Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa – dňa 25. 03. 2010
U z n e s e n i e č. 9/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2010, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Nová Baňa č. 11/2008 zo dňa 20.11.2008 o miestnych daniach.

Hlasovanie č. 3: za 11, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 10/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na

vedomie

1/ Stanovisko audítora k záverečnému účtu
2/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
schvaľuje
1/

a/ celoročné hospodárenie mesta Nová Baňa za rok 2009 bez výhrad
b/ tvorbu rezervného fondu vo výške 218 807,44 eur
c/ vyrovnanie straty hospodárenia mesta Nová Baňa z podnikateľskej činnosti mesta – IC za
rok 2009 vo výške 2 384,67 eur s účtom 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
d/ tvorbu rezervného fondu TS mesta vo výške 44 078,51 eur

Hlasovanie č. 4: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 11/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správy o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2009

Hlasovanie č. 5: za 11, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta
U z n e s e n i e č. 12/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o činnosti mestskej polície za rok 2009

Hlasovanie č. 6: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta
U z n e s e n i e č. 13/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2009

Hlasovanie č. 7: za 11, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 14/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu o stave vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade v Novej Bani za rok 2009

Hlasovanie č. 8: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 15/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
prijatie úveru z Enviromentálneho fondu na realizáciu akcie „Kanalizačný zberač ul. Kamenárska“ vo
výške 50 564 eur
súhlasí
so zriadením záložného práva na objekt Mestského klubu súp. č. 604 na parc. č. 50
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania

Hlasovanie č. 9: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 16/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
a) s c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta Nová Baňa aj s navrhovanými úpravami,
s cenníkom služieb - alternatíva č. 2
b) r u š í
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 zo dňa 26.2.2009 o spôsobe a podmienkach pochovávania
zomrelých

Hlasovanie č. 11: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 17/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
s presunom bodu E4 pod bod A3. Jedná sa o žiadosť Jozefa Zimana, Štúrova č. 12, Nová Baňa.

Hlasovanie č. 12: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 18/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
súhlasí
aby sa o bodoch D A4, D B9 a D B11 hlasovalo samostatne.

Hlasovanie č. 13: za 11, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 19/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
p r e d b e ž n e s c h v a ľ u j e,
A/
že v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e/ sú nasledovné
odpredaje nehnuteľností prípadom hodným osobitného zreteľa o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou prítomných poslancov:
1/ odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 5252/2 - ostatná plocha vedenom v KN na LV č. 6123 k.ú.
Nová Baňa o výmere cca 131 m2 z dôvodu, že sa jedná o odpredaj priľahlého pozemku k pozemku
KN C parc. č. 3915/1 vo vlastníctve žiadateľa vedenom na v KN LV č. 8632, ktorý tvarom a polohou
nie je využiteľný pre potreby mesta Nová Baňa pre Svätoslava Budinského, rod. Budinský,
Hviezdoslavova č. 6 Nová Baňa v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku,
ktorá bude následne určená znaleckým posudkom
2/ odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 1462/101 – tr. tráv. porast vedenom v KN na LV č. 3853
k.ú. Nová Baňa z dôvodu, že sa jedná o odpredaj pozemku pre riešenie prístupu k pozemkom na
ktorých žiadateľka realizuje „novostavbu rodinného domu“ a priľahlého pozemku nachádzajúceho sa
medzi pozemkami žiadateľky a štátnou cestou Nová Baňa – Píla, ktorý je vzhľadom na tvar pozemku
a výmeru mestom nevyužiteľný pre MUDr. Andreu Obertovú, rod. Obertová, Rekreačná č. 392, Nová
Baňa v kúpnej cene mininálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude následne určená
znaleckým posudkom
3/ odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku KN C parc.č. 5152/111 – ostatná plocha vedenej
Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa /časť KN C parc.č. 609/ z dôvodu, že sa
jedná o pozemok, cez ktorý je vedená plynová prípojka k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Jozefa

