
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 8.6.2022 o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani 

 

Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 

Prítomní: Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, 

Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 

Adrian Zima, Anton Žňava 

 

Ospravedlnení:    Gregor Káder, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský 

                        

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová  

Hlavná kontrolórka :                     PhDr. Katarína Segetová 

Právnička mesta:   Mgr. Eva Rupcová 

MsÚ:   Ján Ševčík, náčelník MsP 

 

Prizvaní:   Ing. Mgr. Eliška Vallová 

   Dáša Zigová 

      

                                     

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril Mgr. MVDr. Branislav 

Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa. Zasadnutie  bolo  zvolané  v  zmysle zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1 v znení neskorších predpisov.  Rokovanie 

MsZ bolo vysielané aj online.                                                                                              

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, z celkového 

počtu 13 poslancov bolo na začiatku MsZ prítomných 10 poslancov, primátor mesta Nová 

Baňa vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. Poslanci Gregor Káder, Igor Moško a Ing. Karol 

Tužinský sa ospravedlnili z neúčasti. 

 

Overovatelia zápisnice:   JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko 

Návrhová komisia:  Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD. 

Pracovné predsedníctvo:    Mgr. Peter Hudec 

Za zapisovateľku bola určená: Martina Svetíková 

 
 

Hlasovanie č. 1 o návrhovej komisii, pracovnom predsedníctve, overovateľoch zápisnice 

a zapisovateľke. 

prítomní - 10 

za - 10  (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 

Zima, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

Primátor mesta prečítal program rokovania MsZ s doplneniami v nasledovnom znení:     

 

O t v o r e n i e 

1. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2022 – 

2023  

2. Majetkové veci 
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3. Voľba kronikára mesta 

4. Zriadenie dočasnej kontrolnej komisie MsZ 

 

Primátor – vyzval k diskusii k bodom  

 

Milan Rafaj - navrhol doplniť k aktuálnym veciam bod č. 5 Diskusia 

 

Program rokovania je po zmene nasledovný: 

 

O t v o r e n i e 

1. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2022 – 

2023  

2. Majetkové veci 

3. Voľba kronikára mesta 

4. Zriadenie dočasnej kontrolnej komisie MsZ 

5. Diskusia 

Z á v e r 

 

Hlasovanie č. 2 o programe MsZ: 

prítomní - 10 

za - 10  (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 

Zima, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

1. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 

2022 – 2023  

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je Ing. Mgr. Eliška Vallová. K danému bodu boli materiály zaslané 

vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Podľa §83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších  predpisov 

vypracúva obec komunitný plán sociálnych služieb. Mesto Nová Baňa vypracovalo 

Komunitný plán sociálnych služieb pre roky 2019-2023. Uvedenú aktualizáciu Komunitného 

plánu sme spracovali z dôvodu schváleného zámeru prevziať do správy Mesta Domov 

dôchodcov a domov sociálnych služieb so sídlom na Moyzesova 10, Nová Baňa od 

Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Z dôvodu schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb pre roky 2019 – 2023 (ďalej 

len „Komunitný plán“) sme pristúpili len k aktualizácii uvedeného Plánu v časti 4. Stratégia 

rozvoja sociálnych služieb v meste Nová Baňa. 

Uvedené zmeny máte v Komunitnom pláne vyznačené žltou farbou. 

A. Rozvoj pobytových sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
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Cieľ č. 2 – Podporovať verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí 

pôsobia na území aj mimo územia mesta Nová Baňa 

- zmena nastala v texte – kde bol vynechaný verejný poskytovateľ (z dôvodu, že Mesto sa  

stane  verejným poskytovateľom, BBSK ako verejný poskytovateľ už u nás v meste nebude 

pôsobiť). Doplnili sme tam sumy – ktoré Mesto Nová Baňa bude musieť znášať v rozpočte 

pre rok 2022 a 2023 – z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách – od 1.1.2022 je Mesto 

povinné prispievať neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk 

a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je zariadenie pre seniorov. V súčasnosti 

máme žiadosti od 5 poskytovateľov sociálnych služieb a u nich umiestnených 16 klientov – 

prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v Novej Bani. Do Komunitného plánu sme 

pre rok 2022 zahrnuli čiastku 12000,- Eur, ktorá ale v súčasnosti nie je zahrnutá v rozpočte 

pre rok 2022. Pre rok 2023 počítame v Komunitnom pláne s uvedeným príspevkom počas 

celého roka, a preto je tam predbežne stanovená suma 25000,- Eur. Na základe pripomienky 

od pani riaditeľky DSS Hrabiny, sme zapracovali zaslanú pripomienku do Aktualizácie 

KPSS. Zapracovaná pripomienka je napísaná červenou farbou. Opätovne bol doplnený 

verejný poskytovateľ v rámci tohto cieľa. 

Cieľ č. 3 – Poskytovať pobytovú sociálnu službu – zariadenie pre seniorov  

- nový cieľ, doplnený na základe schváleného zámeru prevzatia Domova dôchodcov 

a domova sociálnych služieb do správy Mesta Nová Baňa. Pre rok 2022 sme zatiaľ rozpočet 

neplánovali, keďže uvedenú službu Mesto plánuje prevádzkovať až od 1.1.2023, rok 2022 by 

mal byť až do 31.12. prevádzkovaný z rozpočtu BBSK na základe uzatvorenej nájomnej 

zmluvy. Prevod zariadenia by prebehol v priebehu roka 2022, avšak poskytovanie služby zo 

strany Mesta až od 1.1.2023. V Komunitnom pláne sme zadali sumu, kde sa predbežne počíta 

s priemernou úhradou od klienta za poskytovanú službu v sumu 450,- Eur / mesiac. 

