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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa

berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení prijatých na MsZ konanom dňa 24. 04. 2019

Kontrola plnenia uznesení
V zmysle uznesenia MsZ v Novej Bani č. 32/2010 predkladám MsZ kontrolu plnenia uznesení
prijatých na MsZ konanom dňa 24. 04. 2019
U z n e s e n i e č. 52/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 53/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 54/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 55/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 56/2019
- splnené, Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom (budovami) mesta Nová Baňa na
roky 2019-2022 prijatá
U z n e s e n i e č. 57/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 58/2019
- splnené, rezervný fond a fond rozvoja bývania doplnený, strata z podnikateľskej činnosti Mesta
zaúčtovaná, rezervný fond Technických služieb vytvorený, hospodársky výsledok Technických
služieb zaúčtovaný
U z n e s e n i e č. 59/2019
- splnené, 2. zmena rozpočtu zapracovaná do rozpočtu Mesta na rok 2019
U z n e s e n i e č. 60/2019
- splnené, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová Baňa prijaté
U z n e s e n i e č. 61/2019
- splnené, zmluva uzatvorená, zverejnená na webovom sídle Mesta
U z n e s e n i e č. 62/2019
- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, vklad do katastra povolený
U z n e s e n i e č. 63/2019
- splnené, kúpna zmluva uzatvorená, vklad do katastra povolený

U z n e s e n i e č. 64/2019
- splnené, súvisí s uznesením č. 65/2019
U z n e s e n i e č. 65/2019
- splnené, zmluva o budúcej zmluve uzatvorená
U z n e s e n i e č. 66/2019
- splnené, zmluva o zverení majetku Mesta do správy Technických služieb uzatvorená
U z n e s e n i e č. 67/2019
- v plnení, vypracováva sa geometrický plán
U z n e s e n i e č. 68/2019
- v plnení, vypracováva sa geometrický plán
U z n e s e n i e č. 69/2019
- v plnení, vypracováva sa geometrický plán
U z n e s e n i e č. 70/2019
- nesplnené, žiadateľ prijatého uznesenia zomrel
U z n e s e n i e č. 71/2019
- v plnení, súvisí s uznesením č. 72/2019
U z n e s e n i e č. 72/2019
- v plnení, prevod bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu dňa 17.6.2019
U z n e s e n i e č. 73/2019
- splnené, zmluva uzatvorená, návrh na vklad podaný
U z n e s e n i e č. 74/2019
- v plnení, súvisí s uznesením č. 75/2019
U z n e s e n i e č. 75/2019
- v plnení, geometrický plán objednaný
U z n e s e n i e č. 76/2019
- splnené, list žiadateľovi zaslaný
U z n e s e n i e č. 77/2019
- splnené, list žiadateľovi zaslaný
U z n e s e n i e č. 78/2019
- v plnení, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena sa pripravuje

U z n e s e n i e č. 79/2019
- splnené, list žiadateľovi zaslaný
U z n e s e n i e č. 80/2019
- splnené, list žiadateľovi zaslaný
U z n e s e n i e č. 81/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 82/2019
- splnené, výmaz v Obchodnom registri k 10. 05. 2019
U z n e s e n i e č. 83/2019
- splnené prijatím uznesenia
U z n e s e n i e č. 84/2019
- splnené, zápis v Obchodnom registri od 11. 05. 2019
U z n e s e n i e č. 85/2019
- splnené, výmaz v Obchodnom registri od 17. 05. 2019
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2019

Dôvodová správa

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za
šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred
prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2019

Kontrolná činnosť je vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a riadi sa jednotlivými ustanoveniami zákona
č. 357/2015 Z. z. o kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje
pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, ktorou sa overuje dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
pri hospodárení s finančnými prostriedkami.
Návrh plánu kontrolnej činnosti:
- Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestské
lesy spol. s r. o. Nová Baňa za rok 2018
- Kontrola evidencie výberu a účtovania poplatkov v zariadení školského stravovania
v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa v školskom roku 2018/2019
- Kontrola príjmov a výdavkov v Centre voľného času za I. polrok 2019
- Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Materskej škole Nábrežná
za I. polrok 2019
- Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2019
- Kontrola plnenia uznesení
- Vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa k návrhu rozpočtu na
rok 2020

Ostatné úlohy:
1. Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada mestské
zastupiteľstvo alebo primátor mesta v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj kontroly mimo plánu
kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia, a to predovšetkým z dôvodu novelizácie
právnych predpisov, resp. iných podnetov k výkonu kontroly
2. Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach MsZ
3. Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií MsZ,
Mestskej rady
4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, organizačných smerníc, VZN mesta

V zmysle plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania
jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej
problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, a z toho vyplývajúceho časového
rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude
potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Novej Bani, 31. mája 2019

Ing. Mgr. Eliška Vallová
hlavná kontrolórka
mesta Nová Baňa

Tento Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2019
bol zverejnený v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta (www.novabana.sk)
od 31. mája 2019.
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V Novej Bani, dňa 17. júna 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 C KN parc. č. 433 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej
výmere 376 m2: C KN parc. č. 433/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2,
vedený Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom
č. 10935479-20/19, vypracovaným dňa 15.03.2019, geodetom Viliamom Struhárom,
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 19.03.2019, pod číslom
G1 – 99/2019;
v prospech:
MDDr. Štefan Špirk, rod. Špirk, Májová 879/33, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom
plánuje žiadateľ zriadiť prístupovú cestu k pozemku C KN parc. č. 434 k plánovanej
realizácii výstavby;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 12,24 eur/m2, čo za výmeru
60 m2, predstavuje čiastku 734,40 eur, zaokrúhlene 730,00 eur (slovom:
sedemstotridsať 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. 105/2018 dňa 19.09.2018
spôsob predaja 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. 79/2019 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. 5149/112 – ostatná plocha o celkovej výmere
14.868 m2: C KN parc. č. 968/2 – záhrada o výmere 459 m2, vedený Okresným
úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, geometrickým plánom č. 12606103-1/2011,
vypracovaným dňa 03.02.2012, geodetom Jurajom Peniažkom - Geoslužba, ul. Hrádza
č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 10.02.2012, pod číslom 36/2012;
v prospech:
Marián Tužinský, rod. Tužinský a manželka Jozefína Tužinská, rod. Tencerová,
Záhradná 650/16, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ucelenia
hraníc pozemkov, nakoľko tento je susediaci s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov
a rozšírenia záhrady. Pozemkom vedie vodovodné potrubie, vysoké napätie
a cca 40 rokov ho žiadatelia udržiavajú, aby nebol zanedbaný;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 5,80 eur/m2, čo za výmeru
459 m2, predstavuje čiastku 2.662,20 eur, zaokrúhlene 2.660,00 eur (slovom:
dvetisícšesťstošesťdesiat 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.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 48/2018 dňa 16.05.2018
spôsob predaja 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
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č. 80/2019 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 žiadateľov.
3. 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 C KN parc. č. 4811/9 – záhrada o výmere 1004 m2, vedený Okresným
úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad;
v prospech:
KNAUF
INSULATION, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa,
IČO: 31 628 109;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku za účelom jeho
využitia ako parkovacie miesta pre kamióny, ktoré momentálne nemajú vyhradený
priestor pre parkovanie. Spoločnosť Knauf Insulation, s.r.o. má záujem o udržiavanie
pozemku, nakoľko sa tento nachádza v blízkosti pozemkov vo vlastníctve spoločnosti
a jedná sa o priestory priamo pri vstupe do mesta z diaľnice a zo železničnej stanice.
Pozemok C KN parc. č. 4811/9 sa v územnom pláne mesta Nová Baňa nachádza
v území bez funkčného využitia - územie priemyselnej výroby, stavebníctva,
distribúcie a skladov. Na predmetnom pozemku nie je možné umiestniť žiadnu stavbu
z dôvodu existujúceho plynárenského zariadenia - plynovodu;
v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku po 6,35 eur/m2, čo za výmeru
1004 m2, predstavuje čiastku 6.375,40 eur, zaokrúhlene 6.400,00 eur (slovom:
šesťtisícštyristo 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.
Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí uznesením č. 72/2019 dňa 24.04.2019
spôsob predaja 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. 120/2019 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
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osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa
vypracovaného znaleckého posudku v prospech spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o.
4. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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
prevod zámenou nehnuteľností medzi mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1,
968 26 Nová Baňa a spoločnosťou SEAFLY a.s., Slovanské nábrežie 15, 841 10
Bratislava, IČO: 00643777 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 3/5 väčšinou všetkých
poslancov:
•
•

pozemok C KN parc. č. 6556/42 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2,
pozemok C KN parc. č. 6556/28 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2
vytvorený z pozemku C KN parc. č. 6556/28 – zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 428 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom
katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
geometrickým plánom č. 12606103-28/2013 vypracovaným dňa 30.11.2014,
geodetom Jurajom Peniažkom Geoslužba, ul. Hrádza č. 49, 968 01 Nová Baňa,
overeným dňa 11.12.2014 pod číslom: 416/2014;