Zimana a manž. Oľgu Zimanovú, rod. Vajdovú, Štúrova č. 12, Nová Baňa vedených v KN na LV č. 942
cez ktorý bude zároveň riešený – rozšírený vstup k nehnuteľnostiam žiadateľov v kúpnej cene
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom

Hlasovanie č. 14: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 20/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
p r e d b e ž n e s c h v a ľ u j e,
B/
1/ odpredaj časti nehnuteľnosti - pozemku E KN parc.č. 5252/2 – ostatná plocha výmere cca 131
m2 pre Svätoslava Budinského, rod. Budinský, Hviezdoslavova č. 6, Nová Baňa za účelom rozšírenia
priľahlého pozemku vo vlastníctve žiadateľa KN C parc.č. 3915/1 vedenom na LV č. 8632 v kúpnej
cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, podľa následne vypracovaného znaleckého
posudku
2/ odpredaj časti nehnuteľnosti – E KN parc.č. 1462/101 – tr. tráv. porast vedenom Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre MUDr. Andreu Obertovú, rod. Obertová trvale bytom
Nová Baňa, Rekreačná č. 392 za účelom riešenia vstupu k „novostavbe rodinného domu“ na
pozemkoch KN C parc.č. 2086/5 a 2086/6 a priľahlého pozemku nachádzajúceho sa medzi
pozemkami vo vlastníctve žiadateľky a štátnou cestou Nová Baňa – Píla o výmere podľa následne
vypracovaného geometrického plánu, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku,
ktorá bude určená následne vypracovaným znaleckým posudkom
3/ zámer Mesta Nová Baňa odpredať priamym predajom podľa ustanov. § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5
zákona o majetku obcí časť nehnuteľnosti – pozemku E KN parc.č. 1462/132 vedenom Správou
katastra Žarnovica na LV č. 6123 za účelom využitia na poľnohospodárske účely a agroturistku
o výmere podľa následne vypracovaného geometrického plánu /cca 6000 m2/ a v kúpnej cene
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude určená znaleckým posudkom s tým, že
pozemok bude vybranému záujemcovi odpredaný s ťarchou – už zriadeného vecného bremena
spočívajúceho v tom, že kupujúci bude trpieť na pozemku zabudované vodovodné potrubie a práva
vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas zabezpečovania údržby vodovodného potrubia
4/ zámer Mesta Nová Baňa odpredať priamym predajom podľa ustanov. § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5
zákona o majetku obcí časti nehnuteľností – pozemkov vedených Správou katastra Žarnovica na LV
č. 6123 E KN parc. č. 1415 – tr. tráv. porast o výmere cca 4200 m2 a E KN parc.č. 1462/132 – tr.tráv.
porast o výmere cca 2000 m2 za účelom využitia na poľnohospodárske účely a agroturistiku podľa
následne vypracovaného geometrického plánu a v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej
hodnoty majetku, ktorá bude určená znaleckým posudkom s tým, že pozemok bude vybranému
záujemcovi odpredaný s ťarchou – už zriadeného vecného bremena spočívajúceho v tom, že kupujúci

bude trpieť na pozemku zabudované vodovodné potrubie a práva vstupu vo vyznačenej trase
pozemku počas zabezpečovania údržby vodovodného potrubia
5/ odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o výmere podľa
následne vypracovaného geometrického plánu pre Jozefa Zimana a manž. Oľgu Zimanovú, rod.
Vajdovú, Nová Baňa, Štúrova č. 12 za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku cez, ktorý je
vedená plynová prípojka k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov vedených Správou katastra
Žarnovica na LV č. 942, cez ktorý bude zároveň riešený – rozšírený vstup k predmetným
nehnuteľnostiam v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, podľa následne
vypracovaného znaleckého posudku.

