6. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2019
Povolené prekročenie rozpočtu príjmov, výdavkov, a presun rozpočtovaných výdavkov
Program Kód
Funkčná Ekonom.
Podprog. zdroja klasifik. klasifik.
Projekt

Text

Bežné príjmy

1.1.
1.3.1.
1.4.
7.1.
7.2.

41
41
41
41
41

01.1.1.
01.1.1.
01.1.1.
06.6.0.
06.6.0.

5.2.1.

41 04.5.1.

11.1.4.

41

5.
zmena

Príjmy
+
-

6.
zmena

5.
zmena

Výdavky
+
-

6.
zmena

0

Bežné výdavky MsÚ
Správa mesta
Menšie obecné služby
Poslanci
Výdavky na nebytové priestory
Zateplenie Domu služieb
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41:

566 690
900
9 868
63 703
11 299

-1 705
-450
10 623
5 000
-10 340
3 128

564 985
450
20 491
68 703
959

Bežné výdavky TS:
Údržba MK
Bežné výdavky TS kód zdroja 41:

230 676

-3 128
-3 128

227 548

809 313

-1 993
-1 993

807 320

Materská škola Nábrežná
Bežné výdavky MŠ kód zdroja 41:

Bežné výdavky celkom
Rozdiel bežného rozpočtu:

-1 993
1 993

Program Kód
Funkčná Ekonom.
Podprog. zdroja klasifik. klasifik.
Projekt

Text

5.
zmena

Príjmy
+
-

6.
zmena

Výdavky
+
-

5.
zmena

6.
zmena

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
43

231 Príjmy z predaja budov
Príjmy z predaja budov spolu:

Kapitálové príjmy spolu:

20 940

28 660
28 660

49 600

28 660

Kapitálové výdavky
11.1.4.

41 09.1.1.1.

MŠ Nábrežná - oplotenie

5.3.
8.2.3.
8.6.7.
8.13.
10.7.

43
43
43
43
43

Parkovací dom ull Nábrežná - Cintorínska - štúdia
Vodozádržné opatrenia - prípravná a PD
Oceľový prístrešok nad pódiom a príst. rampa
Vyhliadková veža Háj
Kultúrne centrum
Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 43:

5.2.1.
6.1.1.

43 04.5.1.
43 05.1.0.

04.5.1.
05.2.0.
08.2.0.
06.2.0.
08.2.0.

Striekacie zariadenie s príslušenstvom
Veľkokapacitné kontajnery a stacion. Lis so zásobníkom
Kapitálové výdavky TS kód zdroja 43:

0

1 993

1 993

0
0
9 800
0
90 000

2 000
9 590
3 100
4 110
6 000
24 800

2 000
9 590
12 900
4 110
96 000

0
0

2 503
1 357
3 860

2 503
1 357

Kapitálové výdavky kód zdroja 43 spolu:

8.6.2.
8.6.4.

46 04.4.3.
46 06.2.0.

Územný plán zmeny a doplnky
Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička - PD
Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 46:

5.2.1.
5.2.1.
5.2.1.
6.1.1.
6.1.1.
8.6.6.

46
46
46
46
46
46

Rekonštrukcia a rozšírenie MK - ul. Nad Hrádzou
Vybudovanie spevnených plôch ul. Školská
Vybudovanie vstupných vchodov k BD 46 ul. Školská
Veľkokapacitné kontajnery a stacion. Lis so zásobníkom
Zberný dvor - projektová dokumentácia
Altánok Pod sekvojou
Kapitálové výdavky TS kód zdroja 46:

04.5.1.
04.5.1.
04.5.1.
05.1.0.
05.1.0.
06.2.0.

Kapitálové výdavky kód zdroja 46 spolu:

28 660

16 000
3 000

-783
-3 000
-3 783

15 217
0

192 000
57 000
0
0
3 500
6 500

-37 960
5 789
19 811
20 243
-3 500
-600
3 783

154 040
62 789
19 811
20 243
0
5 900

0

Kapitálové výdavky spolu:

30 653

Rozdiel kapitálového rozpočtu:

-1 993

Program Kód
Funkčná Ekonom.
Podprog. zdroja klasifik. klasifik.
Projekt

Text

5.
zmena

Príjmy
+
-

6.
zmena

Výsledok rozpočtového hospodárenia:

Dopad na rozpočet mesta:

5.
zmena

Výdavky
+
-

6.
zmena

0

28 660

28 660

V Novej Bani, 8.10.2019
0
Vypracovala: Ing. Katarína Ditteová

Schválil: Mgr.MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

Komentár k 6. zmene rozpočtu mesta v roku 2019
V 6. zmene rozpočtu mesta je zapracované povolené prekročenie príjmov a výdavkov a
presun rozpočtovaných prostriedkov.

Bežný rozpočet
Bežné výdavky MsÚ
Podprogram 1.1. Správa mesta – rozpočet sa znižuje spolu o 1 705 eur – z toho1 355 eur
na interiérovom vybavení, 1 000 eur na všeobecnom materiáli a pridáva sa 650 eur na
školenia, kurzy, semináre. Okrem toho sa presúva čiastka 7 305 eur z tarifných platov na
odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a 1 712 eur z odchodného do odmien.
Zníženie rozpočtu o 1705 eur je z dôvodu potreby výdavkov v programe 1.4. poslanci.
Podprogram 1.3. Zamestnanosť, projekt 1.3.1. Menšie obecné služby – rozpočet sa
znižuje o 450 eur na položke pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.
Podprogram 1.4. Poslanci – do rozpočtu sa pridáva 10 623 eur a to: 600 eur na odmeny
zapisovateľkám komisií, 650 eur na poistné do poisťovní, 250 eur na reprezentačné, 473 eur
na všeobecné služby a 8 650 eur na odmeny poslancom. Pôvodný rozpočet bol nastavený cca
ako v roku 2018, avšak po schválení nových zásad odmeňovania poslancov, mestskej rady
a členov a zapisovateľov komisií boli čiastky odmien zdvojnásobené a preto pôvodný
rozpočet je už prekročený.
Podprogram 7.1. Výdavky na nebytové priestory – rozpočet sa zvyšuje o 5 000 eur na
údržbu vnútorných priestorov budovy terajšej Mestskej knižnice na ul. A. Kmeťa, ktorá bude
v budúcnosti využívaná na prenájom. Použitím výdavkov sa sleduje zlepšenie kvality
stavebno-technického a hygienického stavu vnútorných priestorov. V plánovanej sume sú
zahrnuté nasledovné výdavky :
- Vybudovanie novej priečky s dverným otvorom
- Vymaľovanie vnútorných stien a stropov objektu
- Výmena osvetlenia za LED lampy
Podprogram 7.2. Zateplenie Domu služieb – mesto predložilo žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie na Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania na projekt Zateplenie Domu služieb. Nakoľko celkový počet žiadostí
a ich požiadavky na dotáciu prevyšovali finančné možnosti Environmentálneho fondu,
minister životného prostredia SR nerozhodol o jej podporení. Žiadosť je zaradená do zoznamu
žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2019 a minister ŽP SR môže o nej rozhodnúť do
konca roka 2019. Nakoľko v tom prípade by bola realizácia v roku 2020, finančné prostriedky
nebudú potrebné v roku 2019 a celá rozpočtovaná čiastka 10 340 eur sa presúva v rámci
bežného rozpočtu na krytie iných výdavkov.
Bežné výdavky MsÚ kód zdroja 41 sa zvyšujú spolu o 3 128 eur.

