Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa – dňa 11. 3. 2011
U z n e s e n i e č. 21/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
ukladá
právničke mesta vypracovať písomne právnu analýzu zákonnosti postupu prerokúvania
a schvaľovania uznesenia č. 17/2011 s prihliadnutím na bod B2
Hlasovanie č. 4:
prítomní - 13
za - 7 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav
Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský)
proti – 4 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing. Karol Tužinský)
zdržal sa - 0
nehlasoval – 2 (Natália Pinková, Katarína Štrbová)

V Novej Bani, dňa 11. 3. 2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta
U z n e s e n i e č. 22/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
do komisie finančnej Mgr. Annu Mihálikovú
Hlasovanie č. 5:
prítomní - 13
za - 7 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav
Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský)
proti – 4 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)
zdržal sa - 0
nehlasoval - 2 (Viera Hudecová, Natália Pinková)
V Novej Bani, dňa 11. 3. 2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor 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. 23/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
do komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu Ing. Vincenta Štullera
Hlasovanie č. 6:
prítomní - 13
za - 7 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav
Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský)
proti – 3 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Katarína Štrbová)
zdržal sa - 0
nehlasoval - 3 (Viera Hudecová, Natália Pinková, Ing. Karol Tužinský)

V Novej Bani, dňa 11. 3. 2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta
U z n e s e n i e č. 24/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:
Komisia finančná:
- členovia: Adriana Jančeková, Ing. Mária Kasanová, Mária Pažítková, Mgr. Anna
Miháliková
- zapisovateľka: Eva Drgoňová
Hlasovanie č. 7
prítomní - 13
za - 7 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav
Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský,)
proti – 5 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Natália Pinková, Katarína Štrbová, Ing. Karol
Tužinský)

zdržal sa - 0
nehlasoval – 1 (Viera Hudecová)
V Novej Bani, dňa 11. 3. 2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor 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. 25/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:
Komisia územného plánu, životného prostredia a majetková:
- členovia: Ing. Michal Motyka, Ing. Iveta Pallerová, Jozef Holý, Gregor Galeta
- zapisovateľka: Jolana Barborová
Hlasovanie č. 8:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 26/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:
Komisia kultúry, vzdelávania mládeže a športu:
- členovia:
Ján Pastier, Maroš Toma, Mgr. Peter Hudec, Mgr. Tatiana Polcová, Mgr.
Vanda Prandorfyová, Mgr. Martin Mikuška, Ing. Vincent Štuller
- zapisovateľka: Mgr. Ľudmila Rajnohová
Hlasovanie č. 9:
prítomní - 13
za - 7 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav
Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský)
proti - 3 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Natália Pinková)
zdržal sa - 0
nehlasoval - 3 (Viera Hudecová, Katarína Štrbová, Ing. Karol Tužinský)

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta
U z n e s e n i e č. 27/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:
Komisia rozvoja, bytová a sociálna:
- členovia:
Marián Hudec, Ing. Svetozár Gavora, Mgr. Sidónia Kureková
- zapisovateľka: Anna Petríková
Hlasovanie č. 10:
prítomní - 13