Hlasovanie č. 15: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta
U z n e s e n i e č. 21/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
C/ b e r i e n a v e d o m i e
1/ v náväznosti na prijaté uznesenie mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 114/2009/C6 zo
dňa 16. 12. 2009, ktorým bol schválený zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta
Nová Baňa č. 2/2009 na odpredaj pozemkov KN C parc.č. 6349/5 – tr. tráv. porast o výmere 4507
m2 a pozemku KN C parc.č. 6349/6 – tr. tráv. porast o výmere 2000 m2 vytvorených z KN E parc.č.
3941/5 vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa informáciu o priebehu
vyhodnotenia výsledku zverejneného zámeru do ktorého bola v stanovenom termíne predložená 1
cenová ponuka.
Obálka s cenovou ponukou Antona Tencera a manž. Anety Tencerovej, Viničná č. 583 Nová Baňa bola
otvorená pred prítomnými členmi komisie územného plánu, ŽP a majetkovej na zasadnutí dňa 4. 3.
2010. Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená dohodou vo výške 0,66 eur/m2, záujemcami
bola ponúknutá kúpna cena vo výške 0,67 eur/m2 .
Po vyhodnotení predloženej cenovej ponuky komisia doporučila predmetné pozemky odpredať
priamym predajom záujemcom Antonovi Tencerovi a manž. Anete Tencerovej, rod. Budinskej.

Hlasovanie č. 16: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 22/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
D/ s c h v a ľ u j e
A/
že v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e/ sú nasledovné
odpredaje nehnuteľností prípadom hodným osobitného zreteľa o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou prítomných poslancov:
1/ odpredaj pozemku KN C parc.č. 4844/4 – záhrada o výmere 39 m2 vedenej Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Ábela Tencera, rod. Tencer Železničný rad č. 81/1,
Nová Baňa z dôvodu, že sa jedná o pozemok zabratý oplotením k nehnuteľnostiam žiadateľa, ktorý
pozemok už dlhodobo užíva
v kúpnej cene vo výške 72,00 eur v zmysle stanovenia všeobecnej
hodnoty pozemku znaleckým posudkom č. 8/2010 zo dňa 11. 03. 2010, ktorá je zároveň aj
dohodnutou kúpnou cenou
2/ odpredaj pozemkov KN C parc. č. 6348/10 – ostatná plocha o výmere 36 m2 a KN C parc. č.
6348/11 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 12606103-3/2010
vypracovaným Jurajom Peniažkom Geoslužba, Nová Baňa, overeným dňa 28. 1. 2010 pod číslom
17/2010 z KN E parc.č. 3941/106 – lesný pozemok vedenej v KN na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre
Ing. Viliama Polnišera, rod. Polnišer Sputnikova
č. 37, Bratislava
z dôvodu, že sa jedná
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod záchytom prameňa a zásobníkom pitnej vody
v kúpnej cene dohodou po 1,00 euro/ m2
/Všeobecná hodnota majetku podľa znaleckého posudku č. 09/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010
vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická 82, Žitavany je 66,00 eur po prepočte je 1 m2
pozemku za 0,917 eura/.
3/ odpredaj pozemku KN C 6348/12 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorenej geometrickým
plánom č. 12606103-6/2010 vypracovaným Jurajom Peniažkom, Geoslužba Nová Baňa, overeným
dňa 23. 2. 2010 pod číslom 59/2010 z KN E parc.č. 3941/106 – lesný pozemok vedenom Správou
katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Antona Tencera, rod. Tencer a manž. Anetu
Tencerovú, rod. Budinskú trvale bytom Viničná cesta č. 583, Nová Baňa v podieli ½ a pre Pavla
Tencera, rod. Tencer a manž. Helenu Tencerovú, rod. Tencerová trvale bytom Viničná cesta č. 34
Nová Baňa v podieli ½ z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod
spoločným zásobníkom pitnej vody v kúpnej cene dohodou po 1,00 euro/m2
/Všeobecná hodnota majetku pozemku KN C parc. č. 6348/12 o výmere 36 m2 podľa znaleckého

posudku č. 07/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická
82, Žitavany je 22,00 eur po prepočte je 1 m2 pozemku po 0,611 eura/.