za pozemok:
• C KN parc. č. 6556/38 – ostatná plocha o výmere 74 m2, vytvorený z pozemku
C KN parc. č. 6556/24 – ostatná plocha o celkovej výmere 840 m2, vedeného
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8591, v k.ú.
Nová Baňa ako vlastníctvo spoločnosti SEAFLY a.s., Slovanské nábrežie 15, 841 10
Bratislava, IČO: 00643777, geometrickým plánom č. 12606103-28/2013
vypracovaným dňa 30.11.2014, geodetom Jurajom Peniažkom Geoslužba, ul. Hrádza
č. 49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 11.12.2014 pod číslom: 416/2014;
bez finančného vyrovnania;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod vybudovaným
cyklochodníkom v rekreačnej oblasti Tajch a jeho následnej kolaudácie v zmysle
stavebného povolenia prot. č. OVŽPaSM – 2012/02348/13818, SP 4/2012
zo dňa 21.11.2012.
Dôvodová správa
Dňa 7.5.2019 sa na Mestskom úrade mesta Nová Baňa konalo rokovanie so zástupcom
spoločnosti SEAFLY a.s. pánom Františkom Zvrškovcom vo veci majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pod vybudovaným cyklochodníkom v rekreačnej oblasti Tajch,
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nakoľko mesto Nová Baňa pri výstavbe cyklochodníka zabralo časť pozemku vo vlastníctve
uvedenej spoločnosti. Na rokovaní bolo dohodnuté majetkovoprávne vysporiadanie formou
bezodplatnej zámeny pozemkov z dôvodu potreby uskutočnenia kolaudácie cyklochodníka
v zmysle stavebného povolenia prot. č. OVŽPaSM – 2012/02348/13818, SP 4/2012
zo dňa 21.11.2012.
5. 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: Technické služby
mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 24
Nová Baňa, IČO: 00185221,
dňom 01.07.2019:
Detské ihrisko pri kostole sv. Alžbety - komunitný park: (betónový stôl na stolný
tenis s kovovou sieťkou a ostatným zariadením)
23.319,61 eur
v účtovnej cene:
v zostatkovej cene:
0,00 eur
za účelom spravovania majetku – detského ihriska mesta Nová Baňa.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa zveruje do správy správcovi majetku Technickým službám mesta
Nová Baňa Detské ihrisko pri kostole sv. Alžbety (komunitný park) za účelom jeho
spravovania.
6. 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. 5197/11 – ostatná plocha o celkovej výmere 2.217 m2, v rozsahu
VB cca 192 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;
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za účelom realizácie stavby „11741 - Nová Baňa – Sadovnícka cesta: Zahustenie TS“.
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: „11741 - Nová Baňa –
Sadovnícka cesta: Zahustenie TS“. 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.
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 pozemkoch:
C KN parc. č. 3141/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3130 m2,
v rozsahu VB cca 261 m2, vedenom Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym
odborom na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa,
a E KN parc. č. 5238/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 981 m2, v rozsahu
VB cca 184,5 m2 vedenom Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom
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 „11055 - Nová Baňa – Kútovská cesta – Posilnenie NNS“
(výstavba nového zemného káblového vedenia a skrine PRIS).
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: „11055 - Nová Baňa –
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Kútovská cesta – Posilnenie NNS“ (výstavba nového zemného káblového vedenia a skrine
PRIS). Stavba bude časťou realizovaná na pozemkoch mesta špecifikovaných 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
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 nasledovnej nehnuteľnosti
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
pozemok C KN parc. č. 423/1 – ostatná plocha o výmere 7.350 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3977,
v k.ú. Brehy, v lokalite Brehy ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
pre: Obec Brehy, IČO: 35659599, Brehy 117, 968 01;
na dobu určitú – 10 rokov;
vo výške nájomného 30,00 eur / predmet nájmu / rok;
z dôvodu možnosti získavania grantov pre rozvoj športového areálu a tým vytvárania
kvalitných podmienok pre mládež a športovcov. Prenájom uvedenej nehnuteľnosti
bude dočasný nakoľko obec Brehy podala dňa 23.04.2019 na Okresný súd
Žiar nad Hronom Žalobu o určenie vlastníckeho práva, ktorou sa všetky nehnuteľnosti
evidované na LV č. 3977 a LV č. 6244 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa v k.ú. Brehy
prevedú do vlastníctva obce Brehy.
Dôvodová správa
Obec Brehy požiadala mesto Nová Baňa o prenájom pozemku pod ihriskom za účelom
získania grantov pre rozvoj športového areálu a tým vytvárania kvalitných podmienok
pre mládež a športovcov. Uvedený pozemok obec Brehy využíva pre účely Obecného
športového klubu a slúži pre rozvoj športových a kultúrnych aktivít športovcov, detí
a mládeže. Obec Brehy sa zaväzuje, že bude uvedenú nehnuteľnosť riadne spravovať,
udržiavať, zveľaďovať a zlepšovať podmienky na využitie pre účely uvedené v žiadosti.
Prenájom uvedenej nehnuteľnosti bude dočasný nakoľko obec Brehy podala dňa 23.04.2019
na Okresný súd Žiar nad Hronom Žalobu o určenie vlastníckeho práva, ktorou sa všetky
nehnuteľnosti evidované na listoch vlastníctva č. 3977 a LV č. 6244 ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa v k.ú. Brehy prevedú do vlastníctva obce Brehy.
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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 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 nasledovnej nehnuteľnosti
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
Sociálno – prevádzková budova, súp. č. 426 a pozemok C KN parc. č. 423/2 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2 na ktorom je budova postavená,
nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym
na LV č. 3977, v k.ú. Brehy, v lokalite Brehy ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
pre: Obecný športový klub Brehy, IČO: 37825305, Brehy 117, 968 01;
na dobu určitú - 10 rokov;
vo výške nájomného 20,00 eur / predmet nájmu / rok;
z dôvodu možnosti získavania grantov pre rozvoj športového areálu a tým vytvárania
kvalitných podmienok pre mládež a športovcov. Prenájom uvedenej nehnuteľnosti
bude dočasný nakoľko obec Brehy podala dňa 23.04.2019 na Okresný súd
Žiar nad Hronom Žalobu o určenie vlastníckeho práva, ktorou sa všetky nehnuteľnosti
evidované na LV č. 3977 a LV č. 6244 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa v k.ú. Brehy
prevedú do vlastníctva obce Brehy.
Dôvodová správa
Obecný športový klub Brehy požiadal mesto Nová Baňa o prenájom Sociálno – prevádzkovej
budovy, súp. č. 426 a pozemku C KN parc. č. 423/2 –zastavaná plocha a nádvorie o výmere
131 m2 na ktorom je budova postavená, za účelom získania grantov pre rozvoj športového
areálu a tým vytvárania kvalitných podmienok pre mládež a športovcov. Uvedené
nehnuteľnosti slúžia pre rozvoj športových a kultúrnych aktivít športovcov, detí a mládeže.
Obecný športový klub Brehy sa zaväzuje, že bude uvedenú nehnuteľnosť riadne spravovať,
udržiavať, zveľaďovať a zlepšovať podmienky na využitie pre účely uvedené v žiadosti.
Prenájom uvedenej nehnuteľnosti bude dočasný nakoľko obec Brehy podala dňa 23.04.2019
na Okresný súd Žiar nad Hronom Žalobu o určenie vlastníckeho práva, ktorou sa všetky
nehnuteľnosti evidované na listoch vlastníctva č. 3977 a LV č. 6244 ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa v k.ú. Brehy prevedú do vlastníctva obce Brehy.
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10. 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 nasledovnej nehnuteľnosti
o ktorej mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
kancelária o výmere 17 m2 nachádzajúca sa na adrese: Bernolákova 11, súp. č. 36,
968 01 Nová Baňa. Stavba je postavená na pozemku mesta C KN parc. č. 154,
vedenom Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
pre: E.Mat s.r.o., IČO: 52 091 783, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa;
na dobu neurčitú;
vo výške ročného nájomného 507,88 eur/ predmet nájmu/ rok/ bez energií spojených
s nájmom;
za účelom prevádzkovania kancelárie v zmysle predmetu činností zapísaných
v Obchodnom registri;
z dôvodu zmeny podnikania nájomníčky kancelárie z osoby, ktorá podnikala
na základe živnostenského oprávnenia (Eva Matejová, Mierová 616/26, 966 01
Hliník nad Hronom) na osobu zapísanú v obchodnom registri E.Mat s.r.o. (konateľka
spoločnosti Eva Matejová, Mierová 616/26, 966 01 Hliník nad Hronom) za rovnakých
podmienok ako v platnej nájomnej zmluve č. 58 zo dňa 31.05.2001 a jej dodatkoch.
Dôvodová správa
Zmluvou č. 58 zo dňa 31.05.2001 a jej dodatkami bol daný do nájmu Eve Matejovej, miesto
podnikania : 966 01 Hliník nad Hronom, Mierová 616/26 , IČO 35300485 nebytový priestor –
kancelária na ul. Bernolákovej č. 11 – II. poschodie o výmere 17m2 za účelom
prevádzkovania kancelárie pobočky KOOPERATÍVY. Nájomníčka podnikala na základe
živnostenského oprávnenia. Podnikateľský subjekt ukončil podnikateľskú činnosť
vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na dokladoch o živnostenskom oprávnení
ku dňu 01.02.2019.
Od 01. 01. 2019 nájomníčka Eva Matejová podniká ako osoba zapísaná v obchodnom registri
– obchodný názov E.MAT s.r.o., IČO: 52 091 783, konateľka Eva Matejová, Mierová 616/26,
966 01 Hliník nad Hronom. Na základe zmeny druhu podnikania nájomníčka požiadala
o zmenu nájomcu v predmetnej kancelárii za rovnakých podmienok. Ročné nájomné –
507,88 eur, bez nákladov spojených s užívaním kancelárie (voda, elektrická energia,
vykurovanie). Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť uzatvorenie novej nájomnej zmluvy v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného
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osobitného zreteľa na dobu neurčitú a to z dôvodu, že nájomníčka kancelária podnikala
na základe živnostenského oprávnenia a od 01.02.2019 došlo k zmene a podniká ako osoba
zapísaná v obchodnom registri.
11. 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 nasledovnej nehnuteľnosti
o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to:
•