V Komunitnom pláne nemôže byť doplnený cieľ bez finančného vyčíslenia, preto sme 

v prvom kroku zadali takto sumy. Nemusí to byť konečné číslo, môže sa samozrejme na 

základe pripomienok upraviť. Nielen v schválenom Komunitnom pláne, ale najmä z poznania 

skutočnosti ku koncu roka 2022 a správneho nastavenia uvedených súm pre rok 2023 

v návrhu rozpočtu pre rok 2023.  

Z dôvodu schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb pre roky 2019 – 2023 (ďalej 

len „Komunitný plán“) sme pristúpili len k aktualizácii uvedeného Plánu v časti 4. Stratégia 

rozvoja sociálnych služieb v meste Nová Baňa. 

Uvedené zmeny máte v Komunitnom pláne vyznačené žltou farbou . 

A. Rozvoj pobytových sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 

Cieľ č. 2 – Podporovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí pôsobia na 

území aj mimo územia mesta Nová Baňa 

- zmena nastala v texte – kde bol vynechaný verejný poskytovateľ (z dôvodu, že Mesto sa  

stane  verejným poskytovateľom, BBSK ako verejný poskytovateľ už u nás v meste nebude 

pôsobiť). Doplnili sme tam sumy – ktoré Mesto Nová Baňa bude musieť znášať v rozpočte 

pre rok 2022 a 2023 – z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách – od 1.1.2022 je Mesto 

povinné prispievať neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb finančný príspevok na 

prevádzku poskytovanej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk 

a poskytuje sociálnu službu v zariadení, ktorým je zariadenie pre seniorov. V súčasnosti 

máme žiadosti od 5 poskytovateľov sociálnych služieb a u nich umiestnených 16 klientov – 

prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v Novej Bani. Do Komunitného plánu sme 

pre rok 2022 zahrnuli čiastku 12000,- Eur, ktorá ale v súčasnosti nie je zahrnutá v rozpočte 

pre rok 2022. Pre rok 2023 počítame v Komunitnom pláne s uvedeným príspevkom počas 

celého roka, a preto je tam predbežne stanovená suma 25000,- Eur.  

Cieľ č. 3 – Poskytovať pobytovú sociálnu službu – zariadenie pre seniorov  
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- nový cieľ, doplnený na základe schváleného zámeru prevzatia Domova dôchodcov 

a domova sociálnych služieb do správy Mesta Nová Baňa. Pre rok 2022 sme zatiaľ rozpočet 

neplánovali, keďže uvedenú službu Mesto plánuje prevádzkovať až od 1.1.2023, rok 2022 by 

mal byť až do 31.12. prevádzkovaný z rozpočtu BBSK na základe uzatvorenej nájomnej 

zmluvy. Prevod zariadenia by prebehol v priebehu roka 2022, avšak poskytovanie služby zo 

strany Mesta až od 1.1.2023. V Komunitnom pláne sme zadali sumu, kde sa predbežne počíta 

s priemernou úhradou od klienta za poskytovanú službu v sumu 450,- Eur / mesiac. 

V Komunitnom pláne nemôže byť doplnený cieľ bez finančného vyčíslenia, preto sme 

v prvom kroku zadali takto sumy. Nemusí to byť konečné číslo, môže sa samozrejme na 

základe pripomienok upraviť. Nielen v schválenom Komunitnom pláne, ale najmä z poznania 

skutočnosti ku koncu roka 2022 a správneho nastavenia uvedených súm pre rok 2023 

v návrhu rozpočtu pre rok 2023.  

B. Podpora zotrvania občanov v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych 

služieb 

Cieľ č. 1 – Opatrovateľská služba 

- upravený cieľ o spoluprácu so spoločnosťou Opatríme Vás n.o. – na základe zmluvy pre 

roky 2022 a 2023. Z uvedeného aj zmena v rozpočte Mesta pre uvedené roky – šetrenie 

finančných prostriedkov oproti pôvodne plánovaným pre tieto roky. 

V ostatných cieľoch sú len zmenené a doplnené rozpočtové roky 2022 a 2023. 

 

Mgr. Peter Hudec -  zaujímalo ho, koľko finančných nákladov z rozpočtu 2023 sa bude 

musieť vyčleniť na prevádzku zariadenia vrátene energií a všetkých nákladov. 

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová -  priemerný prepočet bol zasielaný v tabuľke a vychádzal 

z rozpočtu nastaveného teraz  pre toto na zariadenie.  

Pri mesačnom doplatku klienta 400 € /450 €/ 500€/ 550 € 

  doplatok mesta 60000€/47000€/ 35000€/ 23000€  

Doplatky sú orientačné, nevieme ich presne vyčísliť, vychádzame z rozpočtu zariadenia pre 

rok 2022 s dvojnásobnými sumami za energie. 

 

Mgr. Peter Hudec – smeroval otázku na primátora. Pri vychádzaní z nákladov 60 000 eur, 

ktoré položky (kultúra, šport, cesty, CVČ, ZUŠ, knižnica) sa v meste obmedzia na úkor 

prevádzky zariadenia? 

 

Primátor –  na treťom stretnutí 2.6.2022 sa povedalo, že z očakávaných podielových daní sa 

odkrojí "krízový" balíček (18,6%). Výpočet vychádza z údajov od ZMOSu. Vzhľadom na 

masívny nárast cien je nárast daňových príjmov pomerne významný. Nárast daňových 

príjmov je 11%. Za prvých 5 mesiacov máme nárast príjmov, ale tie boli očakávané a 

zapracované do rozpočtu 2022. Je otázne, či to bude ešte z dôvodu zdražovania rásť. Na rok 

2023 musíme počítať s poklesom príjmov, ktoré ovplyvnia všetko. Zariadenie nám zaťaží 

rozpočet, ale platby budú nastavené na sumy od 500 € vyššie. Zámer prevziať zariadenie 

prišiel z VÚC minulý rok a očakávali, že zariadenie preberieme už tento rok. Toto sme 

zamietli aj z dôvodu, že sme potrebovali získať hlbšie poznatky. 