5/ odpredaj pozemku KN C parc.č. 6781/2 - ostatná plocha o výmere 30 m2 vytvorenej
geometrickým plánom č. 10935479-9/10 vypracovaným Viliamom Struhárom, geodetom Nová Baňa,
Bernolákova č. 27, overeným dňa 12. 2. 2010 pod číslom 48/2010 z KN E parc.č. 3350 – lesný
pozemok vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Ing. Petra Šályho,
rod. Šály trvale bytom Chotár č. 24, Nová Baňa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku pod zásobníkom pitnej vody v kúpnej cene dohodou po 1,00 euro/m2

č. 6781/2 o výmere 30 m2 podľa znaleckého
posudku č. 08/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická
82, Žitavany je 21,00 eur po prepočte je 1 m2 pozemku po 0,700 eura/.
/Všeobecná hodnota majetku pozemku KN C parc.

Hlasovanie č. 17: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 23/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
D/ s c h v a ľ u j e
A/
že v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e/ sú nasledovné
odpredaje nehnuteľností prípadom hodným osobitného zreteľa o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou prítomných poslancov:
4/ odpredaj pozemku KN C parc.č. 6781/3 - ostatná plocha o výmere 35 m2 vytvorenej
geometrickým plánom č. 10935479-9/10 vypracovaným Viliamom Struhárom, geodetom Nová Baňa,
Bernolákova č. 27, overeným dňa 12. 2. 2010 pod číslom 48/2010 z KN E parc.č. 3350 – lesný
pozemok vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Ing. Jozefa Štrbu,
rod. Štrba a manž. PaedDr. Margitu Štrbovú, rod. Herkovú trvale bytom Mieru č. 46, Nová Baňa
v podiele ½ a Jolanu Štrbovú, rod. Žňavovú, trvale bytom Chotár 25, Nová Baňa v podiele ½
z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod zásobníkom pitnej vody
a kupujúci Ing. Jozef Štrba je poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa v kúpnej cene
dohodou po 1,00 euro/m2
/Všeobecná hodnota majetku pozemku KN C parc. č. 6781/3 o výmere 35 m2 podľa znaleckého

posudku č. 08/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická
82, Žitavany je 24,00 eur po prepočte je 1 m2 pozemku po 0,686 eura/.

