
Z á p i s n i c a 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 14.11.2022 o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani 

 

Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 

Prítomní: MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava 

             

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová  

Predseda Miestnej volebnej   

komisie:     Mgr. Eva Rupcová 

Hlavná kontrolórka :                     PhDr. Katarína Segetová 

                                     

  

Mgr. Ľudmila Rajnohová – Vážené poslankyne, vážení poslanci, kolegovia, vážení hostia,  

podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva vyhlásil predseda 

Národnej rady Slovenskej republiky spojené voľby do orgánov samosprávy krajov a voľby do 

orgánov samosprávy obcí v rovnaký deň 29. októbra 2022. Zloženie sľubu primátora mesta 

a poslanca mestského zastupiteľstva je podmienkou vykonávania jeho mandátu  podľa zákona 

o obecnom zriadení. Žiadam týmto predsedníčku Mestskej volebnej komisie v Novej Bani 

Mgr. Evu Rupcovú, aby prečítala Správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy v meste 

Nová Baňa a po zložení sľubu primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 

odovzdala osvedčenie o zvolení. 

 
Mgr. Eva Rupcová - Správa miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy v meste Nová Baňa.  

Mestská volebná komisia bola päťčlenná, zložená z 4 zástupcov politických strán, ktoré 

predložili kandidátne listiny do komunálnych volieb a jedného zástupcu delegoval primátor 

mesta z dôvodu, aby bola komisia v zákonnom stanovenom počte 5. Zapisovateľku menoval 

primátor mesta. Komisia pracovala počas celého priebehu volieb v plnom počte. 

Po odovzdaní výsledkov z jednotlivých okrskov mestská volebná komisia vypracovala 

zápisnicu mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Nová Baňa do mestského 

zastupiteľstva a primátora mesta konaných dňa 29.11.2022 v tomto znení: 

 

V meste sa zistili tieto výsledky: 

Počet volebných obvodov        6 

Počet volebných okrskov        6 

Počet okrskových komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania   6   

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov     5795 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky      2916 

Počet odovzdaných obálok        2913 

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva 2809 

Počet poslancov ktorý sa mal zvoliť       13 

Počet zvolených poslancov        13 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 2878  

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí 

podľa počtu získaných platných hlasov: 

 

VO Meno     Polit. strana   Hlasy 

1 Peter Budinský   nezávislý kandidát  296 
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1 Ing. Karol Tužinský   HLAS-SD   251 

2 Anton Medveď   SNS    380 

2 Jozef Spurný    nezávislý kandidát   322 

2 Ing. Peter Pšenák   SaS    254 

3 Maroš Marko    nezávislý kandidát  527 

3 MDDr. Štefan Špirk   SaS    419 

3 Anton Tencer    nezávislý kandidát   276 

4 JUDr. Vladislav Lalka  nezávislý kandidát  286 

4 Peter Forgáč    nezávislý kandidát  232 

5 Anton Žňava    nezávislý kandidát  100 

6 Ing. Viktória Valachovičová PhD. OĽANO,NOVA,KÚ,  

ZMENA ZDOLA  151 

6 MUDr. Mária Bradiaková  KDH    149 

          

Za primátora mesta bol zvolený Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, ktorý kandidoval za 

koalíciu politických strán SNS, SMER-SD a HLAS - SD a získal 1695 hlasov. 

Mestská volebná komisia odporúča poslancom MsZ pre volebné obdobie 2026-2029 zvážiť 

vytvorenie jedného volebného obvodu v meste Nová Baňa.  

Zápisnica obsahuje 5 listov a jej správnosť potvrdili vlastnoručnými podpismi všetci členovia 

a zapisovateľka mestskej volebnej komisie. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – poprosila primátora o zloženie zákonom predpísaného sľubu 

a zloženie sľubu následne potvrdiť svojím podpisom. 

 

Primátor –  „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 

funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – poprosím poslancov o zloženie zákonom predpísaného sľubu 

a zloženie sľubu následne potvrdiť do rúk primátora mesta slovom „Sľubujem“ a sľub 

potvrdiť svojím podpisom. Znenie sľubu poslancov prečíta viceprimátor Ing. Karol Tužinský. 

