
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 15.12.2021 o 13.00 hod. v Centre voľného času v Novej Bani 

Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 

Prítomní: 

Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Milan Rafaj, Mgr. Adrian Zima, Maroš Marko, Mgr. Peter Hudec, Igor 

Moško, Gregor Káder, Anton Žňava, Mgr. Ján Škvarka 

 

 

Ospravedlnení:  

                        

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová (online) 

Hlavná kontrolórka:  PhDr. Katarína Segetová 

Právnička mesta:   Mgr. Eva Rupcová (online) 

MsÚ:   Ing. Jozef Spurný, vedúci OVŽPaSM (online) 

   Mária Bakošová, finančné oddelenie (online) 

   PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie  

   Ing. Lucia Beťková, vedúca KPm 

   Róbert Müller, náčelník MsP (online)    

 

Zástupcovia mestských podnikov: Anna Tužinská, konateľka MsBP Nová Baňa (online) 

     Ing. Jozef Šmondrk, konateľ MsL Nová Baňa (online) 

     Ľuboš Palaj, riaditeľ TS Nová Baňa (online) 

 

Prizvaní:     Dáša Zigová, OVŽPaSM  

     Ján Ševčík, MsP (online) 

 

      

 

Zástupcovia škôl a školských  

zariadení:    Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ (online) 

     PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ (online) 

Mgr. Marta Urdová, DiS. Art., riaditeľka ZUŠ (online) 

     Mgr. Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ (online) 

 

  

 

 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani otvoril Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, 

MBA, primátor mesta Nová Baňa. Zasadnutie  bolo  zvolané  v  zmysle zákona o obecnom 

zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1 v znení neskorších predpisov.  Rokovanie MsZ bolo 

vysielané aj online.                                                                                              

Pretože boli prítomní všetci poslanci mestského zastupiteľstva, z celkového počtu 13 

poslancov bolo na začiatku MsZ prítomných všetkých 13 poslancov, primátor mesta Nová Baňa 

vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné.  

 

Overovatelia zápisnice:   Milan Rafaj, Ing. Karol Tužinský 

Návrhová komisia:  Mgr. Peter Hudec, Mgr. Ján Škvarka, Anton Žňava 

Pracovné predsedníctvo:    Igor Moško   

Za zapisovateľku bola určená: Ing. Lucia Beťková 



Hlasovanie č. 1 o návrhovej komisii, pracovnom predsedníctve, overovateľoch zápisnice 

a zapisovateľke. 

 

prítomní - 13 

za - 13  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

Primátor mesta prečítal program rokovania MsZ so zmenami v nasledovnom znení:  

 

O t v o r e n i e 

 Informačný blok vedenia mesta  

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

15.12.2021 

2. Správa o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa 

poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 

2022 

4. Informácia o usporiadaní vzťahov pri užívaní poľovných pozemkov v PR Háj 

5. 8. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

6. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2022-2024 

7. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Nová Baňa 

8. Zmena člena komisie dopravy 

9. Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2020 

10. VZN č. ..../2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie 

11. Voľba náčelníka – Mestská polícia Nová Baňa 

12. Majetkové veci 

13. Termíny zasadnutí MsZ v roku 2022 

14. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

15. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 – 15.30 hod.) – prezenčne/ web stránka 

mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria 

Z á v e r 

 

 

Hlasovanie č. 2 o programe MsZ: 

 

prítomní - 13 

za - 13  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš  

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 



Informačný blok vedenia mesta  

 

Primátor mesta v rámci informačného bloku predstavil audit parkovacích miest v meste Nová 

Baňa. Popísal aktuálnu situáciu po jednotlivých sídliskách v meste. Začal ulicou Pod sekvojou 

kde je 233 parkovacích miest spolu s garážami a chýba približne 88 parkovacích miest. Štúrova 

ulica – vrchná časť, chýba tam 126 parkovacích miest. Na ulici Štúrovej – dolná časť je 82 

chýbajúcich parkovacích miest. Na Školskej ulici chýba na 133 miest a na Nábrežnej ulici nie je 

pokrytých približne 139 parkovacích miest. Najhoršie v prepočte k norme vychádza Štúrova 

ulica – horná časť, kde sa plánuje v roku 2022 vybudovať približne 20 parkovacích miest. 