Hlasovanie č. 18: za 11, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 24/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
D/ s c h v a ľ u j e
B/
1/ v zmysle vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zámeru Mesta Nová Baňa č. 2/2009
odpredať priamym predajom majetok mesta Nová Baňa - odpredaj nehnuteľností pozemkov
vytvorených geometrickým plánom č.
10935479-181/09 vypracovaným geodetom Viliamom
Struhárom, Bernolákova č. 27, Nová Baňa, overeným dňa 5. 11. 2009 pod číslom 373/09 z E KN
parc. č. 3941/5 - tr. tráv. porast vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa
- KN C parc.č. 6349/5 – tr.tráv. porast o výmere 4507 m2 vytvorenú dielom „1“ o výmere 4507 m2
a KN C parc.č. 6349/6 – tr. tráv porast o výmere 2000 m2 vytvorenú dielom „2“ o výmere 2000 m2
pre Antona Tencera, rod. Tencer a manž. Anetu Tencerovú, rod. Budinskú trvale bytom Viničná cesta
č. 583, Nová Baňa v kúpnej cene dohodou po 0,67 eur/m2 , čo za výmeru 6507 m2 predstavuje
čiastku 4 359,69 eur.
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 40/2009 zo dňa 01. 12.
2009
vypracovaným znalcom Ing. Danou Lančaričovou, Devičany č. 183 vo výške 414,00 eur /12.500.Sk/ po prepočte po 0,0636 euro/m2.
2/ odpredaj nehnuteľnosti - pozemku KN C parc.č. 4844/4 – záhrada o výmere 39 m2 vedenej
Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Ábela Tencera, rod. Tencer, Nová
Baňa Železničný rad č. 81/1 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku zabratého
oplotením k svojim nehnuteľnostiam v kúpnej cene vo výške 72,00 eur v zmysle stanovenia
všeobecnej hodnoty pozemku znaleckým posudkom č. 8/2010 zo dňa 11. 03. 2010, vypracovaným
Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská č. 57, Nová Baňa /po prepočte po 1,846 eur/m2/, ktorá je
zároveň aj dohodnutou kúpnou cenou
3/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 12606103-3/2010
vypracovaným Jurajom Peniažkom Geoslužba, Nová Baňa, overeným dňa 28. 1. 2010 pod číslom
17/2010 z KN E parc.č. 3941/106 – lesný pozemok vedený Správou katastra Žarnovcia na LV č. 3853
k.ú. Nová Baňa - KN C parc.č. 6348/10 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorenú dielom „1“
o výmere 36 m2 a KN C parc.č. 6348/11 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorenú dielom „2“
o výmere 36 m2 pre Ing. Viliama Polnišera, rod. Polnišer, trvale bytom Bratislava Sputnikova č. 37 za
účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod záchytom prameňa pitnej vody KN C parc.č.
6348/11 a pod zásobníkom pitnej vody KN C parc.č. 6348/10 v kúpnej cene dohodou po 1,00
euro/m2, čo za výmeru 72 m2 predstavuje čiastku 72,00 eur.
/Všeobecná hodnota majetku podľa znaleckého posudku č. 09/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010
vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická 82, Žitavany je 66,00 eur po prepočte je 1 m2
pozemku za 0,917 eura/.
4/ uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Nová Baňa
ako vlastník pozemku E KN parc.č. 3941/106 – lesný pozemok vedeného Správou katastra Žarnovica
na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa v trase vyznačenej geometrickým plánom č. 12606103-3/2010
vypracovaným Jurajom Peniažkom Geoslužba, Nová Baňa, overeným dňa 28. 1. 2010 pod číslom
17/2010 bude trpieť zabudovanú vodovodnú prípojku a práva vstupu vo vyznačenej trase pozemku
počas údržby a opravy potrubia v prospech Ing. Viliama Polnišera, rod. Polnišer, Sputnikova č. 37,
Nová Baňa na dobu neurčitú a bezodplatne

5/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN C parc.č. 6348/12 – ostatná plocha o výmere 36 m2
vytvoreného geometrickým plánom
č. 12606103-6/2010 vypracovaným Jurajom Peniažkom,
Geoslužba Nová Baňa, overeným dňa 23. 2. 2010 pod číslom 59/2010 z KN E parc.č. 3941/106
vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Antona Tencera, rod. Tencer
a manž. Anetu Tencerovú, rod. Budinskú, Viničná cesta 583, Nová Baňa v podiele ½ v kúpnej cene
dohodou po 1,00 eur/m2, čo za výmeru 18 m2 predstavuje čiastku 18,00 eur za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod zásobníkom pitnej vody / spoločný zásobník s

Pavlom Tencerom a manž. Helenou Tencerovu/

/Všeobecná hodnota majetku pozemku KN C parc. č. 6348/12 o výmere 36 m2 podľa znaleckého

posudku č. 07/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická
82, Žitavany je 22,00 eur po prepočte je 1 m2 pozemku po 0,611 eura/.