časť pozemku C KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 37.417 m2, v rozsahu 18 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite Pod sekvojou;
pre: Mgr. Janka Žemberyová, Pod sekvojou 43/3, 968 01 Nová Baňa;
na dobu: neurčitú;
vo výške nájomného 5,00 eur / m2 / rok; (celkové ročné nájomné 90,00 eur/rok);
za účelom garážovania osobného automobilu. Žiadateľka dňa 10.05.2019 odkúpila
prefabrikovanú garáž umiestnenú na predmetnom mestskom pozemku od manželov
Pastierových, ktorí majú s mestom Nová Baňa na časť pozemku uzatvorenú nájomnú
zmluvu č. 7/2007 zo dňa 22.06.2007 a dodatok č. 1 zo dňa 10.10.2011;
z dôvodu, majetkovoprávneho vysporiadania užívania pozemku
je umiestnená prefabrikovaná garáž vo vlastníctve žiadateľky.

na

ktorom

Dôvodová správa
Žiadateľka dňa 10.05.2019 odkúpila prefabrikovanú garáž umiestnenú na predmetnom
pozemku od manželov Pastierových, ktorí majú s mestom na predmetnú časť pozemku
uzatvorenú nájomnú zmluvu č. 7/2007 zo dňa 22.06.2007 a dodatok č. 1 zo dňa 10.10.2011.
Pôvodní vlastníci uzatvorili v minulosti s mestom Nová Baňa nájomnú zmluvu (č. 7/2007)
na nájom časti pozemku C KN parc. č. 6320/2 (ul. Pod sekvojou) za účelom umiestnenia
prefabrikovanej garáže pre garážovanie osobného automobilu. Nájomný vzťah s mestom
žiadajú ukončiť z dôvodu, že garáž predali pani Žemberyovej. Prefabrikovaná garáž
je umiestnená na pozemku mesta C KN parc. č. 6320/2. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní
žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenechanie predmetnej časti mestského
pozemku v rozsahu 18 m2 žiadateľke do dočasného nájmu na dobu neurčitú, podľa
§ 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní
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užívania pozemku na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž v cene nájmu po 5,00
eur/m2/rok.
12. 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:
•

pozemok C KN parc. č. 4594/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
89 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa v lokalite
ul. Cintorínska;
v prospech:
Vladimír Adamec, Muškátová 795, 966 52 Tekovská Breznica;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku ako záhradky
viažúcej sa k vlastníctvu bytu v bytovom dome súp. č. 137. Uvedená časť mestského
pozemku priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 4594/19 vo vlastníctve žiadateľa.
Mestský pozemok je dlhodobo nevyužívaný stará sa oň žiadateľ z dôvodu,
aby neprerastala tráva, burina a kríky na pozemok v jeho vlastníctve. Na predmetnom
pozemku nie je možné umiestniť žiadnu stavbu z dôvodu existujúcej plynovej
prípojky.
Dôvodová správa

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku C KN parc. č. 4594/1
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku ako záhradky viažúcej sa
k vlastníctvu bytu v bytovom dome súp. č. 137. Mestský pozemok priamo susedí s pozemkom
C KN parc. č. 4594/19 vo vlastníctve žiadateľa, nakoľko je tento dlhodobo nevyužívaný stará
sa oň žiadateľ z dôvodu, aby neprerastala tráva, burina a kríky na jeho pozemok.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie mestského pozemku prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu pozemku C KN parc. č. 4594/1 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 predmetnom
pozemku nie je možné umiestniť žiadnu stavbu z dôvodu existujúcej plynovej prípojky.
V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým
posudkom.
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13. 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. 5149/111 – ostatné plochy o celkovej výmere
12.869 m2, v rozsahu cca 30 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. Kollárova;
v prospech:
Eva Hlaváčová, Kollárova 348/14, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je priľahlý s nehnuteľnosťami – rodinným domom, súp. č. 348 a pozemkami
vo vlastníctve žiadateľky vedenými Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym
odborom na LV č. 6273. Časť mestského pozemku je potrebné geometricky zamerať
v šírke 4 m od hranice pozemku C KN parc. č. 100/2 vo vlastníctve žiadateľky.
Dôvodová správa

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
mestského pozemku
2
E KN parc. č. 5149/111 v rozsahu cca 30 m z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva časti pozemku, ktorý je priľahlý s nehnuteľnosťami – rodinným domom,
súp. č. 348 a pozemkami vo vlastníctve žiadateľky vedenými Okresným úradom Žarnovica,
katastrálnym odborom na LV č. 6273.
Komisia ÚPŽPaM vykonala tvar miestnu obhliadku za účasti žiadateľky a žiadosť
o odkúpenie časti uvedeného mestského pozemku po podaní odvolania proti rozhodnutiu
o neschválení odkúpenia časti mestského pozemku doručeného dňa 22.02.2019 opätovne
prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku
E KN parc. č. 5149/111 v rozsahu cca 30 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. Časť mestského pozemku je potrebné geometricky
zamerať v šírke 4 m od hranice pozemku C KN parc. č. 100/2 vo vlastníctve žiadateľky
a následne odpredať v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty pozemku
stanovenej znaleckým posudkom.
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14. 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 20,00 eur/m2 (resp. všeobecnej
hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom). Na základe prijatého uznesenia bude
časť mestského pozemku geometricky zameraná.
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15. 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. 3931/22 – trvalé trávne porasty o celkovej výmere
183.035 m2, v rozsahu cca 20 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite Chotár;
v prospech:
Ján Psotka, Chotár 4027, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom
je umiestnená mobilná garáž pre osobné motorové vozidlo bez pevného základu
vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má v súčasnosti uvedenú časť pozemku v nájme
na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2013 zo dňa 28.06.2013.
Dôvodová správa

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku E KN parc. č.
3931/22 v rozsahu cca 20 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti
pozemku na ktorom je umiestnená mobilná garáž pre osobné motorové vozidlo bez pevného
základu vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má v súčasnosti uvedenú časť pozemku v nájme
na základe Nájomnej zmluvy č. 1/2013 zo dňa 28.06.2013.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku E KN parc. č. 3931/22
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.
16. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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 mestských pozemkov E KN parc. č. 5161/1 – ostatná plocha o celkovej
výmere 1.296 m2 a E KN parc. č. 1873/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
12.501 m2 vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym
na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v rozsahu
cca 56 m2, v lokalite ul. Kamenárska;
v prospech:
Dušan Volf, Kamenárska 1299/84, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, ktoré
sú priľahlé s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 953 (rodinný dom súp. č. 1961
s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľa a plánovanej výstavby prístupovej cesty
na pozemok C KN parc. č. 1645/1 vo vlastníctve žiadateľa, na ktorom plánuje
realizovať pre svojho syna výstavbu rodinného domu.
Dôvodová správa

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
mestských pozemkov
E KN parc. č. 5161/1 a E KN parc. č. 1873/1 v rozsahu cca 56 m2 z dôvodu
majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemkov, ktoré sú priľahlé
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 953 (rodinný dom súp. č. 1961 s pozemkami)
vo vlastníctve žiadateľa a plánovanej výstavby prístupovej cesty na pozemok C KN parc. č.
1645/1 vo vlastníctve žiadateľa, na ktorom plánuje realizovať pre svojho syna výstavbu
rodinného domu. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestských pozemkov
prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemkov
E KN parc. č. 5161/1 a E KN parc. č. 1873/1 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 všeobecnej hodnoty
pozemkov stanovenej znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť
mestských pozemkov geometricky zameraná.
17. 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. 4489 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej
výmere 3.719 m2, v rozsahu cca 526 m2, vedeného Okresným úradom
v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Záhrbská;
v prospech:
Emília Hrnčiarová a Ivan Hrnčiar, Záhrbská 1657/29, 968 01 Nová Baňa;