Bežné účelové výdavky TS
Projekt 5.2.1. Údržba MK - oprava existujúcich MK (ul. Záhrbská, Tajch, Kútovská) –
oprava MK bola ukončená, zostávajúce prostriedky vo výške 3 128 eur sa presúvajú v rámci
bežného rozpočtu na krytie iných výdavkov.
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Podprogram Školstvo 11.1.
Projekt 11.1.4. MŠ Nábrežná - rozpočet sa znižuje o 1 993 eur. Zníženie je na položkách
transfery -1 790 eur (odchodné), MŠ údržba budov -203 eur. O uvedené finančné prostriedky
bude navýšený kapitálový rozpočet mesta na akciu „MŠ Nábrežná – rekonštrukcia exteriéru.“
Okrem spomínaného zvýšenia budú realizované potrebné presuny v rámci položiek, a to MŠ
mzdy -704 eur (tarifný plat), transfery +704 eur (náhrada PN), ŠJ mzdy -586 eur (tarifný plat),
transfery +586 eur (náhrada PN), MŠ prídel do sociálneho fondu -500 eur, MŠ vodné +500
eur, MŠ Nábrežná energie -1 700 eur, ET Štúrova energie +1 700 eur (v súlade
s preddavkovými faktúrami), ET Štúrova stravovanie -500 eur, energie +500 eur, ET Štúrova
výpočtová technika -900 eur, interiérové vybavenie +900 eur (koberec do veľkej spálne), ET
Kolibská výpočtová technika -1 500 eur, energie +1 500 eur (pelety), ŠJ Štúrova interiérové
vybavenie -4 000 eur, prevádzkové stroje +4 000 eur (sporák, drobný inventár), ŠJ Kolibská
interiérové vybavenie -1 000 eur, prevádzkové stroje +1 000 eur (sporák).
Bežné výdavky celkom sa touto zmenou znižujú o 1 993 eur.
Bežné príjmy sa nezvyšujú a bežné výdavky sa znižujú o 1 993 eur, čím je bežný rozpočet
prebytkový.

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy.
Príjmy z predaja budov – do rozpočtu sa zapájajú príjmy z predaja rekreačnej chaty na
Tajchu pri parkovisku, ktorej predaj bol odsúhlasený v roku 2018, kúpna zmluva bola
podpísaná po vysporiadaní prístupu k objektu. Do rozpočtu bola v 5. Zmene zapojená čiastka
20 940 eur, potrebná na pokrytie výdavkov – výkupu pozemku na parkovisko. Teraz
zapájame do rozpočtu na pokrytie kapitálových výdavkov čiastku 28 660 eur – rozdiel do
výšky kúpnej ceny.
Kapitálové príjmy kód zdroja 43 sa zvyšujú o 28 660 eur.

Kapitálové výdavky
Podprogram 11.1.4.Materská škola Nábrežná – do rozpočtu sa pridávajú na základe
požiadavky MŠ výdavky vo výške 1 993 eur na dodávku a montáž elektrického pohonu na
vstupnú bránu. Výdavky budú pokryté prebytkom bežného rozpočtu – usporenými bežnými
výdavkami Materskej školy.
Podprogram 5.3. Parkovací dom. ul. Nábrežná, Cintorínska – architektonická štúdia. Do
rozpočtu sa zapája nový podprogram Parkovací dom ul. Nábrežná – Cintorínska. Výdavky vo
výške 2 000 eur sú určené na vypracovanie architektonickej štúdie objektu Parkovacieho
domu vybudovaného v lokalite medzi ul. Nábrežnou a ul. Cintorínskou na mestskom
pozemku. V plánovanej sume je zahrnutý nasledovný rozsah dokumentácie:
- Situácia a umiestnenie v teréne
- Pôdorysy podlaží a rezy navrhovaného objektu
- Vizualizácia objektu
Architektonická štúdia bude slúžiť ako podklad pre investičný zámer a pre spracovanie
ďalších stupňov PD.
Podprogram 8.2. Nakladanie s odpadovými vodami, projekt 8.2.3. Vodozádržné
opatrenia v meste Nová Baňa. Do rozpočtu sa zavádza nový projekt so zámerom zmiernenia
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negatívnych dôsledkov zmeny klímy v intraviláne mesta, s cieľom realizácie opatrení na
zachytávanie zrážkovej vody v meste.
Výdavky vo výške 9 590 eur sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom
vybavenia stavebného povolenia, vrátane geometrického plánu.
Povinná príloha k žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejné obstarávanie z OP
Kvalita životného prostredia v rámci vyhlásenej výzvy „Vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine“ budú predmetom rozpočtu 2020.
Realizáciou troch opatrení – výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou
vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území, výsadbou
vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy a budovaním
zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže za účelom využitia
zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov i polievanie zelene navrhnutých v PD dôjde
k úprave námestia: radničného parku a dvoru, kde sídli záchranná služba.
Podprogram 8.6. Rozvoj obcí, projekt 8.6.7. Oceľový prístrešok nad pódiom
a prístupová rampa – v 4. zmene rozpočtu bola schválená suma 9 800 eur na vybudovanie
prístupovej rampy k pódiu a opravu prístrešku. Zmluvne bola dohodnutá suma 8 856 eur. Po
začatí prác na prístrešku sa odokrytím povrchu prístrešku zistilo, že rozsah prác je väčší. Nie
je možné tento rozsah realizovať dodatkom, na tieto práce (rekonštrukcia strechy) sa
uskutoční nové obstarávanie. Dodatkom č.1 sa vyčlenia práce na oprave strechy 524 eur zo
sumy 8 856 eur na 8 332 eur. Predpokladaná suma rekonštrukcie strechy, vychádzajúca
z cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bude pozostávať z odstránenia starej krytiny, strešného
plného latovania, bočných líšt a z inštalácii nového strešného latovania, krytiny, bočných líšt
a dažďových zvodov je 4 510 eur s DPH. Na uskutočnenie akcie navrhujeme navýšiť rozpočet
o 3 100 eur.
Podprogram 8.13. Vyhliadková veža Háj - suma 4 110 eur je za práce na viac, ktoré boli
prevedené firmou PR Querkus, s.r.o., Banská Bystrica na Vyhliadkovej veži Háj. Neboli
fakturované a vyplatené, pretože zmluvný vzťah zanikol. Zmluvné strany sa dohodli vyplatiť
túto sumu na základe Dohody o poskytnutí peňažnej náhrady za plnenie, ktoré nie je
možné vrátiť.
Podprogram 10.7. Kultúrne centrum – do 6. zmeny rozpočtu navrhujeme zapracovať
výdavky vo výške 6 000 eur na dofinancovanie prestavby Podnikateľského centra na
Kultúrne centrum za účelom zriadenia mestskej knižnice na I. poschodí. Výdavky sú určené
na úhradu naviac prác: nové stierky v detskej knižnici a v chodbe pri výťahu, dodávku
a montáž protipožiarnych dverí na I. poschodí, na zakúpenie hasiacich prístrojov v počte 6 ks,
revízne správu bleskozvodu.
Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 43 sa zvyšujú o 24 800 eur.
Projekt 5.2.1. Údržba MK – do rozpočtu sa pridáva 2 503 eur na striekacie zariadenie
s príslušenstvom. Uvedené zariadenie bude slúžiť na maľovanie čiar, parkovacích miest,
sídlisk, odstavných plôch, vyznačovanie zákazu parkovania pred kontajnermi, obnovu
vodorovného dopravného značenia na MK.
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO - do rozpočtu sa pridáva celková čiastka 21 600 eur na
veľkokapacitné kontajnery a stacionárny lis so zásobníkom. Vzhľadom k tomu, že mesto
plánuje pozemky pod prekládkovou stanicou využívať na iné účely, je potrebné zakúpiť
predmetné kontajnery vrátane lisovania tak, aby minimálne množstvo prepravovaného odpadu
na príslušné skládky v okolí boli vyššie ako 5,5t. Za týmto účelom bude vybavený dvor
predmetnými Abroll kontajnermi. Cena za kontajnery do rozpočtu je uvedená v cenníkových
cenách a je predpoklad, že bude pri súťaži dosiahnutá úspora. Z toho 1 357 eur bude kryté zo
zdrojov z predaja majetku a 20 243 eur z usporených zdrojov z rezervného fondu.
Kapitálové výdavky TS kód zdroja 43 sa zvyšujú o 3 860 eur.
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Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 43 spolu sa zvyšujú o 28 660 eur.