6/ uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Nová Baňa
ako vlastník pozemku E KN parc.č. 3941/106 – lesný pozemok vedeného
Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa v trase vyznačenej geometrickým plánom č. 126061036/2010, overeným dňa 23. 02. 2010 pod číslom 59/2010 vypracovaným Jurajom Peniažkom
Geoslužba, Nová Baňa bude trpieť zabudovanú vodovodnú prípojku ku KN C parc.č. 6427/2 a práva
vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údržby a opravy potrubia v prospech Antona Tencera,
rod. Tencer a manž. Anetu Tencerovú, rod. Budinskú, Viničná cesta č. 583, Nová Baňa na dobu
neurčitú a bezodplatne
7/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN C parc.č. 6348/12 – ostatná plocha o výmere 36 m2
vytvoreného geometrickým plánom
č. 12606103-6/2010 vypracovaným Jurajom Peniažkom,
Geoslužba Nová Baňa, overeným dňa 23. 2. 2010 pod číslom 59/2010 z KN E parc.č. 3941/106
vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Pavla Tencera, rod. Tencer
a manž. Helenu Tencerovú, rod. Tencerovú, Viničná cesta 34, Nová Baňa v podieli ½ v kúpnej cene
dohodou po 1,00 eur/m2 , čo za výmeru 18 m2 predstavuje čiastku 18,00 eur za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod zásobníkom pitnej vody /spoločný zásobník s Antonom

Tencerom a manž. Anetou Tencerovou/

/Všeobecná hodnota majetku pozemku KN C parc. č. 6348/12 o výmere 36 m2 podľa znaleckého

posudku č. 07/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická
82, Žitavany je 22,00 eur po prepočte je 1 m2 pozemku po 0,611 eura/.

8/ uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Nová Baňa
ako vlastník pozemku E KN parc.č. 3941/106 – lesný pozemok vedeného
Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa v trase vyznačenej geometrickým plánom č. 126061036/2010, overeným dňa 23. 02. 2010 pod číslom 59/2010 vypracovaným Jurajom Peniažkom
Geoslužba, Nová Baňa bude trpieť zabudovanú vodovodnú prípojku ku KN C parc. č. 3622/3 a práva
vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údržby a opravy potrubia v prospech Pavla Tencera,
rod. Tencer a manž. Helenu Tencerovú, rod. Tencerovú, Viničná cesta č. 34, Nová Baňa na dobu
neurčitú a bezodplatne
10/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN C
parc.č. 6781/2 – ostatná plocha o výmere 30 m2
vytvoreného geometrickým plánom č. 10935479-9/10 vypracovaným Viliamom Struhárom, geodetom
Nová Baňa, Bernolákova č. 27, overeným dňa 12. 2. 2010 pod číslom 48/2010 z KN E parc.č. 3350
– lesný pozemok vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Ing.
Petra Šályho, rod. Šály, Chotár 24, Nová Baňa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku
pod zásobníkom pitnej vody v kúpnej cene dohodou po 1,00 euro /m2, čo za výmeru 30 m2
predstavuje čiastku 30,00 eur

č. 6781/2 o výmere 30 m2 podľa znaleckého
posudku č. 08/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická
82, Žitavany je 21,00 eur po prepočte je 1 m2 pozemku po 0,700 eura/.
/Všeobecná hodnota majetku pozemku KN C parc.

12/ uzatvorenú kúpnu zmluvu č. 7101090/2010/04 medzi zmluvnými stranami Mestom Nová Baňa
ako predávajúcim a Slovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47
Žilina ako kupujúcim na odpredaj energetických zariadení:
- Nová Baňa - NN káblový rozvod pre bytový dom Hrádza č. 4 k.ú. Nová Baňa
v kúpnej cene

7 028,89 eur

špecifikácia zariadenia: NN káblový rozvod AYKY 3x240+120 mm2, dl. trasy 150 m, dĺžka NN kábla
158 m, poistková skriňa SR3 – 1 ks, SR2 – 3 ks,
z dôvodu, že Mesto Nová Baňa nemá oprávnenie a licenciu na prevádzkovanie energetických
zariadení. Mesto majetok odpredáva so záväzkom, že s kupujúcim uzatvorí zmluvu o bezodplatnom
vecnom bremene na trasu energetického zriadenia na dobu neurčitú podľa následne vypracovaného
geometrického plánu na náklady SSE-D, a.s. do 6 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy.