15

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 3831 a LV č. 4745 (rodinný dom
súp. č. 1657 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. Žiadatelia pri refinancovaní
úveru zistili skutočnosť, že časť pozemkov, ktoré užívali a celoročne udržiavali
sú mestské. Pozemok C KN parc. č. 6251/5 je strmý svah a dochádza k zosuvom pôdy
až na cestu. Žiadatelia chcú po odkúpení časti mestského pozemku na tomto postaviť
oporný múr a zamedziť tak opätovným zosuvom pôdy.
Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
mestského pozemku
2
E KN parc. č. 4489 v rozsahu cca 526 m z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva časti pozemku, ktorý je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými
na LV č. 3831 a LV č. 4745 (rodinný dom súp. č. 1657 s pozemkami) vo vlastníctve
žiadateľov. Žiadatelia pri refinancovaní úveru zistili skutočnosť, že časť pozemkov, ktoré
užívali a celoročne udržiavali sú mestské. Pozemok C KN parc. č. 6251/5 je strmý svah
a dochádza k zosuvom pôdy až na cestu. Žiadatelia chcú po odkúpení časti mestského
pozemku na tomto postaviť oporný múr a zamedziť tak opätovným zosuvom pôdy.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku E KN parc. č.
4489 v rozsahu cca 526 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. Časť mestského pozemku je potrebné geometricky zamerať
s ponechaním prístupovej komunikácie, ktorá slúži aj pre ostatných vlastníkov nehnuteľností
vo vlastníctve mesta a následne odpredať v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej
hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom.
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 nehnuteľností 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 mestského pozemku E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej
výmere 2791 m2, v rozsahu cca 1700 m2, vedeného na LV č. 6123,
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina;
v prospech:
Bc. Jana Krajčírová, Agátová 2803/18, 955 01 Topoľčany, Erika Budinská,
Cintorínska 115/36, 968 01 Nová Baňa a Ján Budinský, Vígľašská 3034/4, 851 07
Bratislava;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý
je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými
na LV č. 5532 (rodinný dom
súp. č. 6042 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. O uvedenú časť pozemku
sa už niekoľko desaťročí starala a stará ich rodina, bol a aj je udržiavaný v domnení,
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že sa jedná o pozemok v ich vlastníctve. Taktiež majú na ňom umiestnené drobné
stavby ako chliev, dreváreň a garáž. Žiadatelia až pri poslednom dedičskom konaní
zistili skutočnosť, že sa jedná o mestský pozemok.
Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
mestského pozemku
E KN parc. č. 4108/11 v rozsahu cca 1700 m2 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
vlastníctva časti pozemku, ktorý je priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 5532
(rodinný dom súp. č. 6042 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. O uvedenú časť pozemku
sa už niekoľko desaťročí starala a stará ich rodina, bol a aj je udržiavaný v domnení,
že sa jedná o pozemok v ich vlastníctve. Taktiež majú na ňom umiestnené drobné stavby ako
chliev, dreváreň a garáž. Žiadatelia až pri poslednom dedičskom konaní zistili skutočnosť,
že sa jedná o mestský pozemok. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského
pozemku prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti
pozemku E KN parc. č. 4108/11 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 všeobecnej hodnoty
pozemku stanovenej znaleckým posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť
mestského pozemku geometricky zameraná.
19. N á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob prevodu nehnuteľností 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 mestského pozemku E KN parc. č. 4184/1 – trvalý trávny porast o celkovej
výmere 2254 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. Starohutská;
v prospech:
Ing. Anton Šály a Alena Šályová, Starohutská 1294/76, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku - za účelom
scelenia pozemkov nakoľko je tento priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými
na LV č. 3359 (muštáreň a sušiareň súp. č. 549 a pálenica súp. č. 1313 s pozemkami)
vo vlastníctve žiadateľov a predpokladanej rekonštrukcie a úpravy okolitého priestoru.
Dôvodová správa

Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
mestského pozemku
E KN parc. č. 4184/1 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom scelenia pozemkov nakoľko je tento priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými
na LV č. 3359 (muštáreň a sušiareň súp. č. 549 a pálenica súp. č. 1313 s pozemkami)
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vo vlastníctve žiadateľov a predpokladanej rekonštrukcie a úpravy okolitého priestoru.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku
E KN parc. č. 4184/1
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 všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým
posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky
zameraná.
20. 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 E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere
12.869 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. Kollárova;
pre: Ing. Anton Šály a Alena Šályová, Starohutská 1294/76, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu, scelenia pozemkov nakoľko je tento priľahlý s nehnuteľnosťami
evidovanými na LV č. 3359 (rodinný dom súp. č. 330, garáž súp. č. 1775
s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov a predpokladanej rekonštrukcie a úpravy
okolitého priestoru.
Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o predaj časti mestského pozemku E KN parc. č.
5149/111 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku - scelenia
pozemkov nakoľko je tento priľahlý s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 3359 (rodinný
dom súp. č. 330, garáž súp. č. 1775 s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov a predpokladanej
rekonštrukcie a úpravy okolitého priestoru. Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala
a odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť odpredaj časti mestského pozemku
E KN
parc. č. 5149/111 z dôvodu, že sa požadovaná časť pozemku nachádza
v bezprostrednej blízkosti pri miestnej komunikácii a Starohutského potoka a taktiež je na nej
umiestnená trafostanica (do budúcna môže mesto Nová Baňa na tomto pozemku plánovať
a realizovať iný zámer).
21. 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. 3941/106 – lesný pozemok o celkovej výmere
2.616.740 m2, v rozsahu cca 36 m2, vedeného Okresným úradom v Žarnovici,
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa,v lokalite Viničná cesta;
v prospech:
Darina Tencerová, 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.
Dôvodová správa

Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti
mestského pozemku
2
E KN parc. č. 3941/106 v rozsahu cca 36 m 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.
Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala a odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti pozemku E KN parc. č. 3941/106
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 všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým
posudkom. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky
zameraná.
22. 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. 3941/106 – lesný pozemok o celkovej výmere 2.616.740 m2,
vedenom Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853,
v k.ú. Nová Baňa, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, v lokalite Viničná cesta
zabudovanú vodovodnú prípojku a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas
údržby a opravy potrubia;
v prospech:
Darina Tencerová, Viničná cesta 6041/54, 968 01 Nová Baňa;
na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku;
za účelom 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;
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Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa porealizačného
geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení mestským
zastupiteľstvom.
Dôvodová správa
Žiadateľka požiadala mesto Nová Baňa o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena - 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 . Komisia ÚPŽPaM
po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu
za zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa stanovenú
na základe znaleckého posudku. Zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená podľa
porealizačného geometrického plánu a znaleckého posudku po predchádzajúcom schválení
mestským zastupiteľstvom. Vecné náklady spojené so zápisom vecného bremena do katastra
nehnuteľností resp. vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku bude znášať
oprávnený z vecného bremena.
23. 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 kúpnej zmluve 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:
na odpredaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 728/1 – trvalý trávny porast
o celkovej výmere 142 m2, v rozsahu podľa geometrického plánu (cca 67 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. Štúrova;
v prospech: Peter Lenč a Ing. Darina Lenčová, Pod Zvoničkou 1940/12, 968 01
Nová Baňa;
za účelom: scelenia pozemkov nakoľko je časť mestského pozemku priľahlá
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 5675 (rodinný dom
súp. č. 856
s pozemkami) vo vlastníctve žiadateľov. Do budúcna plánujú žiadatelia na pozemkoch
výstavbu parkovacích miest, prípadne garáží;
v kúpnej cene: vo výške všeobecnej hodnoty pozemku podľa vypracovaného
znaleckého posudku.
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Dôvodová správa
Žiadatelia požiadali mesto Nová Baňa o predaj časti mestského pozemku E KN parc. č. 728/1
za účelom scelenia pozemkov nakoľko je časť mestského pozemku priľahlá
s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 5675 (rodinný dom súp. č. 856 s pozemkami)
vo vlastníctve žiadateľov. Do budúcna plánujú žiadatelia na pozemkoch výstavbu
parkovacích miest, prípadne garáží. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie časti uvedeného
mestského pozemku prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj časti pozemku E KN parc. č. 728/1 v rozsahu
cca 67 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. Z dôvodu, že žiadatelia plánujú do budúcna na pozemkoch výstavbu
parkovacích miest, prípadne garáží bude s nimi na základe uzatvorenej Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve po predložení právoplatného stavebného povolenia na ich výstavbu uzatvorená
kúpna zmluva.
24. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
spôsob a podmienky prenechania do nájmu nehnuteľnosti/pasienky – uzatvorenie nájomnej
zmluvy podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou:
časť pozemku E KN parc. č. 1501/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere
185.597 m2, v rozsahu 32.500 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica,
odborom katastrálnym na LV č. 8541, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta
Nová Baňa, v lokalite Fanadýb podľa zakreslenia v mape;
za nasledovných podmienok:
1. minimálna výška nájomného 25,00 eur/ha/rok;
2. kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ CENA;
3. doba prenechania do nájmu na dobu: neurčitú;
4. prenechania do nájmu na poľnohospodárske účely;
5. lehota na podávanie návrhov: do 04.09.2019- streda, do 12.00 hod.
Dôvodová správa
Spoločnosť ALEXON s.r.o. požiadala mesto Nová Baňa o prenájom časti pasienky v lokalite
Fanadýb. Komisia ÚPŽPaM žiadosť prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť spôsob prenechania do nájmu časti pozemku E KN parc. č. 1501/5 v rozsahu
32.500 m2 podľa § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov,
t. j. formou obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy –
prenájom časti pasienky na poľnohospodárske účely v minimálnej cene nájmu vo výške
25,00 eur/ha/rok.

21

25. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 schvaľuje
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia „2. OVS –
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku, Hájles“
s Evou Prochyrovou víťazkou OVS.
•

pozemok C KN parc. č. 506 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2, vedený
Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 v k.ú. Nová Baňa,
ako vlastníctvo mesta Nová Baňa;
v prospech:
Eva Prochyrová, rod. Jašková, Nábrežná 99/18, 968 01 Nová Baňa;
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pred kolaudáciou stavby
a potreby získania štátnej dotácie na inštaláciu slnečných kolektorov. Na získanie
štátnej dotácie je potrebné preukázať vlastnícke právo k pozemku pod stavbou.
Stavba rodinného domu je navrhovaná v nízkoenergetickom štandarde a ohrev
úžitkovej vody budú zabezpečovať slnečné kolektory. Stavba rodinného domu
je momentálne v stave ukončenej hrubej stavby. Na základe vyhodnotenia „2. OVS –
uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku, Hájles“
uzatvorilo mesto Nová Baňa s Evou Prochyrovou víťazkou OVS Zmluvu o budúcej
kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2018, dňa 10.08.2018 za účelom využitia
pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby „rodinného domu“. V zmysle
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2018 uhradila
Eva Prochyrová mestu Nová Baňa plnú výšku kúpnej ceny za pozemok vo výške
9.023,70 eur dňa 20.08.2018.
Dôvodová správa