 

Ing. Karol Tužinský -  „ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 

povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia.“ 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – nasleduje príhovor primátora mesta, a tým bude slávnostná časť 

ustanovujúceho mestského zastupiteľstva ukončená. Po krátkej prestávke budeme pokračovať 

pracovnou časťou ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. Poprosím pána primátora 

o prednesenie príhovoru. 

 

Primátor - Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Mestského zastupiteľstva v Novej 

Bani, kolegyne kolegovia, milé dámy, páni, vážení spoluobčania, milí priatelia. 

Dovoľte mi, sa Vám všetkým srdečne poďakovať za dôveru, ktorú ste mi prejavili 

prostredníctvom Vášho hlasu v októbrových komunálnych voľbách. Aj naďalej sa budem 

snažiť o jej udržanie prostredníctvom práce pre naše mesto aj pre náš región v rámci kraja. 
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Zároveň gratulujem všetkým staronovým aj novozvoleným poslancom a teším sa na 

vzájomnú spoluprácu v novom MsZ. Myslím, že nám všetkým v predchádzajúcom volebnom 

období išlo o dobro nášho mesta a o kvalitnejší život v ňom a pôjde nám o to isté aj v 

nasledujúcich 4 rokoch. Pozývam Vás k spoločnej práci pre zabezpečenie všetkých potrieb na 

spokojný život v našom meste bez ohľadu na politickú príslušnosť, osobné sympatie či 

antipatie. Prajem si, aby naša práca uspokojila očakávania občanov, prinášala riešenia ich 

požiadaviek v našom meste a aby zároveň napĺňala pocitom zadosťučinenia a uznania nás 

všetkých. Nech panuje medzi nami atmosféra vzájomnej dôvery, otvorenej komunikácie a 

pochopenia, empatie, spravodlivosti, poriadku ako aj atmosféra tímovosti, inovatívnosti, 

integrity, transparentnosti a záujmu o občana. Práve transparentná, otvorená a hodnotová 

samospráva aktívne počúvajúca potreby a podnety od občanov, bude zárukou rozvoja nášho 

mesta vo všetkých jeho oblastiach pre lepší a kvalitnejší život v ňom.  

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým občanom, ktorým záleží na našom meste a ktorí 

sa snažia o rozvoj nášho mesta Nová Baňa a svojou činnosťou ho dennodenne formujú. Určite 

si zaslúžia obdiv a uznanie. Nachádzame sa v turbulentnom období s množstvom negatívnych 

vplyvov z externého prostredia v dôsledku energetickej krízy, vojnového konfliktu na 

Ukrajine, či vysokej inflácii. V tejto situácii je potrebné prijať množstvo opatrení, ktoré 

nebudú vždy populárne s cieľom zabezpečiť chod mesta a jeho organizácií. Musíme sa 

navzájom zomknúť a snažiť sa o prekonanie tohto neľahkého obdobia čo najlepšie.  

Verím, že správnym stanovením priorít, spolu s dostatkom húževnatosti sa množstvo našich 

spoločných cieľov aj v tejto dobe stane skutočnosťou. Je mojim želaním, aby sme preniesli do 

nového funkčného obdobia všetko to pozitívne, na čom sme pracovali v predchádzajúcom 

období. Ďakujem vopred za Váš proaktívny prístup a želám nám všetkým radosť z dobre 

vykonanej práce.  

 

Prestávka 10 minút.  

 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, členov návrhovej a mandátovej 

komisie. 

 

Primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA otvoril pracovnú časť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Boli prítomní všetci poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta Nová Baňa vyhlásil 

zasadnutie za uznášaniaschopné. Program bol poslancom poslaný 7 dní vopred a v rovnakom 

termíne bol zverejnený aj na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.  

 

Overovatelia zápisnice:                  MDDr. Štefan Špirk, Ing. Karol Tužinský 

Návrhová komisia:                         Peter Budinský, Anton Medveď, Anton Žňava 

Mandátová komisia:                       Maroš Marko, Anton Medveď, JUDr. Vladislav Lalka 

Pracovné predsedníctvo:                 MUDr. Mária Bradiaková 

Za zapisovateľku bola určená:        Martina Svetíková 

 

 

Hlasovanie č. 1 – skúška správnosti nastavenia hlasovacieho zariadenia 

 

Hlasovanie č. 2 o určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice, členov návrhovej 

a mandátovej komisie. 