Podprogram 8.6. Rozvoj obcí, projekt 8.6.2. Územný plán zmeny a doplnky – nakoľko na
územný plán nebude potrebná celá rozpočtovaná čiastka, rozpočet sa znižuje o 783 eur –
potrebný rozdiel na presun v rámci kapitálových výdavkov na iné akcie.
Podprogram 8.6. Rozvoj obcí, projekt 8.6.4. – Vybudovanie oddychovej zóny Zvonička –
PD – nakoľko projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy Zvonička rozpočtovanú vo
výške 3 000 eur uhradí Región Gron, plánované výdavky budú použité v rámci rozpočtu na
financovanie iných výdavkov.
Kapitálové výdavky MsÚ kód zdroja 46 spolu sa znižujú o 3 783 eur – výšku potrebnu na
dofinancovanie kapitálových výdavkov TS.

Technické služby
Projekt 5.2.1. Údržba MK
Rekonštrukcia a rozšírenie MK - ul. Nad Hrádzou – akcia bola ukončená a nevyčerpané
prostriedky vo výške 37 960 eur budú zapojené do rozpočtu na krytie výdavkov podprogramu
5.2.1. Údržba MK a 6.1.1. Nakladanie s KO.
Vybudovanie spevnených plôch na ul. Školská – rozpočet na spevnené plochy na Školskej
ulici sa zvyšuje o 5 789 eur z dôvodu vyjadrenia vodárenskej spoločnosti, ktorá žiada o posun
začiatku parkovania pred zriadenú vodovodnú prípojku pozdĺž bytového domu.
Vybudovanie vstupných vchodov k bytovému domu č. 46 a obslužnej komunikácii ku
kanalizácii –nové verejné obstarávanie je potrebné pre zriadenie príjazdovej komunikácie ku
kanalizácii a úpravu vstupov k jednotlivým vchodom bytového domu č. 46, na čo bude
potrebné 19 161 eur a 650 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie.
Projekt 6.1.1. Nakladanie s KO
Veľkokapacitné kontajnery a stacionárny lis so zásobníkom – vzhľadom k tomu, že mesto
plánuje pozemky pod prekládkovou stanicou využívať na iné účely, je potrebné zakúpiť
predmetné kontajnery vrátane lisovania tak, aby minimálne množstvo prepravovaného odpadu
na príslušné skládky v okolí boli vyššie ako 5,5t. Za týmto účelom bude vybavený dvor
predmetnými Abroll kontajnermi. Cena za kontajnery do rozpočtu je uvedená v cenníkových
cenách a je predpoklad, že bude pri súťaži dosiahnutá úspora. Do rozpočtu sa pridáva 20 243
eur z usporených zdrojov rezervného fondu. (celková čiastka je 21 600 eur).
Zberný dvor - projektová dokumentácia – predmetnú akciu TS nebudú v tomto roku
realizovať, čiastka 3 500 eur je zapojená do rozpočtového presunu.
Projekt 8.6.6. Altánok Pod Sekvojou - akcia bola ukončená v prvej polovici roka.
Nevyčerpané prostriedky sú zapojené do rozpočtového presunu.
Kapitálové výdavky TS kód zdroja 46 sú vo výške 3 783 eur.
Kapitálové výdavky kód zdroja 46 sú vo výške nula eur. Nové zdroje už v súlade so
zákonom nemôžu byť zapojené do rozpočtu, v zmene rozpočtu je riešený len presun.
Kapitálové výdavky celkom sú vo výške 30 653 eur.
Nakoľko kapitálové príjmy sú vo výške 28 660 eur a výdavky sú vo výške 30 653 eur,
výsledkom je schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 993 eur, ktorý bude pokrytý
prebytkom bežného rozpočtu.
Dopad na rozpočet mesta – rozpočet príjmov sa zvyšuje o 28 660 eur a rozpočet výdavkov
o 28 660 eur, čo je vyrovnaný rozpočet.
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Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
K bodu:

Majetkové veci

Predkladá:

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

Spracovateľ:

Daša Zigová
referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa

Materiál obsahuje:

20 návrhov na uznesenie
20 dôvodových správ

V Novej Bani, dňa 16. októbra 2019
1. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 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 rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok vytvorený z E KN parc. č. 5161/1 – ostatná plocha o celkovej výmere
1.296 m2 - C KN parc. č. 1647/1 – trvalý trávny porast o výmere 30 m2, vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom
č. 33334501-021/2019, vypracovaným dňa 25.06.2019, geodetom Ing. Romanom
Strelkom, Horná Ždáňa 87, 966 04 , overeným dňa 27.06.2019, pod číslom
G1 – 238/2019;
v prospech:
Anton Kutaš, rod. Kutaš, Partizánska 94/31, 965 01 Žiar nad Hronom;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku o ktorý sa pôvodná vlastníčka
aj nový vlastník nehnuteľností evidovaných na LV č. 6811 dlhodobo starajú nakoľko
cez tento vedie jediná možnosť príjazdu k nehnuteľnostiam evidovaným
na LV č. 6811 (pozemkom C KN parc. č. 1647/8, C KN parc. č. 1646/1, C KN parc. č.
1646/2 a k rodinnému domu súp. č. 1103﴿ v osobnom vlastníctve žiadateľa;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 5,38 eur/m2, čo za výmeru
30 m2, predstavuje čiastku 161,40 eur, zaokrúhlene 160,00 eur
(slovom: jedenstošesťdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty
pozemku vo výške 120,00 eur.
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Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 75/2019 dňa 24.04.2019
spôsob prevodu uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 199/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa
vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.
2. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 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 rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok vytvorený z E KN parc. č. 3941/106 – lesný pozemok o celkovej výmere
2.616.740 m2 - C KN parc. č. 6348/24 – ostatná plocha o výmere 36 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom
č. 10935479-270/18, vypracovaným dňa 29.01.2019, geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 21.02.2019, pod číslom
G1 – 51/2019;
v prospech:
Ing. Milan Škvarka, rod. Škvarka, Viničná cesta 6772/52, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom
sa nachádza záchyt prameňa ako jediný zdroj pitnej vody k rodinnému domu
súp. č. 6772, evidovanému na LV č. 5130;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 1,65 eur/m2, čo za výmeru
36
m2 ,
predstavuje
čiastku
59,40
eur,
zaokrúhlene
60,00
eur
(slovom: šesťdesiat eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená
úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku
a stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad vo výške 160,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 111/2018 dňa 19.09.2018
spôsob prevodu uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 129/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti
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odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa
vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľa.
3. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
a povinný z vecného bremena strpí v pozemku:
E KN parc. č. 3941/106 – lesný pozemok o celkovej výmere 2.616.740 m2, vedenom
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa
v rozsahu 70 m2 zameranom geometrickým plánom č. 10935479-270/18,
vypracovaným dňa 29.01.2019, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27,
968 01 Nová Baňa, overeným dňa 21.02.2019, pod číslom G1 - 51/2019 zabudovanú
vodovodnú prípojku od záchytu prameňa k rodinnému domu súp. č. 6772
(na pozemku C KN parc. č. 6347/25) evidovanému na LV č. 5130 a právo vstupu
vo vyznačenej trase pozemku počas údržby a opravy potrubia;
v prospech: vlastníka rodinného domu súp. č. 6772 (na pozemku C KN parc. č.
6347/25) evidovaného na LV č. 5130 - Ing. Milana Škvarku, Viničná cesta 6772/52,
968 01 Nová Baňa ako oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú;
za jednorazovú odplatu stanovenú na základe vypracovaného znaleckého posudku
č. 129/2019 zo dňa 20.05.2019, čo za výmeru
70 m2, predstavuje čiastku
119,00 eur (slovom: jedenstodeväťnásť eur);
za účelom zriadenia vecného bremena - trpieť zabudovanú vodovodnú prípojku
od záchytu prameňa k rodinnému domu súp. č. 6772 (na pozemku C KN parc. č.
6347/25) evidovanému na LV č. 5130 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku
počas údržby a opravy potrubia.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 112/2018 dňa
19.09.2018 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
na základe ktorého bola s Ing. Milanom Škvarkom dňa 09.08.2019 uzatvorená Zmluva
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4/2019. Žiadateľ predložil mestu
Nová Baňa k zriadeniu vecného bremena a uzatvoreniu Zmluvy o zriadení vecného
bremena geometrický plán č. 10935479-270/18. Vecné bremeno - trpieť zabudovanú
vodovodnú prípojku od záchytu prameňa k rodinnému domu súp. č. 6772
(na pozemku C KN parc. č. 6347/25) evidovanému na LV č. 5130 a právo vstupu
vo vyznačenej trase pozemku počas údržby a opravy potrubia bude zriadené
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za jednorazovú odplatu stanovenú na základe vypracovaného znaleckého posudku
č. 129/2019 zo dňa 20.05.2019.
4. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
prevod nehnuteľnosti podľa § 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 rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok vytvorený z E KN parc. č. 3941/106 – lesný pozemok o celkovej výmere
2.616.740 m2 - C KN parc. č. 6348/25 – ostatná plocha o výmere 36 m2,
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom
č. 10935479-271/18, vypracovaným dňa 04.02.2019, geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 21.02.2019, pod číslom
G1 – 50/2019;
v prospech:
Darina Tencerová, rod. Šályová, Viničná cesta 6041/54, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom
sa nachádza záchyt prameňa ako jediný zdroj pitnej vody k rodinným domom
súp. č. 6040 a súp. č. 6041, evidovaným na LV č. 1465 a LV č. 626;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 1,65 eur/m2, čo za výmeru
36
m2 ,
predstavuje
čiastku
59,40
eur,
zaokrúhlene
59,00
eur
(slovom: päťdesiatdeväť eur), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve
vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty
pozemku a stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad vo výške 160,00 eur.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 115/2019 dňa 17.06.2019
spôsob prevodu uvedeného mestského pozemku, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe uvedeného bola znaleckým posudkom
č. 168/2019 určená všeobecná hodnota pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa
vypracovaného znaleckého posudku v prospech žiadateľky.
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5. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník
a povinný z vecného bremena strpí v pozemku:
E KN parc. č. 3941/106 – lesný pozemok o celkovej výmere 2.616.740 m2, vedenom
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa
v rozsahu 32 m2 zameranom geometrickým plánom č. 10935479-271/18,
vypracovaným dňa 04.02.2019, geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27,
968 01 Nová Baňa, overeným dňa 21.02.2019, pod číslom G1 - 50/2019 zabudovanú
vodovodnú prípojku od záchytu prameňa k rodinným domom súp. č. 6040
(na pozemku C KN parc. č. 3571/2) a súp. č. 6041(na pozemku C KN parc. č. 3568/2),
evidovaným na LV č. 1465 a LV č. 626 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku
počas údržby a opravy potrubia;
v prospech: vlastníka rodinných domov súp. č. 6040 (na pozemku C KN parc. č.
3571/2) a súp. č. 6041(na pozemku C KN parc. č. 3568/2), evidovaných na LV č. 1465
a LV č. 626 - Dariny Tencerovej, Viničná cesta 6041/54, 968 01 Nová Baňa
ako oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú;
za jednorazovú odplatu stanovenú na základe vypracovaného znaleckého posudku
č. 168/2019 zo dňa 19.06.2019, čo za výmeru
32 m2, predstavuje čiastku
61,00 eur (slovom: šesťdesiatjeden eur);
za účelom zriadenia vecného bremena - trpieť zabudovanú vodovodnú prípojku
od záchytu prameňa k rodinným domom súp. č. 6040 (na pozemku C KN parc. č.
3571/2) a súp. č. 6041 (na pozemku C KN parc. č. 3568/2), evidovaným
na LV č. 1465 a LV č. 626 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údržby
a opravy potrubia.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 116/2019 dňa 17.06.2019
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na základe ktorého bola
s Darinou Tencerovou dňa 16.08.2019 uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena č. 5/2019. Žiadateľka predložila mestu Nová Baňa k zriadeniu vecného
bremena a uzatvoreniu
Zmluvy o zriadení vecného bremena geometrický plán
č. 10935479-271/18. Vecné bremeno - trpieť zabudovanú
vodovodnú prípojku
od záchytu prameňa k rodinným domom súp. č. 6040 a súp. č. 6041, evidovaným
na LV č. 1465 a LV č. 626 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údržby
a opravy potrubia bude zriadené za jednorazovú odplatu stanovenú na základe vypracovaného
znaleckého posudku č. 168/2019 zo dňa 19.06.2019.
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6. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 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 rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
•