Mestu Nová Baňa bola doručená žiadosť od Evy Prochyrovej o uzatvorenie kúpnej zmluvy
z dôvodu potreby získania štátnej dotácie na inštaláciu slnečných kolektorov. Stavba
rodinného domu je navrhovaná v nízkoenergetickom štandarde a ohrev úžitkovej vody budú
zabezpečovať slnečné kolektory. Na získanie štátnej dotácie je potrebné preukázať vlastnícke
právo k pozemku pod stavbou. Na základe vyhodnotenia „2. OVS –uzatvorenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku, Hájles“ uzatvorilo mesto
Nová Baňa s Evou Prochyrovou víťazkou OVS Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj
nehnuteľnosti č. 1/2018, dňa 10.08.2018 za účelom využitia pozemku budúcim kupujúcim
na realizáciu výstavby „rodinného domu“. V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
na predaj nehnuteľnosti č. 1/2018 uhradila Eva Prochyrová mestu Nová Baňa plnú výšku
kúpnej ceny za pozemok vo výške 9.023,70 eur dňa 20.08.2018. Stavba rodinného domu
je momentálne v stave ukončenej hrubej stavby. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku C KN parc. č. 506 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2 pod rozostavaným rodinným domom
s víťazkou „2. OVS –uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného
pozemku, Hájles“ Evou Prochyrovou.
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26. n á v r h n a u z n e s e n i e
Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa
 čestne prehlasuje
že účelová komunikácia nachádzajúca sa na pozemku E KN parc. č. 5179/4 – ostatná
plocha prešla z vlastníctva štátu do vlastníctva mesta pred účinnosťou zákona
SNR č. 138/1991. Časť pozemku E KN parc. č. 5179/4 – ostatná plocha o celkovej
výmere 2.695 m2 pod účelovou komunikáciou, ktorý je evidovaný na LV č. 6128
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu,
v k.ú. Nová Baňa bolo z dôvodu žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie zameraná
geometrickým plánom č. 36639231-73/19, vypracovaným spoločnosťou G.P.S. ZVOLEN,
spol. s r.o., geodetické práce a služby, V. P. Tótha 17, 960 01
Zvolen.
Geometrickým plánom č. 36639231-73/19 bol zameraný novovytvorený pozemok
pod účelovou komunikáciou C KN parc. č. 6559/60 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1447 m2.
Dôvodová správa
Mesto Nová Baňa má záujem požiadať Slovenský pozemkový fond o bezodplatné odovzdanie
majetku - pozemku formou písomného protokolu z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania
časti pozemku E KN parc. č. 5179/4 nachádzajúceho sa pod účelovou komunikáciou.
K uvedenej žiadosti je potrebné Slovenskému pozemkovému fondu predložiť aj čestné
prehlásenie Mestského zastupiteľstva, že uvedená účelová komunikácia prešla z vlastníctva
štátu do vlastníctva mesta pred účinnosťou zákona SNR č. 138/1991.
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Oblastná organizácia cestovného ruchu

VÝROČNÁ SPRÁVA OOCR REGIÓN GRON
ROK 2018

Názov oblastnej organizácie cestovného ruchu: REGIÓN GRON
Sídlo: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Kancelária: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
IČO: 42304482
Dátum vzniku: 27. 12. 2012
Predstavenstvo:
Predseda: Kamil Danko (Mesto Žarnovica)
Podpredseda: Vladimír Maďar (Agroalm s.r.o.)
Členovia: Mgr. Iveta Lukáčová (Mesto Nová Baňa), Mgr. Peter Antal (Mesto Žiar nad
Hronom), Mgr. Ľubica Hollá (Penzión Tajch), Ing. Michal Homola (Rozvojová agentúra
BBSK n.o.)
Dozorná rada:
Predseda: Ľubomír Krovina (Obec Hronský Beňadik)
Členovia: Ing. Jozef Koperdák (SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa), Ing. Jozef Dolinaj
(Obec Tekovská Breznica), Jozef Štefanka (KST MTK Tatran Žarnovica)
Výkonný riaditeľ: Mgr. Žofia Hanusová
Destinační koordinátori – zamestnanci Rozvojovej agentúry BBSK n.o. na detašovanom
pracovisku v Novej Bani: Bc. Mária Sitárová, Ing. Jozef Gulai

Sídlo: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Kancelária: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
Tel.č.: 0911 961 699, e-mail: regiongron@gmail.com, www.regiongron.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu

REGIÓN GRON je oblastná organizácia cestovného ruchu založená podľa § 14 zákona č.
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu
cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja CR na území jej zakladateľov a členov s
cieľom trvalo udržateľného rozvoja CR a ochrany záujmov svojich členov. Organizácia vedie
účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zmysle neskorších
predpisov (podvojné účtovníctvo) a je povinná postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zmysle neskorších predpisov.
Ku dňu 31.12.2018 eviduje OOCR Región GRON členstvo nasledovných subjektov:
1. Mesto Nová Baňa
23. REKOSTAV ss-vp., s.r.o. (Villa Silver
2. Mesto Žarnovica
Green)
3. Obec Repište
24. Branko Trade, spol. s.r.o. (RZ Branko)
4. Obec Horné Hámre
25. Koliba Riečky, s.r.o. (RZ a Koliba
5. Obec Župkov
Riečky)
6. Obec Ostrý Grúň
26. MTK Tatran Žarnovica, KST
7. Obec Kľak
27. AGROALM s.r.o. (Drevenica Agroalm)
8. Obec Tekovská Breznica
28. FUN club, s.r.o. (Hotel Hron)
9. Obec Malá Lehota
29. Spoločnosť pre zachovanie tradícií
10. Obec Veľká Lehota
v Hronskom Beňadiku
11. Obec Voznica
30. Združenie na záchranu hradu Revište
12. Obec Hronský Beňadik
31. Šibal, s.r.o. (Banský dvor)
13. Obec Brehy
32. TJCX s.r.o. (SKI centrum a Penzión
14. Obec Píla
Drozdovo)
15. Obec Rudno nad Hronom
33. Mgr. Ľubica Hollá (Penzión Tajch)
16. Obec Bzenica
34. JKJ s.r.o. (Furmanská koliba)
17. Obec Hrabičov
35. PERAC s.r.o. (Chata Kollárová)
18. BLANC s.r.o. (SKI a Ranč Blanc)
36. Speedway Club Žarnovica
19. GYRO s.r.o (Drevenica Revište)
37. OZ Tajch
20. SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa
38. OZ Hrnčiarsky Dvor Brehy
21. SOŠ Žarnovica
39. RTM trade s.r.o. (Pub u Raka)
22. Mestské lesy spol. s r.o.
40. Rozvojová agentúra BBSK
Počas roka sme absolvovali množstvo stretnutí s potenciálnymi novými členmi a
partnermi, či už zástupcami samospráv alebo s podnikateľmi. V roku 2018 vďaka
osloveniu a odprezentovaniu organizácie vzniklo členstvo v OOCR subjektom: OZ
Tajch, OZ Hrnčiarsky Dvor Brehy, RTM trade s.r.o. (Pub u Raka) a Rozvojová agentúra
BBSK. REKOSTAV ss-vp., s.r.o. aktualizoval členstvo z dôvodu zmeny IČO.
Počas roka bolo odkomunikované členstvo Gymnázia Františka Švantnera
v Novej Bani a mesta Žiar nad Hronom, obe so vznikom v roku 2019.

Sídlo: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Kancelária: Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
Tel.č.: 0911 961 699, e-mail: regiongron@gmail.com, www.regiongron.sk
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V apríli bola ohľadom členstva v OOCR oslovená obec Sklené Teplice
a v decembri sme boli účastní zasadnutia Mikroregiónu Hlinické Pohronie. Ďalšie
stretnutie je naplánované začiatkom roka 2019. Na základe zmeny modelu výpočtu
členských príspevkov pre samosprávy organizácia počas roka obdržala žiadosť
o udelenie výnimky na členskom príspevku na rok 2018 od obce Hronský Beňadik. V
žiadosti starosta avizoval nespokojnosť so zvýšením členského príspevku pre obec a bolo
navrhované uplatniť výpočet pre obce nevyberajúce daň za ubytovanie. Žiadosť bola
posunutá na prerokovanie VZ a bolo navrhnuté riešenie, ktoré obec v danom roku
neakceptovala. Doriešenie tejto situácie sa predpokladá taktiež začiatkom roka 2019.
V závere júla a začiatkom augusta sme zabezpečili nový kancelársky priestor
a sťahovanie do administratívnej budovy mesta Nová Baňa na adrese Bernolákova 11,
nakoľko sa zvýšili naše personálne kapacity a doterajšie priestory neboli postačujúce.
Novými zamestnancami RA BBSK na detašovanom pracovisku sú Bc. Sitárová a Ing.
Gulai, ktorí na základe dohody o spolupráci vykonávajú činnosti pre RA BBSK
v prospech RA BBSK a OOCR Región GRON zároveň. OOCR od 1. septembra 2018
pracuje s jedným zamestnancom. Mesto Nová Baňa podporilo činnosť OOCR
zvýhodneným nájomným. Do kancelárie bol poskytnutý 1ks stôl z MsÚ Žarnovica,
dokúpené: 2 stoly, skrinka, regál. Stoličky zapožičané od súkromných osôb. Internetové
pripojenie: Slovak Telekom.
10. novembra sa uskutočnili komunálne voľby, ktorých výsledky mali vplyv aj na
činnosť samotnej OOCR. V Novej Bani nastala zmena vo funkcii primátora. Mgr. Ján
Havran ako primátor vykonával funkciu predsedu predstavenstva, a teda bol štatutárnym
zástupcom OOCR. Ku dňu 6.12.2018 sa vzdal tejto funkcie z dôvodu ukončenia
pôsobenia v členskej samospráve, preto dočasne zastupoval OOCR podpredseda
predstavenstva Vladimír Maďar. Nové predstavenstvo bolo zvolené v úvode roka
2019.
Na novembrovom VZ OOCR Región GRON bol schválený návrh založenia
a vstupu organizácie do KOCR. Následne bola v decembri 2018 založená Krajská
organizácia cestovného ruchu a podpísané memorandum o partnerstve
štatutárnymi zástupcami zakladajúcich OOCR-iek. Zámerom bola spolupráca pri
koordinácii, podpore a vytváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území
BBSK. KOCR je podobne ako OOCR podľa zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného
ruchu oprávneným žiadateľom dotácie z MDV SR vo výške 10% vybranej dane za
ubytovanie v roku 2020. Tieto finančné prostriedky takisto ako aj členské príspevky
jednotlivých OOCR spätne investuje do spoločného rozvoja a propagácie OOCR-iek.
Pokiaľ sa OOCR nestane členom KOCR, výška dotácie je podľa zákona o CR skrátená
o 10%.
V závere roka bol NRSR novelizovaný zákon 91/2010 Z.z. o podpore cestovného
ruchu. Od roku 2020 bude musieť každá OOCR vykazovať každoročne minimálne
100 000 prenocovaní. Keďže u nás je to v súčasnosti približne polovica, je jednou
z našich hlavných priorít získanie nových členov, aby sme túto prísnu podmienku splnili.
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Činnosti organizácie možno deliť na aktivity administratívne a aktivity napĺňajúce
hlavnú činnosť organizácie. Vzhľadom k rozpočtu sa organizácia snaží realizovať
maximum prác prostredníctvom svojich zamestnancov a pridelených zamestnancov RA
BBSK. Administratívne práce súvisia s chodom organizácie (vedenie štatistík,
komunikácia s členmi, MDV SR, BBSK, partnermi a inými inštitúciami, tvorba plánu
práce, rozpočtu atď.) a s realizáciou ročného plánu aktivít. V závere roka 2018
organizácia vypracovala plán aktivít a rozpočet pre rok 2019. Dokumenty schválili
členovia na decembrovom valnom zhromaždení. Vedenie účtovníctva sa zabezpečuje
externe prostredníctvom firmy ECOMA MK, s.r.o.