 

prítomní – 13 
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za - 13  (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - bolo prijaté 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

 

Program rokovania je nasledovný: 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, členov návrhovej a mandátovej 

komisie. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

4. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. 

5. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych 

obradoch.  

6. Voľba členov mestskej rady. 

7. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov. 

8. Menovanie člena dozornej rady spoločnosti MEDICAL n.o. 

9. Menovanie členov dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o. 

10. Delegovanie členov do rád škôl v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa 

z radov poslancov. 

11. Určenie platu primátora mesta. 

12. Interpelácie poslancov. 

 

Primátor – ešte bol doručený návrh týkajúci sa zmeny názvu Mestských lesov spol. s r.o.. 

Tento návrh by som navrhol dať ako prvý. 

 

Hlasovanie č. 3 o programe MsZ: 

prítomní - 13 

za - 13  (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - bolo prijaté 

 

3. Zmena názvu spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. 

 

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

a spracovateľom bodu je Ing. Jozef Šmondrk, konateľ spoločnosti Mestské lesy spol s r.o.  

 

Dôvodová správa 

 

Účelom je špecifikácia názvu spoločnosti ako marketingovej značky a jej príslušnosť 
k mestu Nová Baňa.  
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Ing. Jozef Šmondrk  - za našu spoločnosť predkladám návrh na uznesenie na zmenu názvu 

spoločnosti, ktorý bol nejednoznačný a spôsoboval nám veľké problémy. Voláme sa Mestské 

lesy spol. s r.o. bez bližšej špecifikácie. Párkrát sme museli dávať prerobiť projektovú 

dokumentáciu, lebo bol zle zadefinovaný názov spoločnosti, aj pri fakturácii narážame na 

tento istý problém. Navrhujeme názov spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní - 13 

za - 13  (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0   

 

Z dôvodu prečítania nesprávneho názvu spoločnosti návrhovou komisiou sa hlasovanie 

muselo zopakovať. 

 

U z n e s e n i e   č. 174/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

zmenu názvu spoločnosti  Mestské lesy spol. s r.o. na  Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. 

 

Hlasovanie č. 5 : 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté  

 

 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

 

Predseda mandátovej komisie Maroš Marko prečítal Správu mandátovej komisie MsZ Nová 

Baňa zo dňa 14.11.2022, ktorú všetci členovia mandátovej komisie aj podpísali. 

Maroš Marko - Správa mandátovej komisie MsZ Nová Baňa zo dňa 14.11.2022 

Mandátová komisia v zložení predseda Maroš Marko a členovia Anton Medveď a JUDr. 

Vladislav Lalka,  predkladajú túto správu o overení a platnosti voľby primátora mesta 

a poslancov mestského zastupiteľstva na základe ustanovenia bodu 6 bod 3 článku 



6 

 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Bani (ďalej len rokovacieho 

poriadku). 

1) Mandátová komisia v zmysle bodu 6 článku bod 3 Rokovacieho poriadku overila: 

u primátora mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA 

a) osvedčenie o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v Novej Bani 

b) zloženie zákonom predpísaného sľubu 

c) vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie menovaného o nevykonávaní, resp. 

vykonávaní funkcie nezlučiteľnej s funkciou primátora 

 

2) Mandátová komisia v zmysle bodu 6 článku bod. 3 Rokovacieho poriadku overila: 

u poslancov mestského zastupiteľstva MUDr. Mária Bradiaková 

      Peter Budinský 

      Peter Forgáč 

      JUDr. Vladislav Lalka 

      Maroš Marko 

      Anton Medveď 

      Ing. Peter Pšenák 

      Jozef Spurný 

      MDDr. Štefan Špirk 

      Anton Tencer 

      Ing. Karol Tužinský 

      Ing. Viktória Valachovičová PhD. 

      Anton Žňava 

  

d) osvedčenie o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v Novej Bani 

e) zloženie zákonom predpísaného sľubu 

f) vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie menovaných o nevykonávaní, resp. 

vykonávaní funkcie nezlučiteľnej s funkciou poslanca.  