 

Mgr. Peter Hudec – ľudia budú potrebovať aj stravu, aj starostlivosť a v rozpočte sa peniaze 

budú musieť nájsť. A tu ma zaujíma, že z ktorej položky by sa peniaze mohli presunúť.  

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová – pre rok 2023 by prostriedky pre sociálne služby nemali byť 

problém, lebo šetríme na opatrovateľskej službe. Tu sme mali narozpočtovaných zhruba 

160000 € a tie by sme aj použili, ale vďaka zapojeniu sa do projektu Opatríme Vás nastane 

šetrenie a ušetríme zhruba 80000 €. 
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 Mgr. Peter Hudec – nastane šetrenie na základe toho, že už nebudeme poskytovať 

opatrovateľskú službu? Ľudia prestanú dostávať opatrovateľskú službu ako doteraz ? 

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová – nie, mesto doteraz poskytovalo opatrovateľskú službu, na ktorú 

bolo v rozpočte vyčlenených 160000 €. V rokoch 2022 a 2023 sme zapojení do projektu 

Opatríme Vás a už neplatíme plnú sumu, lebo časť ide cez projekt, a tak nás opatrovateľská 

služba stojí cca 80000 €. Presná suma sa uvidí na konci roku po všetkej fakturácii. Takže aj 

v roku 2023 šetrenie bude a prvotné náklady vieme vykryť týmto šetrením. Rok 2023 máme 

na to, aby sa reálne nastavili náklady a príjmy.  

 

Mgr. Peter Hudec – poznamenal, že udržateľnosť projektu záleží do tej doby, dokedy nám 

niekto dáva peniaze. Môže trvať rok, dva. 

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová – projekt Opatríme Vás zatiaľ máme do 31.12.2023 a potom sa 

uvidí, či bude ďalší projekt. 

 

JUDr. Vladislav Lalka- chcel by som sa vyjadriť k financiám. Výhliadky pre mestá a obce 

všeobecne nie sú veľmi priaznivé. Už tento rok prišiel nedoplatok za energie 135000 €. Čiže 

tu už máme cca 400000 €, ktoré pôjdu z disponibilných zdrojov. Budú tu aj zvýšené náklady 

na pohonné hmoty. S týmto všetkým treba rátať. Keď sú disponibilné zdroje okolo 500-

700000 € a odrátame 400000 €, tak nám ostane 300000 € na rozvoj, na cesty.  

 

Primátor –  hra s číslami je nekonečná, ťažko povedať, kto má pravdu, to ukáže čas. Je 

pravda, že energie a palivá išli neúmerne hore v porovnaní s cenami, ktoré sme mali na rok 

2021. Nevieme, či sa tieto ceny budú stabilizovať alebo ešte porastú. Seniori tu sú, žijú tu, 

pribúdajú a preto niekto to pre nich bude musieť robiť. Bude to treba vyskladať. 

 

Maroš Marko – rok 2023 je vykrytý. Čím skôr treba riešiť a rozšíriť to o dva ďalšie moduly, 

ktoré sú financované bez našej spoluúčasti, kde je počet klientov vyšší. Mali sme prehľad od 

obcí, ktoré prevzali takéto zariadenia a vychádza ich to na nulu alebo s malým nedoplatkom. 

Určite sú na mieste obavy, ale on by do toho išiel. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. -  pri podporení návrhu ju povzbudzuje zapojenie sa do 

projektu, na základe ktorého by bolo možné navýšenie kapacity v zariadení. Spolieha sa na 

prísľub, že mesto sa pozrie na túto možnosť a bude sa to vedieť nastaviť na optimálne 

financovanie. 

 

Primátor – doplnil informáciu ohľadom Komunitného plánu  prijatého na roky 2019 – 2023. 

Kebyže nepríde táto ponuka, aj tak by bolo potrebné riešiť komunitný plán na nasledujúce 

roky. V roku 2019, keď sme prijímali komunitný plán, v komunitnom pláne VÚC nechceli 

rozširovať a podporovať pobytové zariadenia pre seniorov, ale chceli zavádzať 

deinštitucionalizáciu a nechávať seniorov v domácom prostredí, rozvíjanie terénnej 

opatrovateľskej služby. Čiže niektoré veci sa podstatne zmenili a my sme na takéto niečo 

neboli pripravení. Teraz sa to mení a musí to byť zapracované v tomto pláne. V ďalšom 

komunitnom pláne na roky 2024 a viac sa to môže zmeniť.  

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová  - musíme to mať v pláne, pokiaľ by to nebolo schválené, 

nemôžeme žiadať VÚC o registráciu poskytovateľa sociálnej služby a bez registrácie 

nemôžeme prevziať zariadenie. Pokiaľ sa neschváli aktualizácia, bod č. 2 je zbytočný. Menil 

sa zákon o sociálnych službách, ktorý hovorí, že musíme mať v komunitnom pláne 
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zapracované prevádzkovanie zariadenia. Z tohto dôvodu je aktualizácia zameraná len na tento 

bod. 