za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta
U z n e s e n i e č. 28/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov mesta nasledovne:
Komisia pre cestovný ruch :
- členovia: Mgr. Ľubica Hollá, Igor Gladiš, Roman Holý, Igor Moško, Branislav
Medveď, Ing. Jozef Koperdák, Jozef Šipikal
- zapisovateľka: Bc. Iveta Lukáčová
Hlasovanie č. 11:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 29/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2011 zo dňa 11.3.2011 o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva
Hlasovanie č. 12:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta
U z n e s e n i e č. 30/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje
A/ udelenie ceny mesta Jánovi Holinovi in memoriam
B/ termín odovzdávania ocenenia dňa 12. marca 2011 o 12.00 hod. v obradnej sieni
Hlasovanie č. 15:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 31/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
A/ p r e d b e ž n e s c h v a ľ u j e
1/ zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v tom, že Mesto Nová Baňa ako
vlastník pozemkov bude trpieť v pozemkoch E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok
a 3410/12 – lesný pozemok vedených Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová
Baňa uložené vodovodné potrubie od zásobníka pitnej vody k rodinným domom a práva
vstupu na pozemky počas zabezpečovania údržby vodovodného potrubia a zásobníka pitnej
vody v prospech vlastníkov nehnuteľností – rodinných domov zapísaných na listoch
vlastníctva k.ú. Nová Baňa
na LV č. 5618 Vendelína Šályho, rod. Šály trvale Brehy č. 393
na LV č. 8454 Petra Garaja, rod. Garaj a Renátu Garajovú, rod. Garajovú, trvale bytom
Veľká Lehota č. 163
na LV č. 547 Jána Tencera, rod. Tencer trvale Nová Baňa
Mareka Vozára, trvale bytom Nová Baňa, Školská č. 46/22
na LV č. 5630 Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude s uvedenými vlastníkmi uzatvorená na základe
vlastníkmi predloženého geometrického pánu, ktorým bude trasa vodovodnej prípojky
zameraná, po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.
B/ b e r i e n a v e d o m i e
1/ Informáciu z vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zámeru priameho predaja
nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa č. 4/2010, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 104/2010/B7 zo dňa 25. 11. 2010.
Predmetom zverejnenia bol pozemok nachádzajúci v časti Matiášova chrasť C KN parc. č.
6537/6 – tr. tráv. porast o výmere 6501 m2 za účelom využitia na poľnohospodárske účely
a agroturistiku.
Termín na predkladanie cenových ponúk bol do 30. 12. 2010 do 12.00 hod.
Minimálna kúpna cena pozemku bola stanovená vo výške všeobecnej hodnoty majetku
stanovenej znaleckým posudkom č. 23/2010 zo dňa 14. 6. 2010 vypracovaným Ing. Katarínou
Jančekovou, Záhrbská č. 57, Nová Baňa po 1,57 eura/m2.
V stanovenom termíne bola predložená 1 cenová ponuka na odpredaj predmetného
pozemku priamym predajom.
Cenová ponuka bola predložená Jánom Pajerským a manž. Martou Pajerskou, Potočná cesta
403, Nová Baňa.
Záujemcami bola ponúknutá kúpna cena vo výške po 1,57 eur/m2 a úhrada ostatných
nákladov uvedených v zámere priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Nová Baňa
č. 4/2010.
Komisia zriadená pre vyhodnotenie predloženej cenovej ponuky konštatovala, že
cenová ponuka spĺňa podmienky stanovené v zámere č. 4/2010 a na základe toho odporučila
predložiť Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa na schválenie odpredať predmetný

pozemok priamym predajom v zmysle podmienok zverejneného zámeru záujemcom Jánovi
Pajerskému a manž. Marte Pajerskej Potočná č. 403, Nová Baňa.
C/ s c h v a ľ u j e
1/ v zmysle vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky zámeru mesta Nová Baňa č. 4/2010
odpredať priamym predajom majetok mesta Nová Baňa:
- odpredaj nehnuteľnosti pozemku C KN parc. č. 6537/6 – tr. trávny porast o výmere 6501
m2 vedenom Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa pre Jána
Pajerského, rod. Pajerský a manž. Martu Pajerskú, rod. Polcovú trvale bytom Nová Baňa,
Potočná č. 403, za účelom využitia na poľnohospodárske účely a agroturistiku, v kúpnej cene
v zmysle znaleckého posudku č. 23/2010 zo dňa 14. 6. 2010 vypracovaným Ing. Katarínou
Jančekovou, Záhrbská č. 57, Nová Baňa po 1,57 eura/m2, čo za výmeru 6501 m2 predstavuje
čiastku 10.206,57 eur, s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená aj
náhrada za hodnotu porastov nachádzajúcich sa na časti pozemku vo výške 500,00 eur,
úhrada nákladov vzniknutých mestu zameraním pozemku vo výške 287,98 eur a náklady za
znalecký posudok vo výške 70,00 eur.
2/ odkúpenie spoluvlastníckeho podielu nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Nová Baňa
do vlastníctva Mesta Nová Baňa:
- pozemkov zapísaných Správou katastra Žarnovica na LV č. 6232
E KN parc.č. 278 – záhrada o výmere 71m2,
E KN parc. č. 280 – záhrada o výmere 128 m2
od podielového spoluvlastníka Mgr. Jaroslava Zigu, rod. Zigo trvale bytom Nová Baňa,
Kollárova č. 332/49 v podiele ¼ v kúpnej cene podľa znaleckého posudku vypracovaného
znalcom Ing. Katarínou Jančekovou, Záhrbská č. 57, Nová Baňa po 9,20 €/m2, čo za výmeru
49,75 m2, t.j podiel ¼ z celkovej výmery 199 m2 predstavuje čiastku 457,70 eur.
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov Mesto Nová Baňa sa zabezpečuje za účelom
realizácie akcie „Chodník Hrádza“.
Medzi mestom Nová Baňa ako budúcim kupujúcim a Mgr. Jaroslavom Zigom ako budúcim
predávajúcim bola uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj
spoluvlastníckeho podielu cit. nehnuteľností č. 4/2010 zo dňa 17. 9. 2010.
3/ odpredaj nehnuteľností - pozemkov zameraných geometrickým plánom 10935479-28/11
vypracovaným Viliamom Struhárom, geodetom Nová Baňa, overeným dňa 17. 2. 2011 pod
číslom 51/2011 C KN parc. č. 6345/22 - tr. tráv. porast o výmere 2130 m2 a C KN parc. č.
6345/32 – ostatná plocha vedených Správou katastra Žarnovica vo vlastníctve mesta Nová
Baňa zapísaných na LV č. 6123:
- pozemok C KN parc. č. 6345/22 – tr. trávny porast o výmere 2130 m2
- pozemok C KN parc. č. 6345/32 – zastav. plocha o výmere 468 m2
- pozemok C KN parc. č. 6345/37 – zastav. plocha o výmere 228 m2
pre Ľudovíta Briešku, rod. Brieška, trvale bytom Nová Baňa, Pod Sekvojou č. 1707/27
a manž. Ing. Janu Brieškovú, rod. Koristovú, trvale bytom Nová Baňa, Štúrova č. 788/22 za
účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rozostavanou zakrytou hrubou
stavbou rodinného domu, priľahlého pozemku a k nemu priľahlého pozemku vedeného ako
trvalý trávny porast v kúpnej cene dohodou po 1,66 eura za 1 m2, čo za výmeru 2826 m2