3) Mandátová komisia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani konaného dňa 14.11.2022 

v zmysle bodu 6 článku 3 Rokovacieho poriadku, týmto overuje platnosť voľby 

primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani. 

Správu predkladá  predseda mandátovej komisie Maroš Marko.  

 

V Novej Bani, dňa: 14.11.2022 

 

U z n e s e n i e   č. 175/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) berie na vedomie  

 

1. výsledky voľby primátora a výsledky volieb do Mestského zastupiteľstva v Novej 

Bani, 

2. správu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva Nová Baňa zo dňa 

14.11.2022, 

 

b) konštatuje, 



7 

 

že novozvolený primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta, 

 

c) konštatuje, 

 

že novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 

poslanca Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, sú to: 

 

MUDr. Mária Bradiaková, 

Peter Budinský 

Peter Forgáč 

JUDr. Vladislav Lalka 

Maroš Marko 

Anton Medveď 

Ing. Peter Pšenák 

Jozef Spurný 

MDDr. Štefan Špirk 

Anton Tencer 

Ing. Karol Tužinský 

Ing. Viktória Valachovičová PhD. 

Anton Žňava 

Hlasovanie č. 6 : 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté  

 

5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

mestské zastupiteľstvo. 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. 

 

U z n e s e n i e   č. 176/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

poveruje 

 

poslanca mestského zastupiteľstva  Maroša Marka zvolávaním a vedením zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  
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piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

a ruší 

 

 uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 116/2018. 

 

Hlasovanie č.7 : 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté  

  

 

6. Poverenie poslancov, ktorí budú používať mestské insígnie pri občianskych obradoch.  

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. 

 

U z n e s e n i e   č. 177/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

poveruje 

 

poslancov mestského zastupiteľstva Ing. Karola Tužinského, Ing. Viktóriu Valachovičovú 

PhD. a Petra Budinského na vykonávanie občianskych obradov a zároveň ich oprávňuje 

používať mestské insígnie 

 

a    ruší 

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 122/2018. 

 

Hlasovanie č. 8: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 
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za – 12 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté  

 

 

7. Voľba členov mestskej rady. 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. 

 

Dôvodová správa 

 

V súlade s §14 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov a tvorí 

najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie 

politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. 

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. 

Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného 

orgánu primátora mesta. Na rozdiel od komisií mestského zastupiteľstva je výkonným 

orgánom mestského zastupiteľstva, čo znamená, že je oprávnená zaoberať sa vecami, ktoré 

patria do právomoci mestského zastupiteľstva, okrem jeho rozhodovacej právomoci. Má 

všeobecnú pôsobnosť (pôsobnosť komisií je špecializovaná), čo podmieňuje jej postavenie 

ako koordinačného orgánu voči komisiám mestského zastupiteľstva.   

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – vzhľadom k tomu, že mestská rada v prvom volebnom 

období, keď som bola ja poslankyňa, zriadená nebola, v druhom zriadená bola, môžem 

konštatovať, že tento orgán mestského zastupiteľstva považujem za nadbytočný. Jej 

fungovanie sa nekonalo v súlade so zákonom. Je tam potreba mať každé tri mesiace 

zasadnutie, a to sa nedarilo. Príde mi, že radu formálne zriaďujeme a presne nevieme, čo by 

malo byť náplňou jej činnosti. V priebehu štyroch rokov sme prišli na to, že nebola zriadená 

v súlade so zákonom, lebo sa musí prihliadať na zastúpenie politických strán. Mám pocit, že 

aj tentokrát sa pri návrhu na to neprihliada. Tento návrh nepodporím, ale zároveň sa chcem 

spýtať p. primátor, či vidí reálny význam a pokiaľ áno, v minulom období sa mi stalo, že mi 

neprichádzali pozvánky. Rokovací poriadok hovorí, že tam môžu byť všetci poslanci 

prítomní. Ja som tam bola prítomná a končilo to tak, že nás tam bolo viac tých, čo neboli 

členmi mestskej rady, čiže sa to zmenilo na pracovné stretnutie a nebola to mestská rada. 

V 90% sme sa o mestskej rade nedozvedali, čiže nebol dodržaný rokovací poriadok. 