  

 

U z n e s e n i e   č. 75/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

schvaľuje  

aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2022 - 

2023  

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní – 10 

za – 10  (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 

Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

2. Majetkové veci 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu Dáša Zigová. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa schvaľuje  

kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Nová Baňa, obec Nová Baňa,                      

okres Žarnovica, vedených Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom                       

na LV č. 3888  do vlastníctva Mesta Nová Baňa v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:  

 

stavby: 

- Domov dôchodcov  a Domov sociálnych služieb, súp. č. 951 na pozemku                                 

C KN parc. č. 446/2, 

- Archív, súp. č. 1941 na pozemku C KN parc. č.  446/3, 

 pozemky:  

- C KN parc. č. 445 vedený ako ostatná plocha o výmere 1.103 m
2
,  

- C KN parc. č. 446/1 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.838 m
2
, 

- C KN parc. č. 446/2 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 417 m
2
,  

- C KN parc. č.  446/3 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m
2
,  

nehnuteľný majetok nezapísaný na liste vlastníctva: 

- nachádzajúci sa na pozemku C KN parc. č. 446/1 v k.ú. Nová Baňa: Prístupové 

chodníky,  

hnuteľný majetok: 

-  podľa Prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tohto návrhu na uznesenie. 

 

od vlastníka: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23,                                    

974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100, 
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v kúpnej cene dohodou v celkovej výške 1,00 eur (slovom: jedno euro), 

 

za účelom realizácie verejno-prospešného zámeru, na zabezpečovanie plnenia 

verejných potrieb obyvateľov a poskytovanie verejných služieb. Zámer Mesta                  

Nová Baňa prevziať do svojej správy poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre 

seniorov v Stredisku DD a DSS Nová Baňa v súlade s § 80, ods. e) písm. 1 zákona                   

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní, vrátane prevzatia všetkých práv a povinností vo vzťahu 

k prijímateľom sociálnych služieb a k zamestnancom Strediska DD a DSS Nová Baňa. 

Tento  zámer Mesta Nová Baňa prevziať poskytovanie sociálnych služieb v Stredisku 

DD a DSS Nová Baňa do svojej pôsobnosti bol schválený Uznesením MsZ Nová Baňa 

č. 135/2021, zo dňa 24.11.2021  

za podmienok, ktoré sú uvedené v predloženom návrhu na uznesenie. 

 

za nasledovných zmluvných podmienok:  

 

1.   Mesto Nová Baňa sa zaviaže, že uvedený nehnuteľný majetok bude od jeho 

nadobudnutia po dobu najmenej 25 rokov využívaný za účelom poskytovania 

sociálnych služieb v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, 

zabezpečovaných prostredníctvom Mesta Nová Baňa, resp. prostredníctvom 

organizácie, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom bude Mesto Nová Baňa. 

 

2.  Zriadenie predkupného práva ako záväzkového práva v prospech Banskobystrického 

samosprávneho kraja na nehnuteľný majetok uvedený v tomto uznesení po jeho 

nadobudnutí Mestom Nová Baňa za nasledovných podmienok: 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 76/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Nová Baňa, obec Nová Baňa,                      

okres Žarnovica, vedených Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom                       

na LV č. 3888  do vlastníctva Mesta Nová Baňa v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:  

 

stavby: 

- Domov dôchodcov  a Domov sociálnych služieb, súp. č. 951 na pozemku                                 

C KN parc. č. 446/2, 

- Archív, súp. č. 1941 na pozemku C KN parc. č.  446/3, 

 pozemky:  

- C KN parc. č. 445 vedený ako ostatná plocha o výmere 1.103 m
2
,  

- C KN parc. č. 446/1 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1.838 m
2
, 

- C KN parc. č. 446/2 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 417 m
2
,  

- C KN parc. č.  446/3 vedený ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m
2
,  

nehnuteľný majetok nezapísaný na liste vlastníctva: 
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- nachádzajúci sa na pozemku C KN parc. č. 446/1 v k.ú. Nová Baňa: Prístupové 

chodníky,  

hnuteľný majetok: 

-  podľa Prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tohto návrhu na uznesenie. 

 

od vlastníka: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23,                                    

974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100, 

 

v kúpnej cene dohodou v celkovej výške 1,00 eur (slovom: jedno euro), 

 

podľa predložených materiálov. 

za účelom realizácie verejno-prospešného zámeru, na zabezpečovanie plnenia 

verejných potrieb obyvateľov a poskytovanie verejných služieb. Zámer Mesta                  

Nová Baňa prevziať do svojej správy poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre 

seniorov v Stredisku DD a DSS Nová Baňa v súlade s § 80, ods. e) písm. 1 zákona                   

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní, vrátane prevzatia všetkých práv a povinností vo vzťahu 

k prijímateľom sociálnych služieb a k zamestnancom Strediska DD a DSS Nová Baňa. Tento

  zámer Mesta Nová Baňa prevziať poskytovanie sociálnych služieb v Stredisku DD 

a DSS Nová Baňa do svojej pôsobnosti bol schválený Uznesením MsZ Nová Baňa č. 

135/2021, zo dňa 24.11.2021.   
 

za nasledovných zmluvných podmienok:  

 

1.   Mesto Nová Baňa sa zaviaže, že uvedený nehnuteľný majetok bude od jeho 

nadobudnutia po dobu najmenej 25 rokov využívaný za účelom poskytovania 

sociálnych služieb v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, 

zabezpečovaných prostredníctvom Mesta Nová Baňa, resp. prostredníctvom 

organizácie, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom bude Mesto Nová Baňa. 