časť pozemku C KN parc. č. 6557/4 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
2779 m2, v rozsahu cca 25 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
katastrálnym odborom na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite Tajch;
v prospech:
Ing. Jakub Chranček, Brehy 387, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku zabratého drevenou
terasou potrebného ku kolaudácii rekreačnej chaty. Žiadateľ nevedome zabral
pri výstavbe rekreačnej chaty - drevenej terasy upevnenej k rekreačnej chate
postavenej na pozemku C KN parc. č. 6557/10 – trvalý trávny porast o výmere
64 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 5727
vo vlastníctve žiadateľa časť mestského pozemku C KN parc. č. 6557/4 v rozsahu
cca 25 m2.
Dôvodová správa

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku C KN parc. č.
6557/4 v rozsahu cca 25 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku
zabratého drevenou terasou potrebného ku kolaudácii rekreačnej chaty. Žiadateľ nevedome
zabral pri výstavbe rekreačnej chaty - drevenej terasy upevnenej k rekreačnej chate
postavenej na pozemku C KN parc. č. 6557/10 – trvalý trávny porast o výmere 64 m2,
vedenom Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 5727 vo vlastníctve
žiadateľa časť mestského pozemku C KN parc. č. 6557/4 v rozsahu cca 25 m2.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o usporiadanie vlastníckych vzťahov časti zabratého mestského
pozemku
za účasti pracovníčky Stavebného úradu pani Jazvinskej opätovne prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku C KN parc. č.
6557/4 v rozsahu cca 25 m2 podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného
v návrhu na uznesenie. V kúpnej cene minimálne vo výške 100,00 eur/m2.
Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná.
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7. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva
v tom, že Mesto Nová Baňa ako vlastník a ako budúci povinný z vecného bremena bude
trpieť v pozemku:
• E KN parc. č. 5154/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 7.636 m2, v rozsahu
VB cca 144 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym
na LV č. 6123 v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa umiestnenie
elektroenergetického zariadenia, jeho prevádzku – vykonávanie povolenej činnosti
(distribúcia elektriny) a prístup k nemu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike;
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako budúceho oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom realizácie stavby „11899 - Nová Baňa – Spodná – rekonštrukcia NNS
a rozšírenie NNK“.
Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu po predchádzajúcom schválení mestským zastupiteľstvom.
Dôvodová správa
Spoločnosť SSD, a.s., Žilina predložila mestu Nová Baňa žiadosť o vyjadrenie
sa k zriadeniu vecného bremena k plánovanej realizácii stavby: „11899 - Nová Baňa –
Spodná – rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“. Stavba bude časťou realizovaná na pozemku
mesta špecifikovanom v návrhu na uznesenie v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou SSD, a.s.. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča
Mestskému zastupiteľstvu mesta Nová Baňa schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena, na základe ktorého môže spoločnosť realizovať predmetnú
stavbu.
8. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto
Nová Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemkoch:
• E KN parc. č. 5307/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.918 m2, v rozsahu
VB 17 m2,

7

• E KN parc. č. 3483/351 – ostatná plocha o celkovej výmere 102 m2, v rozsahu
VB 45 m2, vedených Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym
na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa. Pozemky boli
porealizačne zamerané geometrickým plánom č. 46193537-32/2019 vypracovaným
dňa 11.02.2019 geodetom Ing. Jurajom Karolčíkom, Veterná 157/4, 029 01 Námestovo,
overeným dňa 19.03.2019 pod číslom: G1 - 57/2019,
umiestnenie a uloženie
elektroenergetického zariadenia a k nemu prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle
planých právnych predpisov zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike za účelom prevádzky,
údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období.
v prospech: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151, ako oprávneného z vecného bremena;
na dobu neurčitú;
znaleckým posudkom č. 464/2019 vypracovaným dňa 04.07.2019 firmou Znalex s.r.o.,
Hronská 1, 960 01 Zvolen bola stanovená jednorazová odplata za zriadenie vecného
bremena vo výške 120,00 eur;
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov dotknutých realizáciou
stavby „9031 - Nová Baňa – Bukovina, rozšírenie NN siete“.
Dôvodová správa
Spoločnosť SSD, a.s. zaslala mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení
vecného bremena za účelom realizácie stavby: „9031 – Nová Baňa – Bukovina, rozšírenie NN
siete“ v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú mesto
Nová Baňa uzatvorilo so spoločnosťou SSD, a.s. dňa 26.06.2018. Spoločnosť SSD, a.s.
doložila k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení VB porealizačný geometrický plán
č. 46193537-32/2019 vypracovaný dňa 11.02.2019 geodetom Ing. Jurajom Karolčíkom,
Veterná 157/4, 029 01 Námestovo, overený dňa 19.03.2019 pod číslom: G1 - 57/2019
a znalecký posudok č. 464/2019 vypracovaný dňa 04.07.2019 firmou Znalex s.r.o.,
Hronská 1, 960 01 Zvolen, ktorým je stanovená jednorazová odplata za zriadenie vecného
bremena vo výške 120,00 eur. Káblové vedenie je vedené zemou časťou mestských
pozemkov E KN parc. č. 5307/1 – ostatná plocha v rozsahu 17 m2 a E KN parc. č. 3483/351 –
ostatná plocha v rozsahu 45 m2 vedených Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym
odborom na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa. Komisia ÚPŽPaM žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SSD, a.s. prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného
bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške
120,00 eur na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Nová Baňa na základe predloženého
porealizačného geometrického plánu a znaleckého posudku.
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9. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 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 rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
•

časť pozemku E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere
5.894 m2, v rozsahu cca 76 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
katastrálnym odborom na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Vršky,
v prospech:
Kamil Tužinský a Emília Tužinská, Vršky 1038/36, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 205 (rodinný dom súp. č. 1038
s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia už 12 rokov uvedenú časť
pozemku kosia a udržiavajú, nakoľko bola zanedbaná a neudržiavaná.
Dôvodová správa

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
mestského pozemku
E KN parc. č. 5152/111 v rozsahu cca 76 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva časti pozemku, ktorý je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 205
(rodinný dom súp. č. 1038 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia
už 12 rokov uvedenú časť pozemku kosia a udržiavajú, nakoľko bola zanedbaná
a neudržiavaná. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku
prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku
E KN parc. č. 5152/111 podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu
na uznesenie. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky
zameraná a odpredaná v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku
stanovenej znaleckým posudkom.
10. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 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 rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
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•