 

Primátor – zákon o obecnom zriadení nám to umožňuje, ale neprikazuje. V roku 2018 sme sa 

tak rozhodli a činíme tak aj teraz. Túto súčasť samosprávy by sme chceli mať. Čo sa týka 

pomerného zastúpenia politických strán, tak počet členov v mestskej rade je stanovený na 

najviac tretinu, z počtu 13 sú to štyria. V zákone je napísané, že viceprimátor je súčasťou 

mestskej rady, čiže jeden je už daný a traja sú fakultatívne voliteľný. Pomer politických strán 
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bol dodržaný aj minule, aj teraz. Najviac máme nezávislých kandidátov. V tejto mestskej rade 

sú dvaja za politické strany a dvaja nezávislí kandidáti. V minulej boli takisto dvaja nezávislí 

kandidáti a dvaja za politické strany. Máme štyri miesta a nevieme umiestniť všetky subjekty. 

Čo sa týka zasadnutí mestskej rady, sú zverejňované na webe, tak ako zverejňujeme aj 

pozvánky na mestské zastupiteľstvo. Forma je dodržaná a nemyslím si, že by to bolo 

v rozpore so zákonom. Ak sa Vám to nepozdáva, môžete iniciovať kontrolu na úrovni hlavnej 

kontrolórky alebo inde, aby preverili tieto skutočnosti. Zverejňujú sa aj všetky prijaté 

zápisnice z mestskej rady. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – máte pravdu, potom, čo sa nezávislý poslanec Lalka 

vzdal a bol doplnený poslanec Káder, potom ten pomer bol dodržaný. Pri voľbe sme boli 

upozornení, že to musí byť zástupca politickej strany, ale dovtedy to nefungovalo v poriadku. 

Budem povďačná, keď budú všetci poslanci pozvánku dostávať a nie hľadať to na webovej 

stránke. 

 

U z n e s e n i e   č. 178/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí 

 

s účinnosťou od 15.11.2022 členov Mestkej rady v Novej Bani: 

Ing. Karola Tužinského, Antona Medveďa, Maroša Marka a Petra Forgáča. 

 

Hlasovanie č. 9 : 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 11 (Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, 

Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton Tencer,  Ing. Karol Tužinský, 

Anton Žňava) 

proti – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

zdržal sa – 1 (MUDr. Mária Bradiaková) 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté   

 

 

8. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov. 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. 

 

Primátor – bol som dotazovaný, či je možná zmena. Niektoré zmeny boli prehodnotené 

a prečítaný návrh by mal zodpovedať okrem komisie na ochranu verejného záujmu, kde 
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poslanec Lalka požiadal o uvoľnenie z pracovných dôvodov. Keďže bol navrhovaný ako 

predseda, tak bude potrebné zo zvyšných nominovaných vybrať predsedu. Chcel by som sa 

opýtať poslankyni Bradiakovej, či by sa zhostila funkcii predsedu v tejto komisie. 

 

MUDr. Mária Bradiaková  - budem rada členom komisie. 

 

Primátor – to akceptujem. Miesto som chcel ponúknuť dámam a teraz sa pýtam poslankyni 

Valachovičovej. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ďakujem, tiež túto ponuku nezoberiem. Myslím si, že 

by mal pribudnúť niekto z nezávislých poslancov.  

 

Primátor – máte pravdu, mal by tam byť niekto z nezávislých poslancov. Preto sa pýtam 

poslanca Žňavu. 

 

Anton Žňava – v poriadku, vezmem. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – navrhujem, aby sa komisie schvaľovali jednotlivo. 

Myslím, že sme tak robili v roku 2014, už si nepamätám, ako to bolo v roku 2018. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – spoločne sme to schvaľovali. 

 

Primátor – to, čo navrhujete je proces navyše, ale dáme priestor najprv na diskusiu a potom 

zvolíme formu, ktorá bude vyhovovať väčšine.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – čo sa už týka konkrétnych komisií, tak mám niekoľko 

poznámok. Poslanec Spurný prejavil záujem byť členom komisie dopravy. Myslím si, že by 

mu táto šanca mala byť poskytnutá. Dávam návrh ho do komisie dopravy doplniť.  

 

Primátor – zmeny by sa mali riešiť cez poslanecký návrh, o ktorom sa bude hlasovať.  