Všeobecná hodnota majetku v zmysle ustanov. zákona č. 492/2004 Z.z. bola stanovená
znaleckým posudkom č. 19/2008 vyhotoveným znalcom z odboru: elektrotechnika, odhad hodnoty
elektrotechnických zariadení a elektroniky Ing. Viliamom Letavayom, Francisciho 21/5 Prievidza,
ktorá je zároveň aj dohodnutou kúpnou cenou.
13/ uzatvorenú kúpnu zmluvu č. 7101090/2010/05 medzi zmluvnými stranami Mestom Nová Baňa
ako predávajúcim a Slovenskou energetikou – Distribúcia, a.s. so sídlom Ulica republiky 5, 010 47
Žilina ako kupujúcim na odpredaj energetických zariadení:
- Nová Baňa - NN káblový rozvod pre bytový dom Hrádza č. 3 k.ú. Nová Baňa
v kúpnej cene
14 584,31 eur

špecifikácia zariadenia: NN káblový rozvod AYKY 3x240+120 mm2, dl. trasy 148 m, dĺžka kábla 154
m, poistková skriňa SR3 – 1 ks, SR2 – 2 ks,
z dôvodu, že Mesto Nová Baňa nemá oprávnenie a licenciu na prevádzkovanie energetických
zariadení. Mesto majetok odpredáva so záväzkom, že s kupujúcim uzatvorí zmluvu o bezodplatnom
vecnom bremene na trasu energetického zriadenia na dobu neurčitú podľa následne vypracovaného
geometrického plánu na náklady SSE-D, a.s. do 6 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy.

Všeobecná hodnota majetku v zmysle ustanov. zákona č. 492/2004 Z.z. bola stanovená
znaleckým posudkom č. 10/2008 vyhotoveným znalcom z odboru: elektrotechnika, odhad hodnoty
elektrotechnických zariadení a elektroniky Ing. Viliamom Letavayom, Francisciho 21/5 Prievidza,
ktorá je zároveň aj dohodnutou kúpnou cenou.
Hlasovanie č. 19: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 25/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
D/ s c h v a ľ u j e
B/
9/ odpredaj nehnuteľnosti – pozemku KN C parc.č. 6781/3 – ostatná plocha o výmere 35 m2
vytvoreného geometrickým plánom č. 10935479-9/10 vypracovaným Viliamom Struhárom, geodetom
Nová Baňa, Bernolákova č. 27, overeným dňa 12. 2. 2010 pod číslom 48/2010 z KN E parc.č. 3350
– lesný pozemok vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Ing.
Jozefa Štrbu, rod. Štrba a manž. Margitu Štrbovú, rod. Herkovú, trvale bytom Mieru č. 46, Nová Baňa
v podieli ½ a Jolanu Štrbovú, rod. Žňavovú trvale bytom Chotár č. 25 Nová Baňa v podieli ½ za
účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod zásobníkom pitnej vody v kúpnej cene
dohodou po 1,00 euro /m2, čo za výmeru 35 m2 predstavuje čiastku 35,00 eur

č. 6781/3 o výmere 35 m2 podľa znaleckého
posudku č. 08/2010/KK zo dňa 07. 03. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická
82, Žitavany je 24,00 eur po prepočte je 1 m2 pozemku po 0,686 eura/.
/Všeobecná hodnota majetku pozemku KN C parc.

Hlasovanie č. 20: za 11, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta
U z n e s e n i e č. 26/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
E/ n e s c h v a ľ u j e
1/ zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť – časť pozemku E KN parc.č. 1462/101 – tr. tráv.
porast vedenom v KN na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa vedenom Správou katastra Žarnovca na LV č.
3853 k.ú. Nová Baňa v prospech MUDr. Andrei Obertovej, rod. Obertová, trvale bytom Nová Baňa,
Rekreačná č. 392 pre účel práva vstupu k pozemkom C KN parc.č. 2084, 2085/2, 2086/3 na ktorých
žiadateľka realizuje „prestavbu a prístavbu rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie“
z dôvodu, že predmetný pozemok tvorí súčasť cestného telesa štátnej cesty Nová Baňa – Píla - KN C
parc.č. 1930/4 – zast. pl.
2/ odpredaj nehnuteľnosti časti KN C parc.č. 4637/1 – zast. plocha vedenej Správou katastra
Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa vzhľadom na siete, ktoré sú umiestnené v pozemku a na
zámer mesta vybudovať popri potoku chodník na ul. Nábrežnú

