Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa – dňa 24. 06. 2010
U z n e s e n i e č. 45/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 29.4.2010

Hlasovanie č. 3: za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 46/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
v rámci 2. úpravy rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2010 presun 3500 eur z bežného rozpočtu
„opatrovateľská služba“ na „Príspevok FK na správu štadióna“.

Hlasovanie č. 4: za 7, proti 1, zdržal sa 2, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 47/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
2. úpravu rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2010 vrátane programov s tým, že sa vypúšťa z
kapitálového rozpočtu „Oporný múr nový cintorín a ul. Šibeničný vrch“ suma 25 584 eur + 14 416 eur.

Hlasovanie č. 5: za 7, proti 1, zdržal sa 2, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 48/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie čiastky 500 eur do fondu Solidarity, ktorý bude slúžiť na pomoc mestám a obciam
postihnutých povodňou.

Hlasovanie č. 6: za 9, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 49/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2010 zo dňa 24.6.2010, ktorým sa mení VZN č.
10/2009 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o príspevkoch na
čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa zo dňa 25.6.2009, doplneného a zmeneného
VZN č. 13/2009 zo dňa 24.9.2009.

Hlasovanie č. 7: za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 50/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2010 zo dňa 24.6.2010, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na rok 2010 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Nová Baňa zo dňa 28.1.2010.

Hlasovanie č. 8: za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 51/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu z kontroly dodržiavania VZN o opatrovateľskej službe

Hlasovanie č. 12: za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 52/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2010

Hlasovanie č. 13: za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 53/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje návrh
zmluvy o prevádzkovaní zariadenia na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

Hlasovanie č. 14: za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 54/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A/ 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/ je nasledovný
odpredaj nehnuteľnosti prípadom hodným osobitného zreteľa o ktorých mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou prítomných poslancov:
1/ odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 3941/5 - trvalý trávny porast vedenom v KN na LV č.
3853 k.ú. Nová Baňa o výmere cca 500 m2 pre Ing. Jána Stančíka, Štúrova č. 19 Nová Baňa
z dôvodu, že sa jedná o odpredaj pozemku cez ktorý je riešený vstup k pozemku KN C parc.č. 6349/3
na ktorom žiadateľ realizuje výstavbu chaty a k priľahlému pozemku KN C parc.č. 6349/4
/uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemkov/, nakoľko iná možnosť vzhľadom
na svahovitosť pozemku nie je možná, minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude
následne určená znaleckým posudkom
2/odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 3941/5 - trvalý trávny porast vedenom v KN na LV č. 3853
k.ú. Nová Baňa o výmere cca 500 m2 pre Antona Tencera a manž. Libušu Tencerovú, rod.
Hromádkovú, Viničná č. 614 Nová Baňa z dôvodu, že sa jedná o odpredaj pozemku cez ktorý je
potrebné riešiť po predchádzajúcej rekultivácii odvod povrchových vôd z ďalšej časti mestského
pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, minimálne vo výške všeobecnej
hodnoty majetku, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom
3/ odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 5348 – vod. plocha vedenom v KN na LV č. 6123 k.ú. Nová
Baňa o výmere cca 88 m2 pre Pavla Budinského Hviezdoslavova č. 6, Nová Baňa a Svätoslava
Budinského Hviezdoslavova č. 6, Nová Baňa z dôvodu, že sa jedná o pozemok priľahlý
k nehnuteľnostiam v spoluvlastníctve žiadateľov bez prístupu z mestského pozemku v kúpnej cene
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom

Hlasovanie č. 15: za 8, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 2010

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

V zmysle § 13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
pozastavujem výkon tohto uznesenia tak, že ho nepodpíšem v lehote podľa ust. § 12 ods. 11
citovaného zákona.