 

Ing. Karol Tužinský – sa opýtal poslanca Spurného, či chce byť v komisii dopravy. 

 

Jozef Spurný – áno, mám záujem. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – návrh pripravím. Osem rokov som bola členom 

finančnej komisii, zažila som dvoch predsedov, najprv poslanec Forgáč a potom poslanec 

Lalka. Viem teda porovnať fungovanie komisie počas obidvoch období. V prvom období 

komisia fungovala len formálne, zasadnutia sme mali dva dni pred zastupiteľstvom, keď už 

materiály boli zverejnené a materiály z úradu sme podporili. Za fungovania poslanca Lalku sa 

systém zmenil, dohodli sme sa, že chceme materiály aj tvoriť, nielen schvaľovať a fungovanie 

sa zlepšilo. Preto nie som presvedčená o navrhovanom predsedovi, z členov tam vidím 

lepšieho adepta. Osobne komisiu v takomto zložení nepodporím, a pokiaľ budeme hlasovať 

za jeden spoločný návrh, tak nezahlasujem za žiadnu komisiu. A čo sa týka mňa, mám jednu 
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zmenu. Vzdávam sa svojho členstva v komisii kultúry. Naznačila som to aj na našom 

stretnutí. Nie som stotožnená s tým, aby predseda komisie bol i zároveň predseda klubu, ktorý 

berie jednu z tých vyšších dotácií. Preto sa nechcem zúčastňovať na činnosti tejto komisie. 

Poprosím poslancov o akceptovanie môjho rozhodnutia. Mám dať moje vzdanie sa do 

poslaneckého návrhu? 

 

Primátor – nemusíte. Keď ste sa tak rozhodli, my to musíme zobrať na vedomie. Navrhujem, 

aby sme hlasovali za každú komisiu zvlášť.  

 

Jozef Spurný – do kedy je možné navrhnúť do komisií občanov mesta? 

 

Primátor – na nasledujúcom zastupiteľstve budeme schvaľovať členov z odbornej verejnosti. 

Budete to predkladať vy poslanci, predseda to bude koordinovať, my to spracujeme 

a predložíme. Zverejnenie bude 7 dní pred zastupiteľstvom, tak dovtedy. Poprosím teda 

o prečítanie poslaneckého návrhu. 

 

U z n e s e n i e   č. 179/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

doplnenie člena Jozefa Spurného za člena komisie dopravy. 

 

Hlasovanie č. 10: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 12 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, MDDr. Štefan Špirk, Anton Tencer,  Ing. 

Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1(Jozef Spurný) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

U z n e s e n i e   č. 180/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

zriaďuje 

  

osem komisií mestského zastupiteľstva, a to  

- finančnú,  
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- územného plánu, životného prostredia a majetkovú, 

- kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, 

- rozvoja, bytová a sociálna, 

- cestovného ruchu a propagácie 

- dopravy 

- ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti)  

- na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. 

 

Hlasovanie č. 11: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e   č. 181/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí 

 

do finančnej komisie poslancov MsZ: Petra Forgáča za predsedu komisie a JUDr. Vladislava 

Lalku, Ing. Petra Pšenáka a Petra Budinského za členov komisie. 

Hlasovanie č. 12: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 11 (Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, 

Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton Tencer,  Ing. Karol Tužinský, 

Anton Žňava) 

proti – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

zdržal sa – 1 (MUDr. Mária Bradiaková) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e   č. 182/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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volí 

 

do komisie územného plánu, životného prostredia a majetkovej poslancov MsZ: Ing. Karola 

Tužinského za predsedu a Maroša Marka, JUDr. Vladislava Lalku, MDDr. Štefana Špirka za 

členov komisie. 

 

Hlasovanie č. 13: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 12 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e   č. 183/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí 

do komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu poslancov MsZ: Ing. Petra Pšenáka za 

predsedu a Antona Medveďa, Petra Budinského a Jozefa Spurného za členov komisie. 

 

Hlasovanie č. 14: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 12 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e   č. 184/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí 
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do komisie rozvoja, bytovej a sociálnej poslanca MsZ: Maroša Marka za predsedu a MUDr. 

Máriu Bradiakovú, Antona Medveďa a Antona Tencera za členov komisie. 