predstavuje čiastku 4 691,16 eur s tým, že kupujúci už nebudú kúpnu cenu mestu Nová
Baňa uhrádzať, nakoľko táto bola kupujúcim Ľudovítom Brieškom v plnej výške uhradená
v zmysle čl. 2 zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj pozemkov č. 1/2010 zo dňa
09. 02. 2010 uzatvorenej medzi mestom Nová Baňa ako budúcim predávajúcim a Ľudovítom
Brieškom ako budúcim kupujúcim.
4/ uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v tom,
že Mesto Nová Baňa ako budúci povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemkoch vo
vlastníctve mesta Nová Baňa E KN parc. č. 4537 – tr. trávny porast, parc. č. 4536/1 – tr.
trávny porast vedených na LV č. 3853, parc. č. 5307/2 – ostat. pl. a parc. č. 5276/1
vedených na LV č. 6123 /pozemky v C KN stave vedené ako ostatná plocha a zastavaná
plocha/
zabudované inžinierske siete - vodovodná, plynová a elektrická prípojka
a vybudovanie vjazdu k pozemku C KN parc. č. 6280/2 cez pozemky 4537 a 5276/1
v rozsahu 3 m od E KN parc. č. 5276/2 v prospech vlastníkov pozemku C KN parc. č.
6280/2 MUDr. Mariána Boču a manž. MUDr. Evy Bočovej, rod. Bachratej trvale bytom J.
Kráľa 1167/32, Partizánske ako budúcich oprávnených z vecného bremena pre účely
vydania stavebného povolenia na výstavbu rodinného domu na dobu neurčitú a bezodplatne.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až podľa porealizačného geometrického
plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.
5/ v zmysle ustanov. § 9a, odst. 8 ods.b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí odpredaj časti nehnuteľnosti - pozemku zapísaného Správou katastra Žarnovica na LV č.
6123 k.ú. Nová Baňa, E KN parc. č. 5240/15 – ostatná plocha o výmere 1500 m2 podľa
geometrického plánu č. 10935479-115/10 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova č. 27, Nová Baňa, overeným dňa 13. 1. 2011 pod číslom 4/2011,
diel „9“ o výmere 21 m2, ktorý vytvára C KN parc. č. 3279/2 – zast. plocha o výmere 21 m2,
diel „10“ o výmere 154 m2 , ktorý vytvára C KN parc. č. 3280/2 – záhrada o výmere 154 m2
diel „11“ o výmere 43 m2, ktorý vytvára C KN parc. č. 3277/3 – zast. plocha o výmere 43 m2
v prospech Márii Zigovej, rod. Polcovej bytom Nová Baňa, Kútovská cesta č. 107 za účelom
majetkovoprávneho usporiadania časti mestského pozemku zastavaného stavbou rodinného
domu č. 107, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
v kúpnej cene dohodou po 3,00 eur/m2, čo za výmeru 218 m2 predstavuje čiastku 654,00 eur,
Stavba rodinného domu s. č. 107 je v celosti vo vlastníctve žiadateľky, zapísaný na LV č.
5092 k.ú. Nová Baňa.
6/ zámer Mesta Nová Baňa č. 1/2011 na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
odpredaj pozemku priamym predajom podľa ustanov. § 9a, ods. 1c a ods. 5 zákona o majetku
obcí nehnuteľnosť, pozemok C KN parc. č. 6345/36 – tr. tráv. porast o výmere 3734 m2
vytvorený GP č. 10935479-11/11 vypracovaným Viliamom Struhárom, geodetom Nová
Baňa, overeným dňa 25. 1. 2011 pod číslom 27/2011 z nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Nová Baňa vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa, dielom „1“
o výmere 3734 m2 z E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok
za účelom využitia pozemku na výstavbu rodinného domu,