Dotácia na podporu rozvoja cestovného ruchu
Organizácia v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov bola oprávnená žiadať o poskytnutie dotácie na podporu projektu
rozvoja cestovného ruchu v roku 2018 z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a
výstavby SR.
Zámerom projektu pod názvom „Spoznávam srdce Pohronia!“ bolo zviditeľniť a
podporiť propagáciu cestovného ruchu v regióne, vybudovať a obnoviť vhodne
infraštruktúru CR v regióne, a tým si udržať stálych a získať nových návštevníkov. Región
GRON je na trhu cestovného ruchu stále relatívne menej známou destináciou, a preto je
potrebné nepretržite pokračovať v marketingových a propagačných aktivitách, ktoré
vytvoria regiónu stabilnú trhovú pozíciu. Podaná žiadosť bola úspešná a organizácii bola
pridelená dotácia vo výške 10 588,47 Eur (90% vybratej dane za ubytovanie v členských
obciach v roku 2016 podľa údajov MDV SR). Pre zaobstaranie výstupov projektu sme
uskutočnili prieskumy trhu a následný výber dodávateľov.











Aktivitami zaradenými do projektu v roku 2018 boli:
tvorba informačno-propagačného materiálu so zakúpením licencie mapy
(Kľakovský náučný chodník – leták A4 1000 ks, Zaujímavosti Tekovskej Breznice
– leták A4 1500 ks)
dotlač prezentačných predmetov (perá, zápisníky, pohľadnice, iné upomienkové
predmety...)
propagácia v médiách (český Deník v prílohe Deník Víkend, slovenská Pravda
v mimoriadnej prílohe Pravda Magazín, SME v prílohe Potulky po Slovensku)
infocesta novinárov a blogerov (české Překvapení a Family Fresh News, slovenská
Eurotelevízia, Báječná žena, SME – Potulky po Slovensku a blog Cestujeme Bez
Mapy)
veľtrh GO Regiontour v Brne 2019
údržba a obnova cykloznačenia (Kľakovské cyklotrasy: Modrá trasa Ostrý Grúň Píla 19,1 km)
tvorba 5 ks informačno-orientačných tabúľ v rámci projektu Pohronskej hradnej
cesty
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Vstup a aktivity RA BBSK v OOCR Región GRON
Vstup Rozvojovej agentúry bol významným medzníkom v smerovaní OOCR. 3.5.
2018 bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi všetkými OOCR pôsobiacimi na
území BBSK a Rozvojovou agentúrou BBSK. Členom OOCR sa stala v novembri 2018.
RA BBSK sa zaviazala posilniť OOCR marketingovo, odborne, personálne a finančne.
V mesiacoch jún a júl RA BBSK uskutočnila výberové konanie na 2 miesta
destinačných koordinátorov v Regióne GRON. V pohovoroch bola vybraná Bc. Mária
Sitárová, ktorej končila pracovná zmluva s OOCR 31.8. 2018. Od 1.9. začala pracovať pre
OOCR už ako zamestnankyňa RA BBSK. Druhým zamestnancom sa stal Ing. Jozef
Gulai, ktorý nastúpil 15.8. 2018. Obaja sú RA BBSK pridelení do Regiónu GRON. Počet
osôb zamestnaných priamo OOCR sa znížil na 1, čo tiež výrazne znížilo personálne
náklady OOCR. Od septembra sú títo zamestnanci pravidelne zúčastňujú školení pod RA
BBSK, kde sú vzdelávaní odborníkmi z rôznych oblastí cestovného ruchu (destinačný
marketing, prírodný turizmus, budovanie infraštruktúry a i.).
S členmi OOCR, partnermi, potenciálnymi partnermi a regionálnymi MAS-kami sa
RA BBSK stretla počas svojej roadshow 10.8. v Žarnovici. RA BBSK sa na tomto fóre
predstavila a prezentovala viaceré zámery a aktivity.
V mesiacoch august a september na zadanie RA BBSK noví zamestnanci
vykonávali zber dát v teréne vo forme dotazníkového prieskumu ohľadom spokojnosti
návštevníka na kultúrnych podujatiach a turistických atraktivitách v regióne. Zozbierali
viac ako 300 vzoriek a výsledky z tohto prieskumu budú podkladom pre koncepciu rozvoja
CR v regióne.
Takisto pre koncepciu rozvoja CR, RA BBSK zadala svojim zamestnancom
v OOCR vypracovať pasportizáciu územia, v ktorej budú zmapované všetky prírodné
a kultúrne zaujímavosti a pamiatky v regióne. Pracujeme na tom od októbra 2018,
predpokladané ukončenie je v marci 2019. Zahrnuté sú územia všetkých členských obcí,
ale aj mesto Žiar nad Hronom a obce Mikroregiónu Hlinické Pohronie (okrem obcí
s členstvom v inej OOCR).
OOCR využije členský príspevok RA BBSK na rok 2018 v sume 52 500 eur na
realizáciu rozvojových zámerov OOCR, členov a partnerov. Podané projekty posudzuje
OOCR aj RA BBSK. V roku 2018 bol schválený projekt Audiovizualizácie
Hrnčiarskeho múzea v Brehoch, Hrad Revište – podpora tematických víkendov
(kulisy, historické kostýmy, podporný materiál), Architektonická štúdia k obnove hradu
Revište. Projekt vybudovania arboréta na NCH Zvonička bude opätovne predložený.
Ostatné projekty boli predložené v rámci dodatočného termínu OOCR, a neboli v tomto
kole RA BBSK posudzované, ale OOCR ich bude znova predkladať začiatkom roka 2019.
V novembri v spolupráci s OOCR zorganizovala workshop pod názvom „Identita
a značka Regiónu GRON ako turisticky navštevovanej destinácie Slovenska.“ Na
workshope sa diskutovalo o charakteristických prvkoch regiónu a o vnímaní samotnej
značky. Účastníci sa zhodli, že návštevníci začínajú značku a názov regiónu vnímať stále
viac a taktiež sa do nej investovalo značné množstvo prostriedkov a energie, a preto by
bolo neefektívne ju teraz meniť. Na druhej strane sa priklonili k zmene podsloganu
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„Región s veľkým srdcom“ na „Spoznajte Stredné Pohronie.“ Vďaka tomu si bude
vedieť návštevník rýchlejšie spojiť značku Región GRON s našou geografickou oblasťou.
Ďalším projektom RA BBSK je vytvorenie regionálnych pultov. OOCR oslovila
vybrané prevádzky v regióne, kde by bolo možné tieto pulty umiestniť. Záujem prejavila
prevádzka Penzión Tajch a čiastočne IC Nová Baňa. Samotná realizácia bola odložená
do roku 2019.
Koncom roka RA BBSK iniciovala vznik KOCR, ktorá bude propagačne
a marketingovo zastrešovať všetky OOCR v Banskobystrickom kraji. Bola vytvorená
spoločná značka kraja a slogan „Za horami, za dolami“. Zároveň boli za každú OOCR
vybraní 2 ambasádori, ktorí budú celý kraj, no najmä svoj domáci región reprezentovať.
U nás sa nimi stali Ján Fiala – hrnčiar z Brehov a Dominik Garaj – gajdoš z Veľkej
Lehoty. Mediálne predstavenie značky a ambasádorov sa uskutoční v januári na veľtrhu
ITF v Bratislave.