Hlasovanie č. 15: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e   č. 185/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí 

 

do komisie cestovného ruchu a propagácie mesta poslancov MsZ: Antona Medveďa za 

predsedu a Ing. Petra Pšenáka a Jozefa Spurného za členov komisie. 

 

Hlasovanie č. 16: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e   č. 186/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí 

do komisie dopravy poslancov MsZ: Antona Žňavu za predsedu a Ing. Viktóriu 

Valachovičovú PhD., Petra Budinského, Maroša Marka, Antona Tencera a Jozefa Spurného 

za členov komisie. 
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Hlasovanie č. 17: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 12 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, MDDr. Štefan Špirk, Anton Tencer,  Ing. 

Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Jozef Spurný) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e   č. 187/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí 

 

do komisie ZPOZ poslancov MsZ: Ing. Karola Tužinského za predsedu a Ing. Viktóriu 

Valachovičovú PhD.  a Petra Budinského za členov komisie. 

Hlasovanie č. 18: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 12 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

U z n e s e n i e   č. 188/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí 

 

do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta poslancov 

MsZ: Antona Žňavu za predsedu a MUDr. Máriu Bradiakovú, Ing. Viktóriu Valachovičovú 

PhD., Antona Medveďa, Ing. Petra Pšenáka a Ing. Karola Tužinského za členov komisie.  
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Hlasovanie č. 19: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

 

9.Menovanie člena dozornej rady spoločnosti MEDICAL n.o. 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. 

 

U z n e s e n i e   č. 189/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) odvoláva 

 

za Mesto Nová Baňa IČO 00320897, so sídlom Námestie slobody č.1, 968 01 Nová 

Baňa člena dozornej rady MEDICAL n.o. Mgr. Juraja Kološtu, bytom Hviezdoslavova 

13, Nová Baňa, s účinnosťou od 14.11.2022 

 

b) schvaľuje 

 

za Mesto Nová Baňa IČO 00320897, so sídlom Námestie slobody č.1, 968 01 Nová 

Baňa člena dozornej rady MEDICAL n.o. Petra Budinského, bytom Švantnerova 1, 

Nová Baňa s účinnosťou od 15.11.2022. 

 

Hlasovanie č. 20: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté  
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10. Menovanie členov dozornej rady Mestského bytového podniku Nová Baňa s.r.o. 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. 

 

U z n e s e n i e   č. 190/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

1. odvoláva 

 

členov dozornej rady MsBP Nová Baňa s.r.o. Mgr. Adriana Zimu, Igora Mošku, Mgr. 

Jána Škvarku a Gregora Kádera s účinnosťou od 14. novembra 2022. 

 

2. schvaľuje 

členov dozornej rady MsBP Nová Baňa s.r.o., MDDr. Štefana Špirka, Jozefa Spurného, 

Ing. Petra Pšenáka a Ing. Viktóriu Valachovičovú PhD. od 15. novembra 2022. 

 

Hlasovanie č. 21: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté  

 

 

11. Delegovanie členov do rád škôl v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa 

z radov poslancov. 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. 

 

Primátor – poslanec Spurný sa pýtal ohľadom škôl. To bolo vysvetlené? 

 

Jozef Spurný – áno 

 

Primátor – zo zákona je dané, kto tam má byť. Verejnosť tam nemáme, sú tam z mesta, 

pedagogický a nepedagogický zamestnanci a rodičia.  
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U z n e s e n i e   č. 191/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

1. Deleguje do rád škôl v zriaďovateľskej právomoci mesta Nová Baňa: 

 

a) Rada školy pri Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa: 

Petra  Forgáča, poslanca MsZ Nová Baňa 

Maroša Marka, poslanca MsZ Nová Baňa 

b) Rada školy pri Základnej umeleckej škole,  Kollárova 5, Nová Baňa: 

Antona Tencera, poslanca MsZ Nová Baňa 

Ing. Karola Tužinského, poslanca MsZ Nová Baňa 

c) Rada školy pri Centre voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa: 

Antona Medveďa, poslanca MsZ Nová Baňa 

Petra Budinského, poslanca MsZ Nová Baňa 

d) Rada školy pri Materskej škole, Nábrežná 2, Nová Baňa: 

MUDr. Máriu Bradiakovú, poslankyňu MsZ Nová Baňa 

Ing. Petra Pšenáka, poslanca MsZ Nová Baňa. 