Všetky prezentované informácie sú dostupné na web stránke mesta Nová Baňa. 

 

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 

15.12.2021 

 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta 

Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. 

 

Dôvodová správa 

 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021 predkladá 

hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o plnení uznesení mestského 

zastupiteľstva. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – konštatovala, že  UZN 140/2021 by nemalo byť 

zaradené do číselného radu uznesení. V minulosti si nepamätá, že by sa neprijaté uznesenia 

číslovali, v zápisnici sa uvedú ako hlasovanie.  

 

Primátor mesta – hlavná kontrolórka podnet preverí a zaujme k tomu stanovisko.  

 

U z n e s e n i e   č. 149/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie 

správu o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 15.12.2021. 

 

Hlasovanie č. 3: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 



2. Správa o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa 

poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020 

 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta 

Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. 

 

Dôvodová správa 

 

Predkladám správu  o výsledku  kontroly  poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová 

Baňa poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020. Kontrola bola vykonaná  zo 

schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. Polrok 2021 

uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 2021 v súlade s §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v platnom znení.  

 

Primátor mesta – vymenoval tri fázy procesu kontroly, pričom každá kontrola bude na MsZ 

predstavená až po ukončení všetkých fáz. Na základe týchto zistení vydal pokyn primátora, 

ktorý hovorí to tom, že všetky podklady k danej kontrole sa budú evidovať u vedúcej 

Kancelárie primátora mesta.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – doplnila, že v dotácie rozdeľovali podľa VZN 7/2011. 

Konštatovala, že jej pri kontrole chýbal zoznam s presnou výškou pridelených dotácií, no dá sa 

dohľadať v iných materiáloch.  

 

U z n e s e n i e   č. 150/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa 

poskytnutých právnickým a fyzickým osobám v roku 2020. 

 

Hlasovanie č. 4: 

prítomní – 13 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 1 (Mgr. Juraj Kološta) uznesenie bolo prijaté 

 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 

2022 

 

Predkladateľkou a spracovateľkou bodu je PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta 

Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. polrok 2021 predkladá 

hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2022 

 

 

U z n e s e n i e   č. 151/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2022. 

 

 

Hlasovanie č. 5: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

4. Informácia o usporiadaní vzťahov pri užívaní poľovných pozemkov v PR Háj 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je Lýdia Adamcová. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa je vlastníkom poľovných pozemkov v PR Háj, ktorý bol schválený 

rozhodnutím OÚ v Žarnovici a uvedený poľovný revír bol rozhodnutím zhromaždenia 

vlastníkov poľovných pozemkov a prostredníctvom zmluvy o užívaní poľovného revíru daný do 

poľovného užívania Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa v roku 2013. S ohľadom na 

doterajšie pôsobenie PS pri výkone poľovného práva, ale aj aktivity v iných oblastiach 

spoločenského života v Meste Nová Baňa má sa za to, že je vzájomne prospešné a rovnako na 

prospech všetkých obyvateľov mesta pokračovať v uvedenej spolupráci. Poľovnícka spoločnosť, 

ktorej členmi sú takmer výlučne Novobančania, počas 9. rokov pôsobenia vyvíjala dobrovoľné 

aktivity komunitného charakteru a šírila dobré meno Mesta Nová Baňa v regióne, aj na celom 

Slovensku. Mesto Nová Baňa bude na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v revíri 

Háj zastupovať primátor mesta a vzhľadom na doterajšiu úspešnú spoluprácu a bezproblémové 

si plnenie zmluvných povinností je pre mesto Nová Baňa výhodné, aby zástupca mesta na 

zhromaždení vlastníkov hlasoval za uzavretie zmluvy s doterajším užívateľom PS mesta Nová 

Baňa a podporil uvedenú možnosť, za nových v uznesení definovaných podmienok.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – konštatovala, že primátor koná predčasne, pretože 

zmluva je v účinnosti až do roku 2023 a je prijatý etický kódex a neunáhľoval sa 



v rozhodovaní. Opýtala sa, či suma približne 5570 € je na minimálnej zákonnej sume. Ďalej sa 

zaujímala, či sa jedná o osobitný zreteľ.  