 

2.  Zriadenie predkupného práva ako záväzkového práva v prospech Banskobystrického 

samosprávneho kraja na nehnuteľný majetok uvedený v tomto uznesení po jeho 

nadobudnutí Mestom Nová Baňa za nasledovných podmienok: 

a) Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 320 897, 

písomne ponúkne Banskobystrickému samosprávnemu kraju na predaj nehnuteľný 

majetok uvedený v tomto uznesení, keby ho chcelo predať alebo ináč scudziť,                         

a to za kúpnu cenu 1,00 eur, 

b) predkupné právo zaniká po uplynutí 25 rokov odo dňa prevodu nehnuteľného 

majetku uvedeného v tomto uznesení na Mesto Nová Baňa. 

 

3.  Zabezpečenie záväzkov Mesta Nová Baňa špecifikovaných v prospech 

Banskobystrického samosprávneho kraja, a to formou zmluvnej pokuty vo výške 

312.029,22 eur, čo predstavuje všeobecnú hodnotu prevádzaného nehnuteľného majetku 

stanovenú Znaleckým posudkom číslo 143/2022 zo dňa 13.04.2022, pre prípad, že si 

Mesto Nová Baňa nesplní akúkoľvek svoju povinnosť podľa tohto uznesenia; povinnosť 

zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 312.029,22 eur sa vzťahuje na nesplnenie 

ktorejkoľvek povinnosti/podmienky špecifikovanej v tomto uznesení, pričom sa pod 

uvedeným rozumie zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo a samostatne za každé 

porušenie povinnosti. 
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4.    Po prevode vlastníctva v prospech Mesta Nová Baňa sa Mesto Nová Baňa zaväzuje 

uzatvoriť nájomnú zmluvu s Domov sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1,     

968 01 Nová Baňa, IČO: 00 647 951 na dobu určitú do 31.12.2022 vo výške nájomného 

za 1,00 eur za celú dobu trvania nájmu z dôvodu poskytovania sociálnych služieb                 

bez finančného zaťaženia Mesta Nová Baňa v časovom období do 31.12.2022. 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní – 10 

za – 10  (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 

Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

3. Voľba kronikára mesta 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mesta. 

 

  Dôvodová správa 
 

Mesto Nová Baňa má povinnosť v súlade s § 4 ods. 3 písm. s) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení  viesť obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj 

v jazyku národnostnej menšiny. Pripravili sme pre vás k nahliadnutiu najnovší zväzok 

Kroniky mesta Nová Baňa, kde zaznamenávame historické udalosti v ročných intervaloch. Sú 

v nej zahrnuté najvýznamnejšie udalosti, športové, kultúrne akcie ako aj bežný chod 

samosprávy pre ďalšie generácie. V nasledujúcich dňoch bude schválená aj smernica MsÚ 

Zásady o Kronike mesta Nová Baňa, kde sa určia pravidlá spôsobu vedenia kroniky, 

nahliadanie do kroniky mesta ako aj samotná archivácia kroniky. Kroniku Mesto Nová Baňa 

vedie od roku 1945. Obdobie rokov 1945 až 1999 máme zdigitalizované a bude zverejnené na 

web stránke mesta. Preto Vás poprosím o prečítanie návrhu na uznesenie, kde sa navrhuje 

odvolanie doterajšej kronikárky mesta Mgr. Helenu Orgonášovú a schváliť Mgr. Ľudmilu 

Rajnohovú za kronikárku mesta. 

 

Primátor – v rámci diskusie oznámil, že kronika, ktorá v miestnosti koluje je od roku 2000. 

Od roku 1945 je to niekoľko kníh, ktoré sú už zdigitalizované. Táto čoskoro bude plná a tiež 

sa zdigitalizuje. Kronika je písaná rukou. Jeden rok má aj 30 strán.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zaujímalo ju, či sa doterajšia kronikárka svojej funkcie 

vzdala. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – odpovedala , že nevzdala.  

 

Primátor – v kronike na poslednom zápise je uvedené p. Orgonášovou, že v budúcnosti bude 

pokračovať už nový kronikár. Táto informácia nie je nová, bola komunikovaná už dávnejšie. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.  – ona to písala vlastnou rukou? 
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Primátor – kronikár je jedna osoba a píše ju osoba s pekným písmom. Žiadalo by sa, aby bol 

kronikárom niekto, kto pracuje v meste. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – sa ujala slova a doplnila údaje ohľadom zapisovania do kroniky 

mesta Nová Baňa. Raz do roka sa predkladá MsZ návrh na schválenie zápisu do kroniky 

mesta Nová Baňa. Kronikárka z rôznych dostupných zdrojov a z podkladov od zamestnancov 

MsÚ pripraví zápis. Po pripomienkovaní zamestnancami MsÚ je predložený na 

pripomienkovanie poslancom a po jeho schválení sa písaným písmom zapíše do kroniky ako 

trvalý odkaz.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.  – oznámila, že sa zdrží hlasovania, lebo si myslí, že p. 

Orgonášová robila svoju robotu dobre. Nevidí zmysel, meniť kronikára. 

 

Primátor – nastal čas na zápis do kroniky a keďže zmena kronikára musí byť schválená, 

dopĺňali sme tento bod do programu. Je dobré, aby kronikár bol človek, ktorý robí v meste, 

zažíva to, vie, čo sa deje. Zápis robí človek s pekným písmom, ktorému sa za to zaplatí. 

Kronikárkou je navrhnutá pani prednostka, ale zapisovať to nebude ona. 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 77/2022 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) o d v o l á v a  

 

Mgr. Helenu Orgonášovú z funkcie kronikárky mesta Nová Baňa, 

 

b) s c h v a ľ u j e 

 

Mgr. Ľudmilu Rajnohovú za kronikárku mesta Nová Baňa. 