časť pozemku E KN parc. č. 5240/24 – ostatná plocha o celkovej výmere
2.695 m2, v rozsahu cca 124 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
katastrálnym odborom na LV č. 5649 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Kútovská cesta,
v prospech:
Ing. Miroslav Hinka a Ing. Zuzana Hinková, Azalková 766/1, 821 01 Bratislava,
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 5457 (rodinný dom súp. č. 6134
s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia kúpili chalupu pred cca 4 rokmi
o uvedenú časť mestského pozemku sa starajú a na časti je už desiatky rokov
vybudované dláždené parkovisko na státie pred chalupou.
Dôvodová správa

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
mestského pozemku
2
E KN parc. č. 5240/24 v rozsahu cca 124 m z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva časti pozemku, ktorý je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými
na LV č. 5457 (rodinný dom súp. č. 6134 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia
kúpili chalupu pred cca 4 rokmi o uvedenú časť mestského pozemku sa starajú a na časti je už
desiatky rokov vybudované dláždené parkovisko na státie pred chalupou. Komisia ÚPŽPaM
žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča mestskému
E KN parc. č. 5240/24 podľa
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku
§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe
prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná a odpredaná
v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým
posudkom.
11. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti podľa § 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 rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
•

časť pozemku E KN parc. č. 5263 – ostatná plocha o celkovej výmere
367 m2, v rozsahu cca 47 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
katastrálnym odborom na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Školská,
v prospech:
Precon s.r.o., Školská 32, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36632091
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z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku – scelenia
pozemkov. Časť pozemku E KN parc. č. 5263 je priľahlá s nehnuteľnosťami
evidovanými na LV č. 8376 vo vlastníctve spoločnosti.
Dôvodová správa
Spoločnosť Precon s.r.o. požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku
E KN parc. č. 5263 v rozsahu cca 47 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva časti pozemku – scelenia pozemkov. Časť pozemku E KN parc. č. 5263 je priľahlá
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 8376 vo vlastníctve spoločnosti. Komisia ÚPŽPaM
žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku E KN parc. č. 5263 podľa § 9a, ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. z dôvodu
hodného osobitného zreteľa uvedeného v návrhu na uznesenie. Na základe prijatého
uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná a odpredaná v kúpnej cene
minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom.
12. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj časti pozemku C KN parc. č. 6320/2 - zastavaná plocha a nádvorie
v rozsahu cca 2.500 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Pod sekvojou,
spoločnosti CBA Slovakia, a.s., ul. Dukelských hrdinov č. 2, 984 01 Lučenec,
z dôvodu, že mesto Nová Baňa môže do budúcna na uvedenej časti pozemku
plánovať a realizovať iný zámer. V zmysle schváleného územného plánu mesta Nová Baňa
a regulatívov sa pozemok nachádza na funkčných plochách navrhnutých na stavebné využitie
a to na výstavbu komplexnej bytovej výstavby vrátane občianskej vybavenosti, do ktorej
sú zahrnuté aj zariadenia maloobchodu. Predmetná časť pozemku je vyčlenená v budúcnosti
na výstavbu ďalšieho bytového domu, v rámci ktorého je však možné uvažovať s realizáciou
predajne potravín ako podstavanej vybavenosti.
Dôvodová správa
Spoločnosť CBA Slovakia, a.s. požiadala mesto Nová Baňa o predaj časti mestského
pozemku C KN parc. č. 6320/2 v rozsahu cca 2.500 m2 so zámerom vybudovať na uvedenej
časti pozemku budovu s prevádzkou potravín, ktorá by bola prínosom pre občanov, občiansku
vybavenosť obce a vytvoriť tak miesto pre pohodlné a výhodné nakupovanie. Komisia
ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj
časti mestského pozemku C KN parc. č. 6320/2 z dôvodu, že mesto Nová Baňa môže
do budúcna na uvedenej časti pozemku plánovať a realizovať iný zámer. V zmysle
schváleného územného plánu mesta Nová Baňa a regulatívov sa pozemok nachádza
na funkčných plochách navrhnutých na stavebné využitie a to na výstavbu komplexnej
bytovej výstavby vrátane občianskej vybavenosti, do ktorej sú zahrnuté aj zariadenia
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maloobchodu. Predmetná časť pozemku je vyčlenená v budúcnosti na výstavbu ďalšieho
bytového domu, v rámci ktorého je však možné uvažovať s realizáciou predajne potravín
ako podstavanej vybavenosti.
13. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj pozemku C KN parc. č. 718/4 - záhrada o celkovej výmere 81 m2, vedeného
Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa,
v lokalite Vršky,
pre: Ing. Luciu Juskovú, Dona Sandtnera 35, 902 01 Pezinok,
z dôvodu, že sa na uvedenom pozemku nachádza miestna komunikácia vedená
v pasporte ciest vo vlastníctve mesta Nová Baňa.
Dôvodová správa
Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o predaj mestského pozemku C KN parc. č. 718/4
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý v minulosti vlastnili
starí rodičia žiadateľky ako súčasť záhrady C KN parc. č. 719. Starý otec žiadateľky odstúpil
časť záhrady mestu, aby tadiaľ v prípade potreby mohla prejsť zdravotná služba. Žiadateľka
žiada pozemok odkúpiť za účelom pestovania plodín a rastlín. Mestský pozemok C KN parc.
č. 718/4
je priľahlý s nehnuteľnosťami – rodinným domom, súp. č. 1022 a pozemkami
vo vlastníctve žiadateľky vedenými Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom
na LV č. 6040. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému
zastupiteľstvu neschváliť odpredaj mestského pozemku C KN parc. č. 718/4 z dôvodu,
že sa na uvedenom pozemku nachádza miestna komunikácia vedená v pasporte ciest
vo vlastníctve mesta Nová Baňa.
14. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj pozemku C KN parc. č. 4746 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 17 m2 a časti pozemku C KN parc. č. 4747 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 347 m2 v rozsahu cca 40 m2, vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Nám. sv. Alžbety,
pre: Ing. Stanislava Valacha, Štúrova 789/30, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že mesto Nová Baňa môže do budúcna na uvedených pozemkoch
plánovať a realizovať iný zámer a žiadatelia majú taktiež splatné záväzky voči mestu
Nová Baňa.
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Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o predaj mestských pozemkov C KN parc. č. 4746
a časti pozemku C KN parc. č. 4747 v rozsahu cca 40 m2 z dôvodu, že na mestskom pozemku
C KN parc. č. 4746 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 17 m2, prevádzkuje
stánok rýchleho občerstvenia evidovaný na LV č. 3885 ako stánok zelenina súp. č. 2186 vo
vlastníctve Ivety Valachovej, Štúrova 789/30. Pozemok pod stánkom rýchleho občerstvenia
má Iveta Valachová od mesta prenajatý Nájomnou zmluvou č. 28/2015/P od 1.1.2016
na dobu neurčitú. O odkúpenie mestského pozemku v rozsahu 40 m2 žiadajú z dôvodu
potreby prestavby a rozšírenia jestvujúceho zariadenia nakoľko každoročne evidujú stúpajúci
záujem o produkty a služby, ktoré poskytujú. Drevený stánok, ktorý už stojí takmer
desaťročia nezmenený a podľa ich názoru esteticky nezapadá do súčasného moderného a stále
sa rozvíjajúceho mesta. Tento by sa prestavbou zmenil na modernú a pohľadnú prevádzku
rýchleho občerstvenia. V prevádzke žiadatelia plánujú vybudovať WC, napojiť sa na mestskú
kanalizáciu a vytvoriť niekoľko nových pracovných pozícií. Komisia ÚPŽPaM
po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj časti
mestských pozemkov C KN parc. č. 4746 a C KN parc. č. 4747 z dôvodu, že mesto
Nová Baňa môže do budúcna na uvedených pozemkoch plánovať a realizovať iný zámer
a žiadatelia majú taktiež splatné záväzky voči mestu Nová Baňa.
15. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj časti pozemku C KN parc. č. 718/1 - zastavaná plocha a nádvorie v rozsahu
cca 90 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Vršky,
pre: Zitu Garajovú, Cintorínska 123/53, 968 01 Nová Baňa,
z dôvodu, že sa jedná o pozemok – pôvodnú prístupovú komunikáciu k priľahlým
susedným nehnuteľnostiam a cez predmetný pozemok vedie vodovodné potrubie.
Dôvodová správa
Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o predaj časti mestského pozemku C KN parc. č.
718/1 v rozsahu cca 90 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti
pozemku. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu
neschváliť odpredaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 718/1 z dôvodu, že sa jedná
o pozemok – pôvodnú prístupovú komunikáciu k priľahlým susedným nehnuteľnostiam
a cez predmetný pozemok vedie vodovodné potrubie.