U z n e s e n i e č. 55/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A/ p r e d b e ž n e s c h v a ľ u j e
B/
1/ zámer Mesta Nová Baňa odpredať priamym predajom podľa ustanov. § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5
zákona o majetku obcí časť nehnuteľnosti – pozemku vedeného Správou katastra Žarnovica na LV
č. 6123 E KN parc. č. 1415 – tr. tráv. porast o výmere cca 6300 m2 za účelom využitia na

poľnohospodárske účely a agroturistiku so zameraním od pozemku KN C parc. č. 6543/7 a
vyčlenením pozemku na prístup z ul. Potočnej na Matiášovu chrasť, ktorý zostane vo vlastníctve mesta
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 v prospech vlastníkov nehnuteľností zapísaných na LV č. 3345 a s vecným bremenom
práva prechodu peši a motorovými vozidlami po jestvujúcej prístupovej ceste /poľnej/ pre vlastníka
nehnuteľnosti, ktorá bude zameraná k ďalšiemu zámeru
mesta odpredať pozemok priamym
predajom /bod B2/ a pre vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 4785
2/ zámer Mesta Nová Baňa odpredať priamym predajom podľa ustanov. § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5
zákona o majetku obcí časť nehnuteľnosti – pozemku vedeného Správou katastra Žarnovica na LV č.
6123 E KN parc.č. 1415 – tr. tráv. porast o výmere cca 600 m2 za účelom využitia na
poľnohospodárske účely a agroturistu so zameraním v šírke KN C parc.č. 1900/5 a dĺžke priľahlého
pozemku 6543/4 v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude určená
znaleckým posudkom s tým, že pozemok bude vybranému záujemcovi
odpredaný s vecným
bremenom práva prechodu peši a motorovými vozidlami po jestvujúcej prístupovej ceste /poľnej/ pre
vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 4785
3/ odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 3941/5 - trvalý trávny porast vedenom v KN na LV č.
3853 k.ú. Nová Baňa o výmere cca 500 m2 pre Ing. Jána Stančíka, Štúrova č. 19 Nová Baňa za
účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku cez ktorý je riešený vstup k pozemkom KN C
parc.č. 6349/3 a 6349/4 /uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemkov/
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom
4/ odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 3941/5 - trvalý trávny porast vedenom v KN na LV č.
3853 k.ú. Nová Baňa o výmere cca 500 m2 pre Antona Tencera, rod. Tencer a manž. Libušu
Tencerovú, rod. Hromádkovú Viničná č. 614 Nová Baňa za účelom majetkovoprávneho usporiadania
pozemku cez ktorý je potrebné riešiť po predchádzajúcej rekultivácii odvod povrchových vôd
z ďalšej časti mestského pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam žiadateľa v kúpnej cene minimálne
vo výške všeobecnej hodnoty majetku, ktorá bude následne určená znaleckým posudkom
5/ odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 5348 – vod. plocha vedenom v KN na LV č. 6123 k.ú. Nová
Baňa o výmere cca 88 m2 pre Pavla Budinského Hviezdoslavova č. 6, Nová Baňa, a Svätoslava
Budinského, Hviezdoslavova č. 6, Nová Baňa v podiele po ½ za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemku bez prístupu z mestského pozemku priľahlého k nehnuteľnostiam v podielovom
spoluvlastníctve žiadateľov E KN parc. č. 410/4, v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej
hodnoty majetku, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom.

Hlasovanie č. 16: za 9, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 2010

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

V zmysle § 13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
pozastavujem výkon tohto uznesenia tak, že ho nepodpíšem v lehote podľa ust. § 12 ods. 11
citovaného zákona.

U z n e s e n i e č. 56/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
B/ 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 pozemkov KN C parc. č. 6348/13 – ostatná plocha o výmere 36 m2 a KN C parc. č.
6348/14 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 12606103-7/2010
z KN E parc.č. 3941/106 – lesný pozemok vedenom v KN na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Štefana
Podušku, rod. Poduška a manž. Danu Poduškovú, rod. Tencerovú trvale bytom Nová Baňa, Viničná č.
446 z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod záchytom prameňa
a zásobníkom pitnej vody k rodinnému domu v kúpnej cene dohodou po 1,00 euro/ m2,
2/ odpredaj pozemkov KN C parc. č. 6348/15 – ostatná plocha o výmere 36 m2 a KN C parc. č.
6348/16 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorených geometrickým plánom č. 12606103-7/2010
z KN E parc.č. 3941/106 – lesný pozemok vedenom v KN na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Jozefínu
Šuhajdovú, rod. Suchú a manž. Jána Šuhajdu, rod. Šuhajda trvale bytom Nová Baňa, Slameníkova
168 z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod záchytom prameňa
a zásobníkom pitnej vody k rodinnému domu v kúpnej cene dohodou po 1,00 euro/ m2