 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní – 10 

za – 8 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 2 (Milan Rafaj, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

4. Zriadenie dočasnej kontrolnej komisie MsZ 

 

 Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka mesta. 

 

  Dôvodová správa 
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Zriadenie tejto dočasnej komisie vychádza z prijatých pravidiel kontrolnej činnosti z 

24.2.2021. Hlavným cieľom je výkon adhoc kontroly skutočnosti v porovnaní s denným 

rozpisom prác zamestnancov TS. Bol vydaný Pokyn primátora číslo 8/2022 na základe 

ktorého bude denný rozpis prác zamestnancov TS zasielaný na sekretariát MsÚ 

msu@novabana.sk . Dočasná kontrolná skupina si zvolí svojho predsedu. Činnosť komisie 

bude technicky zabezpečovať sekretariát MsÚ (zápis, služobný automobil a iná agenda). 

 

Milan Rafaj – sa chcel informovať, na základe čoho má vzniknúť táto komisia. Nemyslí si, 

že by ako poslanci mali kontrolovať TS a ich výkon. Na základe čoho vznikol tento nápad? 

Kto to vymyslel? Ako si predstavuje činnosť? 

 

Mgr. Peter Hudec – navrhuje, aby sa to nerozoberalo a rovno sa hlasovalo. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – na zastupiteľstvách už boli viackrát dotazy ohľadom TS, rôzne 

kontrolné zistenia, niektoré pozitívnejšie, niektoré negatívne, apelovalo sa na primátora. 

Teraz, v podstate na konci volebného obdobia, sa má zriaďovať nejaká komisia, ktorá 

pozostáva zo všetkých poslancov.  Nevie z návrhu, ako by mala komisia fungovať, koľko 

poslancov je dosť, aby komisia bola v poriadku, aký dokument vypracováva, čo a akým 

spôsobom môže kontrolovať. Nič nie je zrejmé, nevie si to predstaviť. Kontrolným orgánom 

TS je primátor, preto návrh nepodporí. 

 

Primátor – 24.2.2021 boli prijaté zásady kontrolnej činnosti. Je zákon o obecnom zriadení, 

kde sú práca alebo kompetencie hlavného kontrolóra  ukotvené. My sme robili zásady, ktoré 

sa prijali a sú zverejnené. Boli kontroly, skutočnosti a na júnové zastupiteľstvo pripravím bod, 

aké opatrenia som prijal a od akého času. Toto ponúkame ako ďalšiu formu kontroly, keďže 

máme takúto smernicu. Uvedomujem si, že je nejaká zodpovednosť vytvoriť kontrolný 

mechanizmus aj na mne. Máme tu jednotlivé organizácie riadené svojimi štatutármi, všetky 

majú právnu subjektivitu. Nemáme ani školu a škôlku, ktorá je pod Mestom Nová Baňa, 

jediné tu bude zariadenie pre seniorov, ktoré bude mať riaditeľa, ostatné všetky majú svoje 

IČO. Toto je nástroj, keď to chcete, môžete ho mať alebo môžete odmietnuť, závisí to na vás. 

Niekde denné rozpisy máme, niekde sme ich nepožadovali. Teraz ich chceme mať a preto 

vyšiel Pokyn primátora č.8/2022 a budú sa zhromažďovať na sekretariáte. Zodpovednosť 

preberiem za úlohy týkajúce sa mojej osoby v rozsahu zákonom stanoveným. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. –  návrh ju tiež prekvapil. Zaujímalo by ju, či sa niečo 

stalo. TS sú organizácia, ktorá pohlcuje veľa času hlavnej kontrolórky. Riaditeľ je podriadený 

primátorovi a zdá sa jej toto nadbytočné, malo by to byť v kompetencii primátora. Kontrola 

jej príde nereálna, nebude chodiť po teréne, kontrolovať rozpisy. Okrem kontroly hlavnej 

kontrolórky máme ďalšie mechanizmy (GPS, kamery). Návrh nepodporí, ale ak sa niektorí 

poslanci prihlásia, že majú čas a chcú sa tomu venovať, návrh podporí. 

 

Primátor – je to dočasná komisia, mohla by slúžiť na vytvorenie si vlastného obrazu. Čo sa 

týka kontrol, dnes sme zadali ďalšie tri kontroly. 

 

Kontrolórka – oznámila o zadaní pokynu na kontrolu kamerového záznamového systému, či 

a ako funguje a kontrolu zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS počas pracovnej 

doby. Keďže to bolo zadané ako priority, začne sa im čo najskôr venovať. K dočasnej komisii 

sa vyjadrila, keby poslanci niekedy niečo chceli skontrolovať, tak na základe tohto uznesenia 

majú právo na kontrolu. Bez uznesenia vykonávať kontrolu nemôžu.  

 

mailto:msu@novabana.sk
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Mgr. Peter Hudec – si chcel overiť, či ako poslanci volení občanmi, nemajú nárok 

kontrolovať veci, týkajúce sa mesta a nemajú nárok poukazovať na nedostatky. 

 

Primátor – zákon o obecnom zriadení hovorí, čo môže robiť poslanec, že môže chodiť, 

kontrolovať, všeobecne sa to tam definuje. Smernicu o kontrolných činnostiach sme vyrobili 

na pomoc kontrolórke, mne, právničke ale zatiaľ sme ju nepoužili. Keď budete mať komisiu, 

môžete sa dohodnúť na kontrole, nájdete nejaké skutočnosti a bude sa to ďalej riešiť. 

Nechcem nikomu pridávať robotu. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – z časti ste mi odpovedali na proces, ako by to malo fungovať. 

