
Zápisnica 
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ mesta Nová Baňa 

konaného dňa 12.9.2022 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novej Bani

Prítomní:
Predseda komisie : JUDr. Vladislav Laika

Členovia komisie :

Primátor mesta :

Prizvaní na rokovanie komisie

Zapisovateľka

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

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

PhDr. Janette Brnáková
PhDr. Katarína Segetová

Mgr. Ľudmila Rajnohová

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 3.

Komisia je uznášaniaschopná.

Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia. PhDr. Janette Brnáková, PhDr. Katarína Segetová, 
Mgr. Ľudmila Rajnohová Mgr. MVDr. Branislav Jad’uď, MBA

Program zasadnutia :
Otvorenie

1. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky
2. 4. Zmena rozpočtu
3. Plnenie rozpočtu mesta a organizácií k 30.6.2022

Záver

K bodu 1: Použitie rezervného fondu na bežné výdavky

V súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
navrhujeme použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 55 000 €, ktoré boli určené na 
rekonštrukciu MK Čierny Lúh na bežné výdavky v celkovej výške 55 000 € a to konkrétne na tento 
účel:
- 35 000 € na úhradu energií v materskej škole
- 20 000 € na úhradu energií v Technických službách mesta Nová Baňa



Zákon č. 583/2004 Z. z. v tomto smere však neobsahuje bližšiu špecifikáciu pojmu „mimoriadna 
okolnosť“ a konkrétne posúdenie takýchto situácií ponecháva na rozhodnutie príslušného orgánu 
obce/VÚC, t. j. v tomto prípade je uvedené rozhodnutie plne v kompetencii príslušného zastupiteľstva. 

JUDr. Laika - podľa čoho sa vyberalo, že práve komunikácia Čierny Lúh sa nebude robiť, nakoľko 
bolo schválených na rekonštrukciu viac miestnych komunikácií
PhDr. Brnáková - jedným z dôvodov bola ja výška peňažných prostriedkov, ktoré nám chýbajú na 
úhradu energií, a druhým dôvodom je, že ostatné komunikácie sú už v štádiu prác alebo verejného 
obstarávania
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - táto komunikácia bola poslaneckým návrhom. Vyšla od 
poslanca Antona Medveďa. Nemáme vydané stavebné povolenie, lebo sú tam námietky účastníkov 
stavebného konania. A nejedná sa iba o energie, je potrebné zaplatiť aj súdny spor vo výške 21 000 €. 
Aj táto suma je zahrnutá v zmene rozpočtu. Mám stretnutie s konateľom Mestských lesov, kde sa 
chceme dohodnúť na nejakej sume, ktorú by ešte zaplatili mestu. To, že ešte nezačalo verejné 
obstarávanie je fakt, ale medzičasom sa už pracuje na stavebnom povolení a ak sa dohodneme 
s Mestskými lesmi, tieto peniaze by sa mohli dať späť. Čas ukáže, čo stihneme na komunikácii urobiť. 
JUDr. Laika - aj v minulosti sme sa na finančnej komisii bavili, že na rezervnom fonde by sa mala 
nechávať nejaká suma , aj sme sa zhodli, že by to mala byť suma okolo 50 000 €, práve pre takéto 
prípady. Pán primátor spomenul, že bude nejaký zvýšený príjem z lesov.
PhDr. Brnáková - áno, ale tie peniaze ešte nemáme, preto ich nemôžeme zahrnúť do zmeny 
rozpočtu.
Ing. Valachovičová PhD. - ja sa vyjadrím za komisiu dopravy, ktorá je určite zástancom toho, aby sa 
pokračovalo v rekonštrukcii tejto cesty. Ja s týmto návrhom nesúhlasím a navrhujem hľadať úsporu 
inde. Možno ušetriť, napríklad na Novobanskom jarmoku.
PhDr. Brnáková - v tejto zmene rozpočtu nevieme nič zoškrtať, nakoľko sú tu zahrnuté energie 
a odmeny, ktoré štát nám hodil a samosprávy sa musia vysporiadať s navýšením sami.
Ing. Tužinský - od začiatku roka škrtáme nejaké projekty, buď z nepripravenosti alebo z nedostatku 
financií. Z toho vyplýva na čo ešte máme financie?
PhDr. Brnáková - na všetky ostatné investície, ktoré sú schválené
Ing. Tužinský - ak komisia dopravy máte nejaké iné riešenie ako bolo naprojektované, tak sa to 
podľa mňa do konca roka nestihne. Podľa skúsenosti zo Švantnerovej ulice
Mgr. MVDr. Jaďuď, MBA - teraz je zmena rozpočtu urobená tak, aby pokryla nevyhnutné výdavky, 
ktorými sú energie. A ak sa vyskytnú nejaké iné okolnosti, tak zmenou rozpočtu vyriešime spojnicu 
medzi Čiernym Lúhom a Kamenárskou
Ing. Valachovičová PhD. - ja chápem, že zmena rozpočtu je pripravená, ale my sme finančná 
komisia, ktorá to ešte dolaďuje pred zastupiteľstvom. Ak sa čaká, že to automaticky schválime, je to 
zvláštne. Sedíme tu preto, aby sme naše názory do zmeny zahrnuli. Aj počas Covidu sme sa bavili, že 
verejné osvetlenie by bolo stlmené, a tým by sme šetrili. Je toto zapracované?
Mgr. MVDr. Jaďuď,MBA - 20% sa svieti tam kde sa to dá regulovať, a v tomto čase sa každé druhé 
svetlo vypína. A zvažujeme, že napríklad od jednej do tretej vypnúť celé osvetlenie.
Ing. Tužinský - v zmene rozpočtu je riešené, že potrebujeme na energie a to nikto nenapáda
JUDr. Laika - otázka je či to vieme nájsť niekde inde
Mgr. MVDr. Jaďuď,MBA - všetky ostatné investičné akcie sú už rozbehnuté. A na druhej strane 
máme aj záväzky voči zamestnancom, odmeny, ktoré schválil štát, navýšenie. A tieto peniaze nám 
nikto nedal.
PhDr. Brnáková - školám by malo ministerstvo refundovať náklady v rámci dohadovacieho 
konania. A samosprávy si majú hľadať vo svojich rozpočtoch
JUDr. Laika - aby som to zhrnul, nemáme investičné projekty, z ktorých by sme mohli finančné 
prostriedky použiť, nakoľko všetky budú realizované
PhDr. Brnáková - v tomto čase áno , lebo musíme počkať, kým sa dokončia začaté akcie. A či bude 
na nich nejako šetrenie. Na bežných výdavkoch nemáme, kde šetriť. Pokiaľ neprišiel na zaplatenie 
súdny spor, sme ani nepomysleli, že budeme musieť siahnuť na rezervný fond