/ Žiadosť s prílohou geodetického vyznačenia pozemku k odpredaju predložená Ľudmilou Vallovou,
Kamenárska č. 54, Nová Baňa/
3/ odkúpenie do vlastníctva Mesta Nová Baňa nehnuteľnosti objekt s. č. 1361 s pozemkom KN C
parc.č. 4637/5 – zast. plocha o výmere 45 m2 a priľahlého pozemku KN C parc.č. 4637/6 – zast.

plocha o výmere 35 m2 od vlastníčky nehnuteľností vedených Správou katastra Žarnovica na LV č.
4467 k.ú. Nová Baňa Ľudmily Vallovej, rod. Maruškovej Kamenárska č. 54, Nová Baňa

Hlasovanie č. 21: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 27/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
vzdanie sa členstva v komisii územného plánu, životného prostredia a majetkovej Alexandra
Lehmanna, bytom Nová Baňa, Potočná č. I/577

Hlasovanie č. 23: za 7, proti 2, zdržal sa 1, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 28/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
s c h v a ľ u j e poskytnutie dotácie
1. pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 10 000 eur na financovanie výdavkov v súvislosti
s činnosťou mládežníckych družstiev, ako sú preprava športovcov na športovú činnosť, odmeny
a náhrady rozhodcov a delegátov futbalových stretnutí, prenájmy športovísk, odmeny za výkon
činnosti trénerov, doplnenie športovej výstroje a materiálu a na poplatky za lekárske vyšetrenia
u športového lekára,

2. pre Športový klub Karate Nová Baňa vo výške 4 000 eur na cestovné, štartovné, ubytovanie,
prenájom telocvične a materiálno-technické zabezpečenie,
3. pre Hokejový klub HC Nová Baňa vo výške 1 000 eur na úhradu prenájmu ľadovej plochy, na
dopravu autobusom a doplnenie športového výstroja žiakov.

Hlasovanie č. 24: za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 29/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa podľa Oddielu III. článku 2, bodu 1, písmena k) platných
Zásad hospodárenia s majetkom mesta
schvaľuje
I. Vyradenie a odpredaj prebytočného hnuteľného majetku a to:
1. Nákladné motorové vozidlo TATRA T2-148, špeciálny automobil – autodomiešávač
betónovej zmesi, ev. č. ZC-628AF, v predajnej cene min. 1 688,- eur
2. Univerzálny nakladač čelný, továrenská značka: ZŤS UNC-060, bez ev. čísla, v predajnej
cene min. 1 187,- eur
3. Miešačka SM 250, v predajnej cene min. 98,- eur
4. Navíjadlo s transportom, v predajnej cene min. 51,- eur
II. Využitie predajom získaných prostriedkov na dovybavenie novej techniky o potrebné prídavné
zariadenia.

Hlasovanie č. 25: za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 30/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1 za účelom realizácie projektu
„Intenzifikácia separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Nová
Baňa“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta:
Výška celkových výdavkov na projekt 1 379 353,30 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt 1 379 353,30 eur
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt vo
výške 68 967,67 eur z vlastných zdrojov mesta.

Hlasovanie č. 26: za 10, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta
U z n e s e n i e č. 31/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A/

odvoláva

z funkcie zapisovateľky v komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Mgr. Renátu Jányovú,
B/

volí

zapisovateľku komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Mgr. Ľudmilu Rajnohovú

Hlasovanie č. 27: za 11, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

U z n e s e n i e č. 32/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta, aby pravidelne na zasadnutia Mestského zastupiteľstva predkladal
Kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovanie č. 28: za 12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 26. 3. 2010

Mgr. Anna M i h á l i k o v á
primátorka mesta