13

16. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
predaj pozemku E KN parc. č. 5304/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 102 m2,
pozemok vedený Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa a časť pozemku E KN parc. č. 3610 – trvalý trávny porast
o celkovej výmere 19.848 m2 s výnimkou prístupovej cesty, ktorá je súčasťou pozemku
vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853 ako vlastníctvo
mesta Nová Baňa, v lokalite Bukovina,
pre: Miloša Kollára, Schillerova 1103/3, 811 04 Bratislava,
z dôvodu, že pozemky druhu trvalý trávny porast sú zarastené samonáletom
a na mieste sa nachádza hustý les.
Dôvodová správa
Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o predaj mestského pozemku E KN parc. č. 5304/1
a časti pozemku E KN parc. č. 3610. Žiadateľ vlastní v susedstve týchto pozemkov
nehnuteľnosti evidované na LV č. 7703 (rodinné domy, súp. č. 494 a súp. č. 3093
s pozemkami) a už dlhší čas pozoruje a rieši problémy s prerastaním porastov do cesty.
Lesné stroje chodia veľmi blízko k domom nakoľko im kroviny prekážajú v prejazde, v zime
im radlica rozbila časť obrubníka predzáhradky, preto by sa rád o kroviny zasahujúce do cesty
staral, aby bola cesta prístupnejšia. Na predmetných pozemkoch bol dlhé desaťročia vyvážaný
odpad z domácností, ktorý čiastočne prekryla vegetácia, ale po dažďoch sa postupne odkrýva.
Tento odpad žiadateľ postupne svojpomocne odstraňuje a v prípade odkúpenia pozemkov
by chcel investovať prostriedky na dôkladnejšie vyčistenie tohto priestoru a taktiež by chcel
zabrániť znečisťovateľom pokračovať v ich činnosti. Osobný prístup vidí žiadateľ ako jedinú
možnosť odstránenia starých enviromentálnych záťaží a ochrany prírody. Komisia ÚPŽPaM
po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj časti
mestských pozemkov z dôvodu, že pozemky druhu trvalý trávny porast sú zarastené
samonáletom a na mieste sa nachádza hustý les.
17. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 neschvaľuje
prenájom časti mestského pozemku E KN parc. č. 5261/1 – ostatné plochy
o celkovej výmere 15.580 m2, v rozsahu cca 145 m2 vedeného Okresným úradom
v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite
ul. Cintorínska,
pre: spoločnosť MEDVIT s.r.o., Cintorínska 24, 968 01 Nová Baňa,
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z dôvodu, že Komisia územného plánu, životného prostredia a majetku súhlasí
so stanoviskom vydaným Komisiou dopravy mesta Nová Baňa zo dňa 8.1.2019:
„Spoločnosť MEDVIT s.r.o. požiadala o nájom mestského pozemku v lokalite ul. Cintorínska
z dôvodu plánovanej realizácie zámeru spoločnosti MEDVIT s.r.o., vybudovať parkovacie miesta
na pozemku C KN parc. č. 4348 pre účely lekárne MEDEA a ambulancií ZDRAVIE. Pri realizácii
a následnom využívaní by dochádzalo k záberu časti zelených pásov a chodníka na pozemku
E KN parc. č. 5261/1 vo vlastníctve mesta Nová Baňa. Komisia dopravy neschvaľuje uvedený
zámer z dôvodu, že by bol narušený ráz a charakter lokality, ktorý tvoria zelené pásy
so stromoradím a projekt nie je vyhovujúci ani z hľadiska bezpečnosti chodcov
a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Navyše mesto Nová Baňa poskytuje tomuto
súkromnému zariadeniu bezplatne parkovaciu plochu a jej údržbu (pozemok C KN parc. č.
4345/1). Komisia dopravy navrhuje spoločnosti MEDVIT s.r.o. využiť pozemok C KN parc. č.
4348 na parkovanie tak, aby prístup k parkovacím miestam mal šírku jednosmernej, prípadne
obojsmernej komunikácie“.
Dôvodová správa
Spoločnosť MEDVIT s.r.o. požiadala mesto Nová Baňa o prenájom časti mestského
pozemku E KN parc. č. 5261/1 v rozsahu cca 145 m2 z dôvodu plánovanej realizácie zámeru
spoločnosti MEDVIT s.r.o., vybudovať parkovacie miesta na pozemku C KN parc. č. 4348
pre účely lekárne MEDEA a ambulancií Zdravie. Pri realizácii a následnom využívaní
by dochádzalo k záberu časti zelených pásov na pozemku E KN parc. č. 5261/1 vo vlastníctve
mesta Nová Baňa. Uvedené plochy by sa v rámci realizácie parkovacích plôch spevnili
zatrávňovacími tvárnicami na náklady žiadateľa. Uvedenou úpravou by muselo dôjsť
k vypíleniu štyroch stromov, ktoré sú v rámci týchto zelených pásov. Komisia ÚPŽPaM
po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť prenájom uvedenej
časti mestského pozemku. Komisia ÚPŽPaM súhlasí so stanoviskom vydaným Komisiou
dopravy mesta Nová Baňa zo dňa 8.1.2019: „Spoločnosť MEDVIT s.r.o. požiadala o nájom
mestského pozemku v lokalite ul. Cintorínska z dôvodu plánovanej realizácie zámeru spoločnosti
MEDVIT s.r.o., vybudovať parkovacie miesta na pozemku C KN parc. č. 4348 pre účely lekárne
MEDEA a ambulancií ZDRAVIE. Pri realizácii a následnom využívaní by dochádzalo k záberu
časti zelených pásov a chodníka na pozemku E KN parc. č. 5261/1 vo vlastníctve mesta
Nová Baňa. Komisia dopravy neschvaľuje uvedený zámer z dôvodu, že by bol narušený
ráz a charakter lokality, ktorý tvoria zelené pásy so stromoradím a projekt
nie je vyhovujúci ani z hľadiska bezpečnosti chodcov a bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. Navyše mesto Nová Baňa poskytuje tomuto súkromnému zariadeniu bezplatne
parkovaciu plochu a jej údržbu (pozemok C KN parc. č. 4345/1). Komisia dopravy navrhuje
spoločnosti MEDVIT s.r.o. využiť pozemok C KN parc. č. 4348 na parkovanie tak, aby prístup
k parkovacím miestam mal šírku jednosmernej, prípadne obojsmernej komunikácie“.
18. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj
stavebného pozemku podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou:
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časť pozemku C KN parc. č. 1608 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.556 m2
v rozsahu cca 900 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite
ul. Spodná.
Dôvodová správa
Na základe záujmu o kúpu časti pozemku na výstavbu rodinného domu komisia ÚPŽPaM
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku v lokalite ul. Spodná podľa
§ 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského
pozemku geometricky zameraná s ponechaním prístupovej komunikácie k nehnuteľnostiam
evidovaným na LV č. 2276 a LV č.6834 vo vlastníctve mesta a znaleckým posudkom bude
stanovená výška všeobecnej hodnoty pozemku.
19. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 čestne prehlasuje
že miestna komunikácia nachádzajúca sa na pozemku E KN parc. č. 5173/41 – ostatná
plocha prešla z vlastníctva štátu do vlastníctva mesta pred účinnosťou zákona SNR
č. 138/1991. Z dôvodu žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku E KN parc. č.
5173/41 – ostatná plocha o výmere 1.663 m2 pod miestnou komunikáciou, ktorý
je evidovaný na LV č. 6128 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu, v k.ú. Nová Baňa.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa má záujem požiadať Slovenský pozemkový fond o bezodplatné odovzdanie
majetku - pozemku formou písomného protokolu z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
pozemku E KN parc. č. 5173/41 nachádzajúceho sa pod miestnou komunikáciou. K uvedenej
žiadosti je potrebné Slovenskému pozemkovému fondu predložiť aj čestné prehlásenie
Mestského zastupiteľstva, že uvedená miestna komunikácia prešla z vlastníctva štátu
do vlastníctva mesta pred účinnosťou zákona SNR č. 138/1991.
20. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prenechania do nájmu podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a
nájom nehnuteľnosti
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
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•