 

Primátor mesta – terajšia suma je navrhovaná podľa sadzieb vyhlášky a musíme sa v tomto 

prípade riadiť Zákonom o poľovníctve. Pokiaľ bude záujem o získanie viac informácií, 

Poľovná spoločnosť má svoju záložku na web stránke mesta a tam sa ich dozviete.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – konštatovala, že nesúhlasí a nezoberie na vedomie tento 

predložený materiál. Zaujímala sa o postúpenie užívania poľovného revíru, či je hosťovanie 

spoplatnené. Poľovná spoločnosť sa zúčastňovala na viacerých podujatiach, za čo im 

poďakovala.  

 

Peter Forgáč – mesto Nová Baňa nie je jediným vlastníkom poľovného revíru Háj, ale má 

viacero vlastníkov. Spoločné poľovanie pre hostí nikdy spoplatnené nebolo, koná sa za účelom 

eliminovania škôd a je regulované Obvodným lesným úradom, ktorý vydáva plán lovu. 

Z hľadiska ekonomických ukazovateľov poľovným hospodárom, ktorého menuje Obvodný 

lesný úrad je konateľ Mestských lesov, čo ukazuje na symbiózu medzi mestom a Poľovnou 

spoločnosťou.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – súhlasil s poslankyňou Valachovičovou. Zaujímal sa koľko % 

novobančanov poľuje v PR Háj.  

 

Primátor mesta – nie je povinnosť dávať takýto úkon do MsZ, ale chcel to dať práve preto, 

aby verejnosť a poslanci boli informovaní a otvoril priestor na diskusiu.  

 

Viliam Mihál – Poľovnícka spoločnosť má 46 členov a len dvaja nie sú občanmi mesta Nová 

Baňa.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – poďakoval za dobrú spoluprácu poľovníkov a mesta Nová Baňa, 

pretože pre neho je dôležité, aby poľovali najmä Novobančania. Zaujímal sa aká je škoda 

spôsobená lesnou zverou na lesných porastoch.  

 

Peter Forgáč – na škodu spôsobenú lesnou zverou a na lesnej zveri je vydaný metodický 

pokyn. Komunikujú s MsL, Štátnymi lesmi aj súkromníkmi v dohadovacom konaní, pokiaľ 

dochádza ku škodám. Dôležité je plnenie plánu lovu a každoročne sa platia škody.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zaujímala sa ako je možné sa stať členom a pátrala po 

existujúcich členoch Poľovníckej spoločnosti.  

 

Peter Forgáč – členov schvaľuje výbor Poľovníckej spoločnosti a momentálne evidujú 100 

žiadostí. Zvykom je, že na 100 hektárov býva jeden poľovník ale PR Háj je špecifický preto je 

počet členov 46.  

 

Mgr. Juraj Kološta – poďakoval za súčinnosť pri podujatiach Poľovnej spoločnosti.  

 

Primátor mesta – oboznámil poslancov s podnetom od pána Ing. Špireka. Prvou časťou 

podnetu je otázka na zvyšovanie daní a poplatkov, ktoré mesto vyrubuje a boli menené v roku 

2020. Druhá časť podnetu hovorí o možnosti zapojenia a využívaní výhod, napríklad predaj 

diviny. Tretia časť hovorí o zmluvnom dojednaní, čo momentálne nie je aktuálne.  

 

Ing. Karol Tužinský – zaujímal sa, prečo to pán Špirek posielal poštou, keď o tom hovorila 

pani poslankyňa Valachovičová.  

 



Mgr. Peter Hudec – konštatoval, že poľovníci majú špecifické spoločenské postavenie 

a zaželal výboru dobrú voľbu pri výbere členov.  