3/ odpredaj nehnuteľnosti - časti E KN parc.č. 5252/2 - ostatná plocha vedenom v KN na LV č.
6123 k.ú. Nová Baňa, diel „1“ o výmere 131 m2, ktorý podľa GP č. 12606103-17/2010 vytvára časť
C KN parc.č. 3915/1 – ostat. plocha pre Svätoslava Budinského, rod. Budinský Hviezdoslavova č. 6,
Nová Baňa z dôvodu, že sa jedná o odpredaj priľahlého pozemku k pozemku KN C parc. č. 3915/1 vo
vlastníctve žiadateľa vedenom v KN na LV č. 8632, ktorý tvarom a polohou /pozemok umiestnený
medzi pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a komunikáciou Hviezdoslavova – Záhrb/ nie je využiteľný
pre potreby mesta Nová Baňa v kúpnej cene vo výške 500,00 eur podľa znaleckého posudku č.
21/2010
4/ odpredaj nehnuteľnosti - C KN parc. č. 609/2 vytvorenej dielom „1“ o výmere 48 m2 z E KN
parc. č. 5152/111 - ostatná plocha vedenom v KN na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa, podľa č.
10935479-69/10 pre Jozefa Zimana, rod. Ziman a manž. Oľgu Zimanovú, rod. Vajdovú bytom Nová
Baňa, Štúrova č. 12 z dôvodu, že sa jedná o odpredaj pozemku cez ktorý je vedená plynová
prípojka k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov vedených Správou katastra Žarnovica na LV č.
942 a rozšírenie vstupu k predmetným nehnuteľnostiam v kúpnej cene vo výške 250,00 eur podľa
znaleckého posudku č. 78/2010

5/ odpredaj nehnuteľnosti – C KN parc.č. 731/2 vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853
k.ú. Nová Baňa záhrada o výmere 10 m2 pre Ing. Juraja Schwarza, rod. Schwarz a manž. Ing. Alenu
Schwarzovú, rod. Medveďovú, bytom Nová Baňa, Školská č. 16/46 z dôvodu, že sa jedná o odpredaj
pozemku pod vybudovaným oporným múrom priľahlým k nehnuteľnosti C KN parc.č. 731/1 vo
vlastníctve žiadateľov vedenej na LV č. 2490 k.ú. Nová Baňa v kúpnej cene dohodou po 5,00 eur/m2

6/ odpredaj nehnuteľnosti - C KN parc.č. 731/3 – zast. plocha o výmere 61 m2 vytvorenej
geometrickým plánom č. 12606103-31/2010 z nehnuteľností vedených v KN na LV č. 3853 k.ú. Nová
Baňa pre Mgr. Petra Hudeca, rod. Hudec Nová Baňa, Školská č. 12 z dôvodu, že sa jedná o pozemok
cez ktorý má žiadateľ riešený prístup k nehnuteľnostiam v jeho výlučnom vlastníctve a tento neslúži
pre prístup k ďalším nehnuteľnostiam v kúpnej cene dohodou po 5,00 eur /m2.

