MESTO NOVA BAŇA
Námestie slobody 1, 968 26

Nová Baňa

Zverejnenie zámeru

previesť - zameniť nehnuteľný ma jetok mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nová Baňa zverejňuje zámer mesta previesť - zameniť nehnuteľný majetok
mesta medzi mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa a Martou
Hollou
a Ing. arch. Ľuborom Hollým, Nad ostrovom 3306/3, 841 04
Bratislava v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

•

Pozemok C KN pare. č. 2506/2 - orná pôda o celkovej výmere 393 m2 vytvorený
dielom „9“ o výmere 116 m2 z pozemku E KN pare. č. 5186 - ostatná plocha
o celkovej výmere 116 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
geometrickým plánom č. 12606103-7/2020 vypracovaným dňa 14.02.2020, geodetom
Jurajom Peniažkom Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným
dňa 20.02.2020 pod číslom: Gi-69/2020,

za pozemok
•

Pozemok C KN pare. č. 2510/2 - zastavaná plocha o celkovej výmere 216 m2
vytvorený dielom „11“ o výmere 216 m2 z pozemku E KN pare. č. 1899/3 - orná
pôda o celkovej výmere 5.600 m2 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na L V č. 8379, v k.ú. Nová Baňa,
geometrickým plánom
č. 12606103-7/2020 vypracovaným dňa 14.02.2020, geodetom Jurajom Peniažkom
Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 20.02.2020 pod
číslom: Gi-69/2020 ako vlastníctvo Marty Hollej, rod. Havranová, Nad ostrovom
3306/3,
841 04 Bratislava v spoluvlastníckom podiele
a Ing. arch. Ľubora
Hollého,
rod. Hollý, Nad ostrovom 3306/3, 841 04 Bratislava
v spoluvlastníckom podiele %,
bez finančného vyrovnania,

z dôvodu vzájomného majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Geometrickým
plánom č. 12606103-7/2020 bol zameraný skutkový stav jestvujúcej účelovej
komunikácie a zámennou zmluvou sa vlastníkom pozemku poď ňou stane mesto
Nová Baňa.

V Novej Bani, dňa 26. marca 2020

Mgr.,

primátor mesta