 

2. Ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 124/2018. 

 

Hlasovanie č. 22: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté   

 

 

12.Určenie platu primátora mesta. 

 

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

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. 

 

Dôvodová správa 

 

Primátorovi mesta patrí plat odo dňa zloženia predpísaného sľubu, ktorý je určený v zmysle 

ustanovení zákona č 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov mesta zisteného na základe 
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údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho roka. Plat 

sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.   

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. primátorovi mesta Nová Baňa  patrí minimálne 

plat podľa zákona vo výške 2,60 násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve. 

V zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.  plat primátora nemôže byť nižší ako je 

ustanovené v § 3 ods. 1.  

Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.  

 

Výpočet: 

1 211 x 2,60  = 3 149 € (po zaokrúhlení na celé euro smerom nahor v zmysle zákona) 

pričom: 

1 211 €  – priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2021 

2,60 – výška násobku , ktorým sa v zmysle § 4 ods. 1, platová  skupina 5  sa násobí priemerná    

           mzda  v národnom hospodárstve 

 

Ing. Karol Tužinský – vzhľadom na to, že primátor počas uplynulých 4 rokov fungoval iba 

so základným platom bez navýšenia, pričom v okolitých mestách to bolo inak, primátor 

Žarnovice mal navýšený plat o 55%, primátor Žiaru nad Hronom o 60%. Vzhľadom na 

výsledky volieb mám pozmeňujúci návrh, kde navrhujem primátorovi mesta navýšiť plat 

o 30%, výsledná suma by bola 4 094€. Pred odovzdaním návrhovej komisii sa chcem opýtať 

p. primátora na názor, pretože si na pracovnom stretnutí prezentoval svoj názor. 

 

Primátor – ďakujem pekne, ale ako som prezentoval, tak by som zotrval na minime, ktoré je 

stanovené zákonom. Nie je teda potrebné predkladať tento návrh. 

 

U z n e s e n i e   č. 192/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

určuje  

 

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomerov 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat primátora 

mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA vo výške 3 149 eur. 

 

Hlasovanie č. 23: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 13 

za – 13 (MUDr. Mária Bradiaková, Peter Budinský, Peter Forgáč, JUDr. Vladislav Lalka, 

Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. Peter Pšenák, Jozef Spurný, MDDr. Štefan Špirk, Anton 

Tencer,  Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  
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Primátor – v rámci zákona o obecnom zriadení mám povinnosť vás informovať 

o organizačnej schéme. Oficiálne oznamujem, že Ing. Karol Tužinský zotrváva na poste 

viceprimátora  a takisto zotrváva na poste prednostky Mgr. Ľudmila Rajnohová.  

 

13. Interpelácia poslancov 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – chcela by som vedieť podrobnejší postup, ako budú 

dopĺňaní členovia komisií z odbornej verejnosti, či majú záujem prejaviť cez nás poslancov. 

Už ma nejakí ľudia oslovili a chcela by som tu tých ľudí spomenúť, ktorých by som chcela 

mať v komisiách. 

Primátor – bude to riešené cez predsedov, dajú si stretnutie a budú sa spolu rozprávať. 

Členov sme ušetrili voľby predsedov, keďže sme to navrhli, a tak ste to podporili. Treba to 

dať do 7.12.2022, aby sme to vedeli zverejniť. Mená môžete doručiť predsedom komisií, 

nestanovujeme strop, ani neurčujeme minimum, ideálny je nepárny počet. 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. –  teda vyjadriť svoj záujem byť členom konkrétnemu 

predsedovi. Ďakujem. 

 

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

Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť, oznámil termín ďalšieho zastupiteľstva 

na 14.12.2022 a zasadnutie Mestského zastupiteľstvo o 16:36 hod. ukončil.  

 

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=o3ImCZZ9qt0). 

 

 

 

 

 

 

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

primátor mesta                    prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

MDDr. Štefan Špirk, v. r.                                                        Ing. Karol Tužinský, v. r. 

   I. overovateľ                                               II. overovateľ 

 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Svetíková 

https://www.youtube.com/watch?v=o3ImCZZ9qt0