v kúpnej cene minimálne po 1,87 eura/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 6/2011 zo dňa
28. 02. 2011 vypracovaného Ing. Danou Lančaričovou, Devičany č. 184, ktorým bola
stanovená všeobecná hodnota majetku,
so zverejnením termínu na doručenie cenových ponúk záujemcov do 29. 04. 2011 do 12.00
hod.
Pozemok bude vybranému záujemcovi odpredaný s ťarchou zabudovaného vodovodného
potrubia, ktorého prekládku
v prípade osadenia stavby v časti pozemku v ktorej sa
vodovodné potrubie nachádza, bude záujemca zabezpečovať na vlastné náklady.
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj predmetného pozemku bude s vybraným
záujemcom uzatvorená až po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia.
Náklady na zameranie pozemku vo výške 254,50 eur a náklady za znalecký posudok vo
výške 114,68 eur budú vybranému záujemcovi vyčíslené na úhradu v kúpnej zmluve.
D/ n e s c h v a ľ u j e
1/ odpredaj časti nehnuteľnosti - pozemku E KN parc. č. 5243/1 vedenej Správou katastra
Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa pre Ing. Andreu Pichlerovú, Májová č. 10, Nová
Baňa z dôvodu, že cez predmetnú časť pozemku je jediný prístup k pozemku E KN parc. č.
3516 vo vlastníctve fyzickej osoby vedenej na LV č. 4605 k.ú. Nová Baňa.
2/ odpredaj nehnuteľnosti – časti pozemku C KN parc. č. 469/1 vedenom Správou katastra
Žarnovica na LV č. 3853 pre Zdena Šarközyho, Štúrova č. 42, Nová Baňa z dôvodu
prípadného využitia pozemku mestom,
3/ odpredaj časti nehnuteľnosti pozemku E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok vedenom
Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 (v rozsahu C KN parc.č. 3553 – trvalý trávny
porast o výmere 753 m2 – pozemok nie je evidovaný na liste vlastníctva) pre žiadateľov
Slávku Zborovianovú, Tehelná ulica 11, Kapušany a Mariána Lukáča Budatínska 33,
Bratislava z dôvodu, že pozemok môže byť v budúcnosti využitý v náväznosti na
realizovanú výstavbu v tejto lokalite.
4/ odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku E KN parc.č. 2061/4 – ostatná plocha vedenom
Správou katastra Žarnovica na LV č. 3853 k.ú. Nová Baňa pre Ing. arch. Ľubora Hollého
a manž. trvale bytom Dlhé Diely I/51 Bratislava, za účelom využitia na prístupovú cestu
k svojim nehnuteľnostiam z dôvodu, že predmetný mestský pozemok môže byť taktiež
využitý na prístup k ďalšej priľahlej nehnuteľnosti,
E/ t r v á
na prijatom uznesení č. 76/2010/C/2 zo dňa 26. 8. 2010, ktoré bolo prijaté v nasledovnom
znení:
mestské zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti nehnuteľnosti – pozemku E KN parc.č.
22/16- zast. pl. vedenej Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa pre Mgr.
Drahomíra Tužinského Mládzovo 9, Breznička a Rudolfa Kociana Nábrežná č. 4, Nová
Baňa z dôvodu, že odpredajom požadovanej časti predmetného pozemku nachádzajúceho sa
v časti nad garážami pri bytovom dome č. 4 na ul. Nábrežnej, by zostala ďalšia časť pozemku