Prezentácia OOCR a regiónu medzi širokou verejnosťou
Rok 2018 sme opäť odštartovali účasťou na veľtrhu GO Regiontour 2018 Brno.
Účasť na tomto veľtrhu bola zabezpečená už v roku 2017 zálohovou platbou z dotácie
MDV SR. O týždeň neskôr sme pokračovali prezentáciou na veľtrhu ITF Slovakiatour
2018 v bratislavskej Inchebe v spoločnom stánku BBSK. Na začiatku septembra sme sa
prvýkrát zúčastnili na najväčšom podujatí v kraji Medzinárodných leteckých dňoch
SIAF 2018. Spolu s ostatnými OOCR sme sa prezentovali v spoločnom stánku
Banskobystrického samosprávneho kraja a Stredného Slovenska. Súčasťou bola aj súťaž
o zaujímavé ceny zo všetkých regiónov.
Spolupráca s našimi členmi nám priniesla možnosti na prezentovanie OOCR a jej
činnosti aj na ďalších podujatiach v regióne:
 kvalifikácia do Grand Prix na plochej dráhe Žarnovica - infostánok, zdieľacia
súťaž na FB
 Otvorenie sezóny Hrnčiarskeho múzea v Brehoch - účasť na podujatí,
fotodokumentácia a spracovanie článku na web a do NN
 Rozprávková cesta na hrad Revište - komparz na Rozprávkovej ceste (MDD),
distribúcia materiálov
 Pohronské folklórne slávnosti vo Veľkej Lehote – infomateriály pri vstupe
 Rezbárske dni v Župkove – infostánok, distribúcia plagátov
 Ostrogrúnska ostrá kosa – poskytnutie materiálov, pomoc pri registrácii
a vyhodnocovaní výsledkov
 Slovenský pohár MTB XC Drozdovo – infostánok, článok na webe a v NN
 Folklórna prehliadka Na Tajchu je veselo – infostánok, článok na webe
 Slovenské alternatívne leto – propagácia podujatia, pomoc pri organizácii –
vstupná brána počas prvého dňa, infostánok, článok na webe a v ZC mesačníku
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 Zetor 25 Cup – infostánok, propagácia podujatia na soc. sieti, článok na webe
a v NN
 Brežské remeselné dvory – infostánok, účasť v historickom sprievode, zber
dotazníkov spokojnosti návštevníka
 Memoriál Gavrila Gryzlova – grafika plagátov, spoluorganizácia: registrácia
bežcov, fotodokumentácia a zapisovanie poradia bežcov, zber dotazníkov
spokojnosti návštevníka
 Dni mesta Žarnovica - v rámci prezentačno-informačného stánku sme sa počas
piatka zapojili s vedomostným kvízom pre deti, zber dotazníkov spokojnosti
návštevníka
 Tajchová osmička – pomoc pri organizácii a registrácii bežcov, zber dotazníkov
spokojnosti návštevníka
 Tradičný jarmok v Hronskom Beňadiku – infostánok, zber dotazníkov
spokojnosti návštevníka
 Novobanský jarmok – infostánok, zber dotazníkov spokojnosti návštevníka,
sprevádzanie umeleckého súboru Branimir z partnerského mesta Nin
 Vystúpenie poľského folklórneho súboru Skowrokni na Tajchu – sprevádzanie
súboru po meste Nová Baňa

Z vybraných podujatí boli spracované články, prípadne s fotogalériami zverejnené
na webe OOCR a/alebo v Novobanských novinách a v Žarnovickom mesačníku alebo na
Facebooku.
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Ďalšia naša činnosť pozostávala z propagačných a marketingových aktivít:
 OOCR objednala najmenší balík aktuálnych maľovaných máp Tekov od
spoločnosti CBS s textom, deťmi maľovanými obrázkami a zaznačením v mape,
kde bola OOCR graficky zapracovaná v mape aj v textovej prílohe.
 Zakúpenie loga Pohronskej hradnej cesty pre projekt
 Vytvorenie profilu na webe https://slovenskycestovatel.sk/ za účelom pridávania
podujatí a zaujímavostí z regiónu
 V marci sme usporiadali súťaž na sociálnej sieti FB zameranú na propagáciu
podujatí apríl-máj o permanentku pre 2 osoby na všetky preteky 2018 organizované
Speedway Clubom zo Žarnovice.
 V apríli sme sa zúčastnili na stretnutí OOCRiek a BBSK, kde prebehlo predstavenie
jednotlivých OOCR, ich atraktivít a loga smerujúceho k tvorbe jednotnej značky
kraja.
 Koncom apríla sme sa organizačne i propagačne zapojili do spoločnej turistickej
akcie s obcou Hrabičov, KST Tatran Žarnovica a SOŠ Žarnovica. Zámerom akcie
bolo spraviť na turistických trasách „jarné upratovanie“ a osadiť 2 smerové tabule.
 V máji sme sa dohodli so SAD Zvolen ohľadom spolupráce v oblasti vzájomnej
propagácie: dohoda na vylepovaní plagátov počas leta v linkách SAD ZV
vychádzajúcich z regiónu v počte cca 20-40 ks, posúvanie tipov z regiónu na
vycestovanie pre FB profil SAD ZV (napĺňanie obsahu FB profilu našimi
zaujímavosťami)
 V prílohe predajných novín MY (regionálne týždenníky v celom BBSK, v náklade
25 000 ks) Letná jazda s nami (22.5.-28.5.), zverejnená 1/4 strany platenej plochy
– výber podujatí na leto + propagácia fotosúťaže.
 Nahrávanie príspevku o zvýšení počtu prenocovaní v regióne do Rádia Regina
Stred – odvysielanie výstupu dňa 31. mája.
 2. ročník fotosúťaže z výletu po regióne na sociálnej sieti Facebook pod názvom
„MÔJ ZÁŽITOK V REGIÓNE GRON“, ktorá prebiehala od júna do septembra.
Do súťaže sa zapojilo 14 súťažiacich s 28 fotografiami. Cenami bola permanentka
pre 2 osoby na preteky v sezóne 2019 organizované Speedway Clubom, 3x poukaz
pre 2 osoby na 2-hodinový vstup do wellness centra Hotela Termál Vyhne, 3x
rodinná vstupenka na prehliadku veľkého okruhu do Múzea vo Sv. Antone
a balíčky darčekových predmetov. Najviac hlasov získal Martin Hudec, druhé
miesto pripadlo Alexandre Číkovej. Špeciálnu cenu získali Matej Pirháč a Alena
Arvayová. Všetky zaslané fotografie boli zaradené do fotobanky OOCR a dve
víťazné taktiež postupujú do celoslovenskej fotografickej súťaže „Najkrajšia
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dovolenková fotografia“ organizovanej Pohronským osvetovým strediskom Žiar
nad Hronom. https://regiongron.sk/fotosutaz-moj-zazitok-regione-gron/
 Zaslanie článku do Cykloturistických noviniek (spravodaj Slovenského
cykloklubu) o letnej sezóne v Bikeparku Drozdovo (venovaná 1 strana).
https://www.cykloportal.sk/images/stories/www/na_stiahnutie/cykloturisticke_novi
nky_2018_c_1.pdf
 V dňoch 10.-12. júna sme s finančnou podporou MDV SR zrealizovali press trip 5
novinárov: Pavel Ovsík (ČR: Překvapení), Mgr. Táňa Pikartová (ČR: Family Fresh
News, prispievajúca aj do Novinky.cz a Svět potravin), Ing. Milan Bardún (SR:
blog Bez Mapy), Yulia Zabneva (SR: Eurotelevízia), Pavol Urbánek (SME –
Potulky po Slovensku, píšuci aj pre cestovanie.aktuality.sk). Výstupy z presstripu
boli publikované v mesiacoch jún a júl. Ako prvý publikoval na sociálnych sieťach
bloger Milan Bardún. Následne publikoval od 22.6. do 10.7. 4 články na svojom
blogu https://bezmapy.com/. Pavol Urbánek spracoval textovú prílohu do Letných
potuliek po SR v rámci prílohy SME (27.6.) do týždenníka Báječná žena (3.9.9.9.) a hrad Revište zaradil aj do septembrového vydania časopisu Lenna v rámci
článku Najkrajšie hrady a zámky. Pavel Ovsík zaradil článok do júlového (23.7.)
vydania Překvapení. Táňa Pikartová: výstupy na blogu familyfreshnews.cz a v
novinky.cz, ponuka plochy pre banner na jej blogu zdarma. Yulia Zabneva:
cestopis v týždenníku Eurotelevízia (25.8.-31.8).
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 Leto v kraji: župan cez svoju osobu - formou osobného ambasádorstva propagoval
zaujímavosti regiónov (OOCR). V stredu 1.8. navštívil aj Región GRON. Pri tejto
návšteve sme ho osobne sprevádzali po našich turistických atraktivitách.
https://www.facebook.com/lunter2017/photos/pcb.414709502387397/414705422387805
/?type=3&theater