Kontrolnú činnosť by mohol teda robiť aj jeden poslanec. Spraví kontrolu, zápisnicu odovzdá 

mestu a čo potom? Boli tu rôzne zistenia od hlavnej kontrolórky a stále sa pýtame, čo bude 

potom. 

 

Primátor – dnes zadaná kontrola sa týka kontroly plnenia pokynov primátora od roku 2020-

22. Tri roky vydávame pokyny primátora a pani kontrolórka spraví hĺbkovú kontrolu ich 

dodržiavania.  

 

Maroš Marko – primátor je nadriadený, on by mal kontrolovať a nie poslanci. Systém tu je, 

treba to len riešiť a netreba mať ďalší papier.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - naznačili ste nejakú uskutočnenú kontrolu. Chce sa 

informovať, či na základe nej bolo nejakému zamestnancovi udelené porušenie pracovnej 

disciplíny, či je nejaký zápis. 

 

Primátor – bavíme sa tu o kontrole kovovej konštrukcii v pondelok a utorok tento týždeň. 

S pani prednostkou máme zo včera aj zápis. Sú podniknuté aj kroky na úrovni MsP, ktoré si 

MsP rieši.  

 

Ján Ševčík – na podnet primátora dokumentujeme podozrenie pre majetkový priestupok 

v súvislosti s výrobou kovovej konštrukcie. Zo zákona vám viac povedať nemôžem, 

nemôžem vás informovať a budeme to riešiť v zmysle zákona platnej legislatívy. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - viac ju zaujímala pracovnoprávna agenda a nie takýto 

majetkový spor, či sa to rieši podľa zákonníka práce. 

 

Právnička – je to čerstvá záležitosť, najprv musíme zhromaždiť všetky dôkazy, aby sme sa 

vyhli nejakému súdnemu sporu a budeme to riešiť podľa zákonníka práce. Zápisy sú robené, 

aby boli podklady. Vyvrátiť tvrdenie proti tvrdeniu je problém a pracovným sporom by sme 

sa chceli vyhnúť.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - bez ohľadu na to, že je neurčité o čom sa tu 

rozprávame, zdôrazňujem, že netreba komisiu, ale stačí jeden návrh zo strany pána primátora. 

 

Primátor -  zopakoval, že kontrola sa týka zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancom 

TS počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná 6.- 7.6.2022. Táto kontrola je dôvodom 

návštevy na TS, predmetom činnosti MsP a obsahom protokolu. 

 

Milan Rafaj – vyzval primátora, aby do zastupiteľstva, plánovaného dňa 22.6.2022, zaujal 

stanovisko voči TS.  
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U z n e s e n i e   č. 78/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) z r i a ď u j e  

v súlade s § 15 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a článku 5 - Pravidiel 

kontrolnej činnosti mesta Nová Baňa dočasnú kontrolnú komisiu Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani na kontrolu príspevkovej organizácie mesta Technických 

služieb mesta Nová Baňa, 

  

b) v o l í 

za členov dočasnej kontrolnej komisie Mestského zastupiteľstva Nová Baňa poslancov: 

Ing. Karola Tužinského, Maroša Marka, Mgr. Juraja Kološtu, Ing. Viktóriu 

Valachovičovú PhD., Mgr. Adriana Zimu, JUDr. Vladislava Lalku, Mgr. Igora Mošku, 

Mgr. Jan Škvarka, Mgr. Peter Hudec, Anton Medveď, Milan Rafaj,  Gregor Káder, 

Anton Žňava, 

 

c) u r č u j e 

 obdobie výkonu kontroly od 15. 06.2022 do 31.10.2022. 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní – 10 

za – 0  (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 

Zima, Anton Žňava) 

proti – 7 (Mgr. Peter Hudec, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Mgr. Ján 

Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

zdržal sa – 3 (Mgr. Juraj Kološta, Milan Rafaj, Mgr. Adrian Zima ) 

nehlasoval – 0 - uznesenie nebolo prijaté 

 

 

 

5. Diskusia 

 

Milan Rafaj – otvoril tému rekonštrukcie mostu na ul. Nábrežnej. Poslanec bol uistený, že 

z dôvodu nefunkčnosti mosta bude možný prechod popri štadióne, brána bude otvorená, ľudia 

budú môcť prechádzať. Brány sú zavreté. V pondelok si to skontroloval, do telocvične sa 

nedostal. Uzavretie nie je kvôli ochrane  školy, lebo z Cintorínskej cez vrchný most sa tam dá 

dostať. Prial by si, aby do skončenia prác na moste, ostali brány otvorené. Dopočul sa, že sa 

v areáli schádza mládež, ale to by sa dalo vyriešiť večernými kontrolami MsP. Mohli by sa 

tam nasmerovať kamery zo školy, ale nie je riešenie  uzatvárania pre prechod obyvateľov. 

 

Primátor – most nebol dlhé roky opravovaný. Natretie by nebolo dobré, keď je zvnútra 

zhrdzavený. Most bude vynovený. Ešte donedávna bola brána pri moste zatvorená, odstránila 

sa a ihrisko bolo sprístupnené verejnosti. Nesledovalo zabezpečenie areálu školy a ten sa 

uzatvoril. Nemalo by sa stávať, že sa nedá ísť do škôlky pre deti, preto bolo dohodnuté s pani 

riaditeľkou, kedy bude otvorené a kedy sa areál uzatvorí. Pre informáciu – 2.6.2022 bolo 

vyhodnotené VO na opravu mosta. Máme víťaza, treba uzatvoriť zmluvu a začať s realizáciou 

opravy. Dôvodom, prečo sa most tak na dlho zasekol, boli elektrikári. Bol od nich prísľub, že 

prídu a 2 mesiace tam nikto neprišiel. Teraz sa to už spraví a ak to bude opravené dobre, 

mohli by sme opraviť aj horný most a nebudeme sa musieť viac zamestnávať mostmi. Keď sa 
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naučíme žiť s areálom školy tak, že to nie je cesta domov, ale je to areál školy, bude to lepšie 

fungovať. Používať prechod areálom školy na cestu domov je proste zlý návyk. 

