňa 22.6.2022
Primátor - dôjde k zmene pri bode týkajúci sa TS. S riaditeľom TS sme na jeho žiadosť ukončili pracovný
pomer dohodou k 14.8.2022. Na miesto odchádzajúceho riaditeľa navrhujem dočasne menovať Ing. Luciu
Beťkovú, MBA. Riaditeľ sa ospravedlnil z MsZ a tak isto aj p. Šalková, ktorá je tehotná a necíti sa dobre.
Ich bod prednesie Ing. Brnáková.
2. Investičné akcie v roku 2022
PhDr. Katarína Segetová - sa zaujímala o stav asfaltovania na ul. Švantnerovej.
Ing. Karol Tužinský – dnes sa konalo stretnutie, dá sa dokopy zápis a osloví sa dodávateľ Baumann.
Momentálne práce stoja už 2 týždne.
Primátor – súťažila sa rekonštrukcia DHZ, bola tam navyšovaná suma, ktorá sa schvaľuje vo finančnej
komisii. Reálne sa to vysúťažilo nižšie, ušetrené peniaze môžeme použiť na ul. Švantnerovu.
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Maroš Marko – sa zaujímal k bodu ohľadom anonymnej dotácie 10 000 € pre MFK.
Primátor – Peniaze sa minuli, hráme niečo, na čo nemáme peniaze. Sezónu 2021/22
predposlednom mieste. Teraz začíname od nuly. Prvýkrát sa teraz platí na dospelých.

dohrali na

Maroš Marko – pomáhame deťom od najnižších kategórií, vychovávame si hráčov a tí už potom za nás
nehrajú. Hrajme s našimi domácimi hráčmi a aj návštevnosť bude vyššia.
Ing. Karol Tužinský – Knauf každý rok prispieva a je im jedno či peniaze pôjdu do futbalu alebo inde.
Treba byť preto opatrný, kde sa peniaze nasmerujú, aby niekde nechýbali.
Primátor – v ďalších investíciách je zahrnutý dvor ZUŠ. Je tam nacenená dlažba i asfalt.
Ing. Karol Tužinský – k bodu by bolo vhodné ukázať vizualizáciu prípadne pôdorys, aby sme videli kde
bude asfalt, kde dlažba.
Primátor - most na Nábrežnej sa dnes začal robiť. Bude to aj s pieskovaním. Potom nám ešte ostáva otočňa
na Nábrežnej. Máme na ňu schválené peniaze, treba sa vyjadriť, či to chceme riešiť alebo nie.
Maroš Marko – sa zaujímal, koľko peňazí nám ostane v rezervnom fonde.
Primátor – rezervný fond nesmie byť nižší ako 50 000 € a tak nejako skončíme.
3. Rôzne
Primátor – dnes sa konalo stretnutie s vodármi – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, tí čo robia
investície a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, ktorí prevádzkujú, to čo oni postavili .
Začína byť v meste problém s vodou. Zdroje výdatnosti išli na polovicu. Máme 100 ročné a 50 ročné zdroje
vody. Sú v zlom technickom stave. Na vodu z Kajlovky dole Dlhou lúkou treba 8 miliónov eur, ktoré by sa
mohli použiť z eurofondov ale spoločnosti sa navzájom nevedia dohodnúť, komisia nie je trištvrte roka
obsadená.
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

Ing. Karol Tužinský, v. r.
I. overovateľ

Gregor Káder, v. r.
II. overovateľ

Zapísala: Martina Svetíková
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