 V októbri prebehol prvý spoločný
projekt medzi RA BBSK a ostatnými
OOCR pod názvom „Gruntovačka“.
Cieľom bolo, okrem propagácie
regiónov, vyčistiť po sezóne od
odpadkov turistické trasy v regióne.
Akcia prebiehala dva dni a zapojili sa
do nej žiaci zo SOŠ Žarnovica, SOŠ
Obchodu
a služieb
Nová
Baňa
a Gymnázia Františka Švantnera Nová
Baňa https://regiongron.sk/gruntovacka/
 Vytvorenie A4 letákov: spracovali sme text a grafiku k materiálu na Memoriál
Gavrila Gryzlova k výročiu úmrtia reportéra žijúceho 8 rokov v Píle. Samotnú tlač
si zabezpečila obec Píla. V závere roka sme textovo a graficky spracovali,
zabezpečili preklad do AJ a zakúpili licenciu mapových výrezov do informačnopropagačných materiálov NCH Kľak a Zaujímavosti obce Tekovská Breznica
(druhé dva spomenuté s finančnou podporou MDV SR).
 V decembri sme boli oslovení štábom regionálnej banskobystrickej TV Hronka na
sprevádzanie Náučným chodníkom Zvonička s atrakciou Rozhľadňa Háj. Do
reportáže sme oslovili Mgr. Juraja Kološtu z CVČ Nová Baňa a OOCR zastupoval
Ing. Jozef Gulai. Tento diel relácie pod názvom „Z gauča do prírody“ bol
odvysielaný 14.12.2018:
http://www.tvhronka.sk/relacie/z-gauca-prirody-rozhladna-haj-nad-novou-banou/
 V závere roka sme uverejnili v predvianočnom čísle slovenského denníku Pravda
v prílohe Pravda Magazín a v českom Deníku Víkend platenú inzerciu na
podujatia v roku 2019 – Medzinárodné gajdošské fašiangy na Malej a Veľkej
Lehote (28.2.-3.3.2019), kvalifikácia do Grand Prix v Žarnovici (8.6.2019) a
Slovenské alternatívne leto na Revištskom Podzámči (26.-27.7.2019) – aktivita
zabezpečená z finančnej podpory MDV SR.
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Tvorba produktov cestovného ruchu a doplnenie infraštruktúry
V decembri roku 2017 bola valným zhromaždením vyjadrená podpora projektu
Pohronská hradná cesta, ktorú iniciuje Združenie za záchranu hradu Revište. OOCR
pôsobí ako koordinátor projektu. Zabezpečili sme administráciu a úhradu Zmluvy o dielo
autorovi loga Pohronskej hradnej cesty. Sponzorsky bola Nadáciou Pantheon vytvorená
webová stránka https://www.pohronskehrady.sk/. V jeseni bolo vyrobených 5 drevených
informačno-orientačných tabúľ. Licenciu na mapy sme zakúpili cez firmu SHOCart,
texty boli spracované spoluprácou so Združením na záchranu hradu Revište, Pohronským
múzeom, s Jurajom Hirčákom a s Diecéznym múzeom Nitra. Texty boli preložené do
angličtiny, OOCR zabezpečila grafickú matricu pre všetky tabule a grafiku pre jednotlivé
konkrétne tabule zahŕňajúce úpravu máp, textov a fotografií. Projekt bol v 1. etape
realizovaný s finančnou podporou MDV SR.
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Na jeseň prebiehala aj obnova cykloznačenia na modrej Kľakovskej cyklotrase.
Rozsah prác zahŕňal maľovanie cykloznačenia, montáž a osadenie chýbajúcich
cyklosmeroviek, cyklosmerovníkov a donorských tabúľ na trase 19,1 km Ostrý Grúň –
Horný Župkov - Píla. Následne bola po spracovaní dokumentácie, zaslaná žiadosť do
Slovenského cykloklubu o zaradenie do celoslovenskej siete cykloturistických trás. Túto
obnovu vykonalo OZ Cyklo Adventure Slovakia zo Zvolena, financovaná bola z dotácie
MDV SR.
Počas roka sme sa stretli so zástupcom Karpatskej lesníckej spol. (správca
pozemkov Forestial a.s.), konkrétne s Ing. Juríčkom v Bratislave (25.4.) a tiež s p.
Škvarkom (Urbárske spoločenstvo Tekovská Breznica) kvôli súhlasu k vedeniu trasy po
ich parcelách k prírodnej chránenej pamiatke Putikov vŕšok (najmladšia sopka v
Karpatskom oblúku) a pozostatkom Breznického hradu. Do konca roka 2018 sa po
opakovanej komunikácii nepodarilo získať písomné vyjadrenie súhlasu.

Personálne zmeny na zamestnaneckých pozíciách
V mesiacoch január až august 2018 mala organizácia dvoch zamestnancov na plný
úväzok. Dňa 15.8.2018 organizáciu posilnil nový zamestnanec RA BBSK Ing. Jozef Gulai.
Taktiež od septembra 2018 prešla pod RA BBSK Bc. Mária Sitárová. Týmto krokom sa
OOCR posilnila o jedného zamestnanca a výrazne znížila svoje personálne náklady.
V súčasnosti pod OOCR pracuje jeden zamestnanec a dvaja zamestnanci RA BBSK.

Podpora partnerov z iných odvetví
V úvode roka sme obdržali príspevok od spoločnosti TUBEX s.r.o. poskytnutý na
základe zmluvy o reklame značky z konca roka 2017. So spoločnosťou AQUAKOR s.r.o.
sme uzavreli zmluvu o reklame na rok 2018. V júni po stretnutí so zástupkyňou KNAUF
INSULATION spoločnosť súhlasila s podporou OOCR formou prezentácie značky
spoločnosti cez kanály OOCR. Zároveň potvrdila, že organizáciu vníma dlhšie a budú
počítať s podporou aj v budúcom roku. V jeseni sme sa stretli s riaditeľom pobočky
CORTIZO, ktorý na stretnutí uviedol, že naše aktivity registruje, vyjadril sympatie a
záujem o podporu, avšak tiež uviedol, že na rok 2018 už majú prostriedky na podobné
aktivity rozčlenené. V roku 2019 zváži prerozdelenie balíka tak, aby mohol zohľadniť aj
našu žiadosť, záleží však aj od postoja mesta Nová Baňa a ich preferencií použitia
prostriedkov. Firma svoj záujem v začiatku roka prehodnotila a rozhodla sa nateraz Región
GRON nepodporiť. Našu činnosť formou zmluvy o reklame podporila aj spoločnosť SC
ZAMKON s.r.o., za čo im ďakujeme, podobne ako vyššie spomenutým partnerom.
Okrem našich členských subjektov spolupracujeme naďalej s Banskobystrickým
samosprávnym krajom, s MDV SR, s Pohronským osvetovým strediskom, s Pohronským
múzeom v Novej Bani a Diecéznym múzeom v Nitre ohľadom kláštora v Hronskom
Beňadiku. Ďalšia vzájomná propagácia prebehla s organizátormi festivalu Alternatívne
leto. Taktiež o propagáciu nás požiadali organizátori Prvého kozieho festivalu v Janovej
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Lehote. Keďže sa podujatie konalo v nečlenskej obci a prevádzke, propagácia podujatia
bola spoplatnená.

ÚDAJE O NÁVŠTEVNOSTI REGIÓNU V ROKU 2018
Údaje o počte prenocovaní a výške vybratej dane za ubytovanie sú obce povinné
poskytnúť OOCR podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov na podporu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja CR
do konca februára nasledujúceho roka. Podľa údajov poskytnutých obcami
porovnávame ročnú návštevnosť regiónu prostredníctvom ukazovateľa: počet prenocovaní.
Podľa poskytnutých údajov z obcí Horné Hámre, Kľak, Malá Lehota, Nová Baňa,
Ostrý Grúň, Repište, Žarnovica, Župkov je štatistika za rok 2018 nasledovná:
Počet prenocovaní: 52 156
Výška vybratej dane za ubytovanie: 18 302,34 Eur

Podľa údajov získaných od obcí združených v OOCR Región GRON sme
zaznamenali medziročný nárast počtu prenocovaní o 11,27 %, čo sa odrazilo aj na výške
celkovej sumy vybranej dane za ubytovanie, konkrétne nárastom o 13,18%.
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ROZPOČET ORGANIZÁCIE V ROKU 2018
Organizácia začínala rozpočtový rok s prenesenými financiami na účte vo výške 3132,76
Eur a v pokladni 479,42 Eur (vrátane hodnoty stravných lístkov). Počas roka dočerpala
príspevok z ÚPSVaR SR na zamestnávanie uchádzača vo výške 2126,40 Eur. Organizácii
bola v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov pridelená štátna dotácia z MDV SR vo výške 10588,47 Eur, čerpaná vo výške
10363,35 Eur. Členské príspevky boli za rok 2018 vyzbierané vo výške 75018,67 Eur. Ku
dňu 31.12.2018 bol na účte organizácie zostatok 52470,92 Eur a v pokladni 400,7 Eur
(vrátane hodnoty stravných lístkov).
V roku 2018 bolo vynaložené na nákup DKP 2123,47 EUR, na reklamné predmety
2181,50 EUR, na cestovné bolo vynaložené 772,64 EUR, na členské 2613 EUR, na
reklamu a inzerciu 5368,93 EUR, na licenciu na mapy 771 EUR, prepravu 740,32 EUR, na
spracovanie účtovníctva 1271,28 EUR, nájom nebytových priestorov 265 EUR. Osobné
náklady za rok 2018 boli vo výške 18194,40 EUR.
K 31.12.2018 mal Región GRON finančný majetok vo výške 52871,62 EUR, záväzky sú
vo výške 1286,97 EUR – záväzky z obchodného styku 81,72 EUR, záväzky voči
zamestnancom 568,81 EUR, záväzky zo sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
362,54 EUR a voči daňovému úradu 273,90 EUR – z toho daň z príjmov právnických osôb
za rok 2018 211,78 EUR splatných 1.4.2019.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON nemá žiadne podlžnosti voči štátu
na zdravotnom a sociálnom poistení, daniach ani voči iným subjektom.
Hospodárenie organizácie skontrolovala dozorná rada a správu o činnosti prezentovala
členom na valnom zhromaždení dňa 6.3.2019.

Výročná správa schválená VZ v Bzenici, Furmanská koliba
Dňa: 6.3.2019

Mgr. Žofia Hanusová
Výkonný riaditeľ

Kamil Danko
Predseda predstavenstva
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