 

Milan Rafaj – nikto neriešil uzamykanie areálu školy, pokiaľ sa nezačal most opravovať.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – je to nešťastná situácia pre obyvateľov sídliska Vstup, ktorým 

v určitých hodinách ostal k dispozícii jediný most, ktorý nie je bezbariérový, má veľa 

schodov. Chápem riaditeľku školy, ktorá si chráni majetok. Súhlasím, aby bol areál školy 

v bežnom režime uzatvorený. Tento projekt bol už schválený vyše roka dozadu. TS mali 

dostatok času, aby si pripravili všetko potrebné. K dnešnému dňu je most 95 dní zatvorený 

a z toho práce prebiehali 5 dní. Tvrdíte, že je to kvôli elektrikárom ale popritom elektrika 

vedie popri moste, ani cez most, ani popod most. Je to nezvládnuté, takto projekty nemôžu 

fungovať. Musíme počúvať kritiku ľudí, ktorá je oprávnená. Bolo by vhodné nájsť režim 

otvárania brán napr. v ranných hodinách bráničky otvoriť a posledná odchádzajúca 

upratovačka zo školy, by uzavrela celý areál školy. 

 

Primátor – sa vyjadril, že chápe rozhorčenie obyvateľov sídliska. Altánok bol postavený pre 

žiakov s úmyslom využívania pri činnosti ŠKD, vyučovania. Nie je dobré, že si to mládež 

vybrala ako miesto stretávania a robia tam neporiadok. Bude inštalované zariadenie na 

monitorovanie priestoru. Ospravedlňujem sa ľudom za obštrukcie, mamičkám, ktoré sa 

s kočíkom nevedia dostať k deťom ku škôlke. Nebolo to úplne domyslené, keď sa areál 

uzamkol v tomto čase.  

 

Mgr. Peter Hudec – areál školy by mal byť uzavretý. Keď sú vonku deti z ŠKD, nemali by 

tam mať cudzí ľudia prístup. 

 

Primátor – bolo potrebné preizolovanie kábla a nevedeli sme ovplyvniť, že elektrikári tak 

dlho neprišli. Kábel je síce mimo mostu, ale teleso, v ktorom je ten kábel uložený, je 

privarené k mostu. Bolo treba robiť jedno s druhým. Kebyže sa zistí, že celý most je deravý 

a musel by sa zbúrať, riešilo by sa to zase inak.   

 

Maroš Marko – si myslí, že to nastalo z dôvodu ušetrenia peňazí. Časť sme dali robiť TS. 

Možnože keby to celé dáme robiť firme, bolo by to drahšie, ale spravené rýchlejšie.   

 

JUDr. Vladislav Lalka – schválené to bolo už dávno, dokonca na dva mosty. Riaditeľ TS sa 

vyjadril, že to spravia aj bez elektrikárov, ktorí neodpovedali, nevyjadrovali sa. Neviem, čo  

sa ta stalo, že sa to už zrazu tak nedalo, nie som na toto odborník.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – sa už vyjadrila k druhej téme. V pondelok oslovila 

komisiu dopravy, vybraných poslancov, primátora, kontrolórku, riaditeľ TS ohľadom 

asfaltovania. Komisia dopravy nebola uznášaniaschopná, lebo sa odbornej verejnosti nedalo 

prísť. Chcem vás poprosiť, aby ste dohliadli, aby cesty Sadovnícka a Štefánková boli čím skôr 

obstarané. Je tu už teraz sklz, ceny materiálov rastú, aby sme sa nedostali do fázy, keď sa to 

už tento rok z poveternostných podmienok nebude dať uskutočniť. 

 

Primátor – kolegyňa Jauschová komunikuje s krajskou pobočkou ÚVO v BB a k dnešnému 

dňu máme vyjadrenie ohľadom asfaltovania. Budú sa asfaltovať obidve cesty (Štefánková 

i Sadovnícka) súvislým asfaltovaním. Bude to stále zákazka s nízkou hodnotou. Prvé tri cesty 

sa v rámci aukcie podarilo dobre vysúťažiť. V týchto dňoch sa už začalo frézovať. 

Zhotoviteľom týchto troch ciest je Baumann Nitra. Druhé dve cesty budú dávané do aukcie. 

Dúfam, že to stihneme ukončiť v dobrom čase. 
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Anton Medveď – niektoré cesty po zime stále nie sú pozametané. Volal som s riaditeľom TS 

a povedal, že tam niekoho pošle. Druhý podnet je, ktorý išiel aj na Komisu dopravy, aby sa 

spravili čiary na námestí kvôli lepšej prehľadnosti. 

 

Primátor – zametanie som namietal aj ja. Spravil som si názor o mnohých ľuďoch, vrátane 

riaditeľa TS. V blízkej dobe sa s tým vysporiadam.  

 

 

Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa  Mgr. MVDr. 

Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť, pripomenul, termín ďalšieho 

zastupiteľstva 22.6.2022 a zasadnutie Mestského zastupiteľstvo o 17:30 hod. ukončil.  

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=oDZcBvwPsuU ). 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor mesta                    prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

 

          JUDr. Vladislav Lalka, v. r.                                       Maroš Marko, v. r. 

I. overovateľ                                         II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Martina Svetíková 

https://www.youtube.com/watch?v=oDZcBvwPsuU