Hlasovanie č. 18: za 8, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 57/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
B/ s c h v a ľ u j e
B/
1/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 12606103-7/2010
vypracovaným Jurajom Peniažkom Geoslužba, Nová Baňa, overeným dňa 15. 04. 2010 pod číslom
121/2010 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. 6348/13 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorenú dielom „1“
o výmere 36 m2 a KN C parc.č. 6348/14 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorenú dielom „2“
o výmere 36 m2 pre Štefana Podušku, rod. Poduška a manž. Danu Poduškovú, rod. Tencerovú trvale
bytom Nová Baňa, Viničná č. 446 za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod
záchytom prameňa pitnej vody KN C parc.č. 6348/13 a pod zásobníkom pitnej vody KN C parc. č.
6348/14 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. 12/2010/KK zo dňa 07. 05. 2010
vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická 82, Žitavany je za každý pozemok po 31,00 €
po prepočte je 1 m2 pozemku za 0,861 eura/.
2/ 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. 12606103-7/2010
vypracovaným Jurajom Peniažkom Geoslužba, Nová Baňa, overeným dňa 15. 4. 2010 pod číslom
121/2010 bude trpieť zabudovanú vodovodnú prípojku a práva vstupu vo vyznačenej trase pozemku
počas údržby a opravy potrubia
v prospech Štefana Podušku, rod. Poduška a manž. Dany
Poduškovej, rod. Tencerovej
trvale bytom Nová Baňa, Viničná č. 446 na dobu neurčitú
a bezodplatne
3/ odpredaj nehnuteľností – pozemkov vytvorených geometrickým plánom č. 12606103-7/2010
vypracovaným Jurajom Peniažkom Geoslužba, Nová Baňa, overeným dňa 15. 04. 2010 pod číslom
121/2010 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. 6348/15 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorenú dielom „1“
o výmere 36 m2 a KN C parc.č. 6348/16 – ostatná plocha o výmere 36 m2 vytvorenú dielom „2“
o výmere 36 m2 pre Jozefínu Šuhajdovú, rod. Suchú a manž. Jána Šuhajdu, rod. Šuhajda,
Slamenikova cesta č. 168, Nová Baňa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod
záchytom prameňa pitnej vody KN C parc. č. 6348/15 a pod zásobníkom pitnej vody KN C parc.č.
6348/16 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. 12/2010/KK zo dňa 07. 05. 2010
vypracovaného znalcom Ing. Karolom Kissom, Kňažická 82, Žitavany je za každý pozemok po 31,00 €
po prepočte je 1 m2 pozemku za 0,861 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. 12606103-7/2010
vypracovaným Jurajom Peniažkom Geoslužba, Nová Baňa, overeným dňa 15. 4. 2010 pod číslom
121/2010 bude trpieť zabudovanú vodovodnú prípojku a práva vstupu vo vyznačenej trase pozemku
počas údržby a opravy potrubia v prospech Jozefíny Šuhajdovej, rod. Suchej a manž. Jána Šuhajdu,
rod. Šuhajda trvale bytom Nová Baňa, Slameníkova cesta č. 168, na dobu neurčitú a bezodplatne
5/ odpredaj nehnuteľnosti - časti pozemku C KN parc. č. 5252/2 - ostatná plocha vedenom
v Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa, diel „1“ o výmere 131 m2, ktorý vytvára
podľa geometrického plánu č. 1260613-17/2010 vypracovaného Jurajom Peniažkom Geoslužba Nová
Baňa, overeného dňa 15. 4. 2010 pod č. 124/2010 časť KN C parc.č. 3915/1 – ostat. plocha pre
Svätoslava Budinského, Hviezdoslavova č. 6, Nová Baňa za účelom majetkovoprávneho usporiadania
priľahlého pozemku k pozemku KN C parc. č. 3915/1 vo vlastníctve žiadateľa vedenom v KN na LV
č. 8632 v kúpnej cene vo výške 500,00 eur / po 3,83 €/m2/ podľa znaleckého posudku č. 21/2010
zo dňa 2. 6. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Nová Baňa, Záhrbská č. 57,
6/ odpredaj nehnuteľnosti - časti pozemku C KN parc. č. 5152/111 - ostatná plocha vedenom
v KN na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa, diel „1“ o výmere 48 m2, ktorý podľa geometrického plánu č.
10935479-69/10 vypracovaného Viliamom Struhárom, geodetom Nová Baňa, overeným dňa 11. 5.
2010 pod č. 162/2010 vytvára KN C parc.č. 609/2 – zast. plocha o výmere 48 m2 pre Jozefa Zimana,
rod. Ziman a manž. Oľgu Zimanovú, rod. Vajdovú bytom 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 a rozšírenie vstupu
k predmetným nehnuteľnostiam v kúpnej cene vo výške 250,00 eur, /t.j. po 5,20 €/m2/ podľa
znaleckého posudku č. 78/2010 zo dňa 22. 5. 2010 vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Hricom,
Slaská č. 210,
7/ odpredaj nehnuteľnosti – C KN parc.č. 731/2 vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853
k.ú. Nová Baňa záhrada o výmere 10 m2 pre Ing. Juraja Schwarza a manž. Ing. Alenu Schwarzovú,
rod. Medveďovú Nová Baňa, Školská 16/46 za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku
pod vybudovaným oporným múrom priľahlým k nehnuteľnosti pozemku C KN parc.č. 731/1 vo
vlastníctve žiadateľov vedenom v KN na LV č. 2490 v kúpnej cene dohodou po 5,00 eur/m2, čo za
výmeru 10 m2, predstavuje čiastku 50,00 eur s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená
až po
zapísaní geometrického plánu č. 12606103-31/2010, overeného dňa 10. 6. 2010 pod číslom
212/2010,
/Všeobecná hodnota majetku podľa znaleckého posudku č. 71/2010 zo dňa
vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská č. 210 je po 2,99 eura/m2/