Hlasovanie:
Za: 2
Proti: 0
Zdržali sa: 1
JUDr. Laika - schaľujem, s tým dodatkom, aby sa hľadali finančné zdroje a cesta Čierny Lúh mohla 
začať robiť čím skôr

Finančná komisia schvaľuje použitie rezervného fondu na bežné výdavky, s dodatkom aby sa 
hľadali finančné zdroje na začatie cesty Čierny Lúh

K bodu č. 2: 4. Zmena rozpočtu

PhDr. Brnáková odkomunikovala 4. Zmenu rozpočtu, ktorá bola zaslaná členom komisie.
Kde najväčšiu položku v príjmovej časti tvorí výnos dane - zvýšenie o 111 438 € a to na základe 
daňovej prognózy o 86 43 8€ a o 25 000 € doplatok za rok 2021. Dotácia vo výške 10 000 € na opravu 
Radnice. Týmto sa mesto zapája do viacerých projektov, aby sme ušetrili naše peniaze.
A vo výdavkovej časti, najväčšiu položku tvoria energie vo výške 102 512 eur, ktoré budú hradené 
z RF 55 000€ a z rozpočtu mesta 47 512 €. Ako aj zaplatenie súdneho sporu vo výške 21 000 €.
Mgr. MVDr. Jaďuď,MBA - Ďalšou príjmovou položkou bude refundácia peňažných prostriedkov, 
ktoré nám má vrátiť základná škola vo výške 60 000 € . Najprv ich musia vydokladovať, avšak 
pracovníčka základnej školy bola PN, preto sa im to oddialilo.
Ing. Valachovičová PhD. - ale tuje predsa nejaký termín, a mi takto riskujeme, keď je pracovníčka 
PN a nikto miesto nej nepracuje
Mgr. MVDr. Jaďuď,MBA -je pravda, že zastupiteľnosť tu nemáme a je to v riešení
PhDr. Brnáková - v najbližšom čase budem so základnou školou komunikovať v akom stave je 
vydokladovanie predmetného projektu
JUDr. Laika - určite tu treba riešiť zastupiteľnosť aj do budúcna, keď jedna osoba vypadne, tak 
mesto príde o 60 000 €. Dá sa hľadať nejaké riešenie ?
Mgr. MVDr. Jaďuď,MBA - áno je to v riešení aj s pani riaditeľkou, nakoľko tej roboty stále 
pribúda, že by pani Mičovej niečo zobrala, a mala by toho menej
JUDr. Laika - bol by som za to , aby sme ako finančná komisia prijali nejaké odporúčanie alebo 
návrh, aby Mesto vypracovalo spôsob a našlo riešenie na zastupiteľnosť takýchto vecí

Finančná komisia dáva Mestu požiadavku, aby sa začala riešiť zastupiteľnosť administratívnej 
pracovníčky v Základnej škole.

Hlasovanie:
Za: 2
Proti: 0
Zdržali sa: 1

Finančná komisia schvaľuje 4. Zmenu rozpočtu

O 16.00 prišla pani Ing. Kasanová Jozefína

K bodu č. 3 Plnenie rozpočtu mesta a organizácií k 30.6.2022

PhDr. Brnáková
Bilancia bežného rozpočtuje prebytok 455 773 €, bilancia kapitálového rozpočtuje schodok 32 399 €, 
ktorý bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu .
Celkový rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu mesta k 30.6. 2022 je 476 694 €. 
Výšku prebytku výrazne ovplyvnilo nízke čerpanie kapitálových výdavkov. Tak isto , nie sú tu 
premietnuté výdavky na energie, či už pre Mesto, ale aj pre ostatné organizácie.
Po analýze čerpania výdavkov a plnenia príjmov mesta Nová Baňa za 1 . polrok 2022 možno 
konštatovať, že vývoj zakladá dobré predpoklady pre druhý polrok rozpočtového roka.



Hlasovanie:
Za:
Proti:

4
0

Zdržali sa: 0

Finančná komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta a organizácií k 30.6.2022

Záver

Na záver predseda komisie JUDr. Vladislav Laika poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
zasadnutie finančnej komisie o 17.00 hod.

V Novej Bani 12.9.2022

Zapísala: Mária Bakošová