časť pozemku E KN parc. č. 22/16 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 3.051 m2, v rozsahu 29,95 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite ul. Nábrežná;
pre: vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Nábrežná 94:
Byt č. 1: Ivan Bajsa, rod. Bajsa, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Ján Šimun, rod. Šimun, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 2: Ján Kocian, rod. Kocian, Veľká Lehota 222, 966 41 Veľká Lehota,
Byt č. 3: Jozef Cicko, rod. Cicko, Záhrbská 1165/5, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 4: Rudolf Kocian, rod. Kocian, Nábrežná 99/18, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 5: Ladislav Ditte, rod. Ditte, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 6: Mgr. Drahomír Tužinský, rod. Tužinský, Mládzovo č. 9, 985 02 Mládzovo,
Byt č. 7: Miroslav Šurka, rod. Šurka, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Helena Šurková, rod. Kráľová, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 8: Vladimír Gregor, rod. Gregor, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Terézia Gregorová, rod. Oslancová, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 9: Ivan Vlčko, rod. Vlčko, Tekovská Breznica 763, 966 52 Tekovská Breznica,
Ing. Zuzana Vlčková, rod. Vicianová, Školská 46/24, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 10: Michal Bakoš, rod. Bakoš, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 11: Anna Kováčová, rod. Petrášová, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 12: Ľuboš Suchý, rod. Suchý, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Andrea Suchá, rod. Šovčíková, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 13: Zdenko Forgáč, rod. Forgáč, Nábrežná 94/4, 968 01 Nová Baňa,
Byt č. 14: Pavol Líška, rod. Líška, Štúrova 789/24, 968 01 Nová Baňa,
na dobu neurčitú;
vo výške ročného nájomného 5,00 eur / m2 / rok;

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku na ktorom bude
realizovaná výstavba nových loggií v bytovom dome, súp. č. 94.
Dôvodová správa
Stavebné bytové družstvo Žiar nad Hronom ako správca bytového domu ul. Nábrežná,
súp. č. 94, Nová Baňa požiadalo mesto Nová Baňa o majetkovoprávne vysporiadanie
užívania časti mestského pozemku C KN parc. č. 4598/1 v rozsahu 29,95 m2 za účelom
realizácie výstavby nových loggií v bytovom dome, súp. č. 94.
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Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani
K bodu:

Majetkové veci

Predkladá:

Ing. Karol Tužinský
viceprimátor mesta Nová Baňa

Spracovateľ:

Daša Zigová
referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa

Materiál obsahuje:

1 návrh na uznesenie
1 dôvodová správa

V Novej Bani, dňa 16. októbra 2019
1. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole
Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.11.2019:
„Dodanie a inštalácia Konvektomatu el. 20xGN2/1, bojlerový, AOS-202EBA2“
z vlastných prostriedkov mesta financované v sume
21.267,84 eur
„Dodanie a montáž plynovej smažiacej panvice 120L BR120-912G/N“

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume

4.280,04 eur

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v kuchyni ZŠ Jána Zemana
v Novej Bani“.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa z dôvodu vyššieho počtu stravníkov zabezpečilo dovybavenie
zariadenia školskej jedálne
a uzatvorilo so spoločnosťou Gastro – JAZ, s.r.o.,
Nové Mesto nad Váhom Zmluvu č. 6/MIN/2019, predmetom ktorej bolo dodanie a inštalácia
Konvektomatu el. 20xGN2/1, bojlerový, AOS-202EBA2 do kuchyne ZŠ Jána Zemana
v sume 21.267,84 eur. Od spoločnosti Gastro – JAZ, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom bolo
taktiež zabezpečené dodanie a montáž plynovej smažiacej panvice 120L BR120-912G/N
v sume 4.280,04 eur.
Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenie zmluvy o zverení správy
medzi Mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Základnou školou Jána Zemana
ako správcom majetku.