09. 05. 2010

8/ odpredaj nehnuteľnosti - C KN parc.č. 731/3 – zast. plocha
o výmere 61 m2 vytvorenej
geometrickým plánom č. 12606103-31/2010 vypracovaným Jurajom Peniažkom Geoslužba Nová Baňa
z nehnuteľností vedených v KN na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa, dielom „1“ o výmere 15 m2 z C KN
parc.č. 718/1 – zast. pl., dielom „2“ o výmere 46 m2 z C KN parc.č. 731/2 – záhrada pre Mgr. Petra
Hudeca, rod. Hudec Nová Baňa, Školská č. 12 za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku
cez ktorý má žiadateľ riešený prístup k nehnuteľnostiam v jeho výlučnom vlastníctve a tento neslúži
pre prístup k ďalším nehnuteľnostiam v kúpnej cene dohodou po 5,00 eur /m2, čo za 61 m2
predstavuje čiastku 305,00 eur s tým, že kúpna zmluva bude uzatvorená
až po zapísaní
geometrického plánu č. 12606103-31/2010, overeného dňa 10. 6. 2010 pod číslom 212/2010 už ako
pozemok zapísaný na LV.
/Všeobecná hodnota majetku

podľa znaleckého posudku č. 71/2010 zo dňa
vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Hricom, Slaská č. 210 je po 2,99 eura/m2/

09. 05. 2010

9/ zámer Mesta Nová Baňa odpredať priamym predajom podľa ustanov. § 9a, ods. 1 c/a ods. 5
zákona o majetku obcí nehnuteľnosť – pozemok C KN parc. č. 6537/6 – tr. tráv. porast o výmere
6501 m2 vytvorený GP č. 10935479-104/10 vypracovaným Viliamom Struhárom, geodetom Nová
Baňa z nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Baňa vedených Správou katastra Žarnovica na LV č.
6123 k.ú. Nová Baňa, dielom „1“ o výmere 6466 m2 z E KN parc.č. 1462/132- tr. tráv.porast
a dielom „2“ o výmere 35 m2 z E KN parc.č. 5171/1 – ostatná plocha za účelom využitia pozemku
na poľnohospodárske účely a agroturistiku v kúpnej cene minimálne vo výške stanovenej všeobecnej
hodnoty majetku znaleckým posudkom č. 23/2010 zo dňa 14. 6. 2010 vypracovaným Ing. Katarínou
Jančekovou, Záhrbská č. 57, Nová Baňa po 1,57 eura/m2 so zverejnením termínu na doručenie
cenových ponúk záujemcov do 30. 7. 2010.
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
v prospech vlastníkov nehnuteľností zapísaných na LV č. 3345.
Náklady na zameranie pozemku vo výške 287,98 eur a náklady za znalecký posudok vo výške 70,00
eur budú vybranému záujemcovi vyčíslené na úhradu v kúpnej zmluve. Taktiež v kúpnej zmluve bude
vyčíslená hodnota porastov nachádzajúcich sa na časti predmetného pozemku.
10/ uzatvorenie zmluvy o zverení správy nasledovného majetku mesta Nová Baňa
Základnej škole Jána Zemana, Školská č. 6, Nová Baňa dňom 30. 4. 2010 a to:
1 -16/ Počítačová zostava – dvojradový procesor Intel, 2GB RAM, 250 GB HDD, mechanika DVD
RW, LCD monitor 19“, klávesnica, myš
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu
celkový počet počítačov 16 ks spolu

41,77 eur
710,13 eur
83,54 eur
835,44 eur
13 367,04 eur inv. Čísla 5 403/5 – 5 403/20

17/ Tlačiareň laserová – A4 - 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

13,21 eur
224,61 eur
26,43 eur
264,25 eur

inv. Číslo 5 403/21

18/ Scaner - A4 – 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

6,02 eur
102,41 eur
12,05 eur
120,48 eur

inv. Číslo 5 403/22

19/ Dataprojektor – 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

49,82 eur
846,93 eur
99,64 eur
996,39 eur

inv. Číslo 5 403/23

20/ PC tablet – A4 – 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

9,40 eur
159,75 eur
18,79 eur
187,94 eur

inv. Číslo 5 403/24

21 – 35/ Počítačová zostava – dvojradový procesor Intel, 2GB RAM, 250 GB HDD, mechanika
DVD RW, LCD monitor 19“, klávesnica, myš

Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu
celkový počet počítačov 15 ks spolu

41,91 eur
712,41 eur
83,81 eur
838,13 eur
12 571,95 eur inv. Čísla 5 403/25–5 403/39

36/ Notebook – web kamera, DVD napaľovačka – 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% 41,50 eur
Z dotácie Európskeho fondu:
85% 705,41 eur
Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% 82,99 eur
spolu
829,90 eur

inv. Číslo 5 403/40

37/ Tlačiareň laserová – A4 - 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% -

13,35 eur
226,97 eur

Z dotácie štátneho rozpočtu:
spolu

26,70 eur
267,02 eur

inv. Číslo 5 403/41

38/ Scaner - A4 – 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

6,02 eur
102,41 eur
12,05 eur
120,48 eur

inv. Číslo 5 403/42

39/ Dataprojektor – 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

49,82 eur
846,93 eur
99,64 eur
996,39 eur

inv. Číslo 5 403/43

40/PC tablet – A4 – 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

8,42 eur
143,13 eur
16,84 eur
168,39 eur

inv. Číslo 5 403/44

41/ Kopírovací stroj – A3, 20 kópii/ min – 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

45,46 eur
772,78 eur
90,91 eur
909,15 eur

inv. Číslo 5 403/45

42/ Jazykový software – anglický a nemecký jazyk
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% 66,54 eur
Z dotácie Európskeho fondu:
85% 1 131,15 eur
Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% 133,08 eur
spolu
1 330,77 eur

inv. Číslo 5 403/46

10% -

43 – 67/ Stoličky k počítačom á 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu
celkový počet stoličiek 25 ks spolu

3,45 eur
58,60 eur
6,90 eur
68,95 eur
1723,75 eur

inv. Č. 7 615/1-7 615/25

68/ Stolička k počítačom á 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované 5% Z dotácie Európskeho fondu:
85% Z dotácie štátneho rozpočtu:
10% spolu

3,44 eur
58,55 eur
6,89 eur
68,88 eur inv. Číslo 7 615/26

69 – 73/ Stoličky k počítačom á 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované
celkový počet stoličiek

5 ks

68,94 eur
344,70 eur inv. Čísla 7 615/27-7615/31

74/ Stolička k počítačom á 1 ks
Z vlastných prostriedkov mesta financované

68,97 eur inv. Číslo 7 615/32

za účelom správy majetku získaného realizáciou projektu „Rekonštrukcia komplexu ZŠ Jána Zemana
– Obstaranie vybavenia – nákup výpočtovej techniky„ pre jeho využívanie vo vyučovacom procese.

Hlasovanie č. 19: za 8, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 58/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
C/ n e s c h v a ľ u j e
1/ odpredaj časti nehnuteľnosti - pozemku E KN parc. č. 5152/111 pre Ernesta Tökölyho bytom
Moyzesova č. 21, Nová Baňa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod stavbou
drevárne bez súpisného čísla
2/ odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku E KN parc.č. 5263 vedenej v KN na LV č. 6123 pre
vlastníkov bytového domu na ul. Školskej č. 52/34, Nová Baňa z dôvodu, že pozemok sa nachádza
za oplotením dvorovej plochy pri bytovom dome a dvorová plocha C KN parc.č. 4793/2 nie je vo
vlastníctve spoluvlastníkov bytového domu, ale spoluvlastníci majú zriadené vecné bremeno práva
prechodu.

Hlasovanie č. 20: za 9, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 59/2010
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
D/ r u š í
2/ uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 20/2010/B4 zo dňa 25. 03. 2010
z dôvodu predloženia nového návrhu na uznesenie pod bodom A B/1

Hlasovanie č. 21: za 9, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 60/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
poskytnutie vecného daru ihličnatej guľatiny v objeme 7m3 v hodnote 442,41 eur s DPH pre MPZ Háj
Nová Baňa.

Hlasovanie č. 23: za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1

V Novej Bani, dňa 25. 6. 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. 61/2010

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
rekonštrukciu plynovej kotolne Domu služieb ul. Bernolákova do výšky 33 000 eur.

Hlasovanie č. 24: za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0

V Novej Bani, dňa 25. 6. 2010

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