bez prístupu, ako aj z dôvodu, že odpredaj pozemku je potrebné riešiť komplexne aj
s riešením prístupov k pozemkom.
F/ r u š í
uznesenie mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa č. 93/2010/A1 zo dňa 25. 11. 2010,
ktorým bol predbežne schválený, zámer Mesta Nová Baňa odpredať priamym predajom
podľa ustanov. § 9a, ods. 1 c/ a ods. 5 zákona o majetku obcí časť nehnuteľnosti - pozemku
nachádzajúceho sa v lokalite Ležisko E KN parc.č. 3129/17 – tr. tráv. porast vedenom
Správou katastra Žarnovica na LV č. 6123 k.ú. Nová Baňa o výmere cca 5000 m2 za
účelom rekultivácie pozemku po jeho predchádzajúcom odvodnení so zameraním pozdĺž
komunikácie od E KN parc. č. 3129/10 cca na hranicu pozemkov C KN parc. č. 6669/2
a 6669/3 v dĺžke cca 90 m v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku,
ktorá bude stanovená znaleckým posudkom
Hlasovanie č. 16:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta
U z n e s e n i e č. 32/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
na základe prejednaných sťažností
ruší
vyradenie uchádzačov: Bc. Martiny Kuncovej, RNDr. Pavla Bačíka, Ing. Anny Holej
a Adriana Zimu z výberového konania na pozíciu „hlavný kontrolór mesta Nová Baňa“
a zároveň žiada prednostku Mestského úradu v Novej Bani o opätovné posúdenie všetkých
prijatých žiadostí za účasti mestského zastupiteľstva a zároveň žiada hlasovať o každom
z nich jednotlivo o tom, či spĺňa predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra.

Hlasovanie č. 17:
prítomní - 13

za - 7 (Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Ing. arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Mgr. Branislav
Pirháč, Ing. Jozef Štrba, Anton Tužinský)
proti - 5 (Jozef Barniak, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Natália Pinková, Ing. Karol
Tužinský)
zdržal sa – 0
nehlasoval - 1 (Katarína Štrbová)

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor 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. 33/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Správu mandátovej komisie z volieb hlavného kontrolóra v meste Nová Baňa zo dňa
11.3.2011
Hlasovanie č. 18:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 34/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
volí
Ing. Mgr. Elišku Vallovú, bytom Kalvárska č. 10, Nová Baňa za hlavnú kontrolórku mesta
Nová Baňa.
prítomní - 13
Hlasovanie tajné:

Ing. Mgr. Eliška Vallová
Ing. Andrea Zboranová
Ing. Jozef Garaj

7 hlasov
4 hlasy
2 hlasy

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta
U z n e s e n i e č. 35/2011

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
výsledky voľby hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa. Za hlavného kontrolóra mesta Nová
Baňa bola zvolená Ing. Mgr. Eliška Vallová, bytom Kalvárska č. 10, Nová Baňa s počtom
hlasov 7.
Hlasovanie č. 20:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

U z n e s e n i e č. 36/2011
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
schvaľuje poskytnutie dotácie
pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 10 000 eur na financovanie výdavkov na
zabezpečenie súťažných zápasov žiackych a dorasteneckých futbalových družstev, ako sú
preprava športovcov na športovú činnosť, prenájmy športovísk, odmeny trénerom, doplnenie
športovej výstroje a materiálu a na poplatky za lekárske vyšetrenia u športového lekára.
Hlasovanie č. 21:
prítomní - 13
za - 13 (Jozef Barniak, Mgr. Alica Bindová, Juraj Búry, Peter Forgáč, Viera Hudecová, Ing.
arch. Ján Kôpka, Maroš Marko, Natália Pinková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba,
Katarína Štrbová, Anton Tužinský, Ing. Karol Tužinský)
proti - 0
zdržal sa – 0
nehlasoval - 0

V Novej Bani, dňa 11.3.2011

Mgr. Ján H a v r a n
primátor mesta