 

U z n e s e n i e   č. 152/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie 

zámer primátora mesta Mgr. MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA, v zmysle zákonných 

kompetencií, aby vykonal v mene Mesta Nová Baňa všetky nevyhnutné úkony za účelom 

dojednania užívania spoločného poľovného revíru Háj uznaného rozhodnutím Okresného úradu 

v Žarnovici, odbor PPLH č. A/2003/07746 zo dňa 24.03.2003 s doterajším užívateľom 

Poľovníckou spoločnosťou mesta Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa, IČO: 

42304636, za podmienky stanovenia odplaty za užívanie pozemkov v PR Háj v minimálnej 

výške definovanej zákonom č. 274/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, príloha č. 2 zvýšenej 

o 50%. 

 

 

Hlasovanie č. 6: 

prítomní – 13 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

5. 8. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 153/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

8. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa.  

 

Hlasovanie č. 7: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 



6. Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2022-2024 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

Mgr. Peter Hudec – informoval, že prišlo 26 žiadostí na kultúru a šport a konštatoval a vyjadril 

sa, že tento rozpočet nepodporí.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- konštatovala, že textová časť nie pripravená dobre a  

v časti merateľných ukazovateľov sú nedostatky. Poukázala na drobné nedostatky vo 

zverejňovaní. Informovala sa u hlavnej kontrolórky, či odporúča podporiť rozpočet po 

zapracovaní  prognózy z výnosu dane. 

 

PhDr. Janett Brnáková – vysvetlila, že aj v minulom roku vychádzali prognózy. 

 

Hlavná kontrolórka – odporučila rozpočet podporiť.  

 

Primátor mesta – rozpočet sa netreba obávať korigovať v prípade priaznivej aj nepriaznivej 

situácie. V tomto roku zostavili rozpočet na 10 programov, čo znamenalo pre kolegyne 

z finančného oddelenia veľkú pracnosť. Do budúceho roku v textovej časti je čo vylepšiť a dať si 

rámec, ktorého sa bude treba držať. Ďalej informoval o mimoriadnom sneme Únie miest a podal 

z neho najdôležitejšie informácie o daňovej reforme a možnosti použitia rezervného fondu.  

 

Maroš Marko – sa informoval o parkovisku Pod sekvojou, či nie je potrebné zapracovať 

financie aspoň na projektovú dokumentáciu.  

 

Primátor mesta – 2000 € z chodníka na Kollárovej ulici je možné na tento účel presunúť.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – informoval sa o zmenách oproti poslednému zasadnutiu finančnej 

komisie, pretože on tam zmeny vidí.  

 

Primátor mesta – nič sa nemenilo, dopĺňala sa textová časť. Celkové číslo sa nemenilo voči 

finančnej komisii.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – vidí nezrovnalosti vo viacerých položkách a menoval sumy (položky), 

v ktorých sú nezrovnalosti. Požadoval už v minulom roku aby bolo zo strany vedenia mesta 

prezentované aj stanovisko finančnej komisie.  

 

PhDr. Janett Brnáková – mzdy sa prepočítavali na skutočný stav.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.- upozornila, že na finančnej komisii sa hovorilo o ponížení 

sumy na cyklopreteky, pretože sa počíta so sponzorskými príspevkami. Vyjadrila súhlas 

s prepočtom v oblasti miezd v rozpočte.  

 



Anton Žňava – zaujímal sa o položku príjem z jadrových zariadení, či sa môže použiť na 

čokoľvek alebo má presný účel.  

 

Primátor mesta – účel použitia nie je daný – viazaný.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – zaujímal sa o rozpočtované mzdy Mestskej polície, či je na 7 členov. 

Pani PhDr. Brnáková mu odpovedala, že je plánovaný na 7 členov.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 154/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje  

 

a) Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2022 v členení: 

  Návrh 2022 Návrh 2023  Návrh 2024 

Celkové príjmy  6 403 684 5 845 867 5 876 712 

bežné príjmy  5 512 212 5 564 999 5 595 844 

bežné príjmy RO 259 265 259 265 259 265 

kapitálové príjmy  167 903 21 603 21 603 

príjmové finančné operácie 464 304 0 0 

        

celkové výdavky 6 403 684 5 845 867 5 876 712 

bežné výdavky 2 862 099 2 670 147 2 688 942 

bežné výdavky RO 2 809 148 2 892 068 2 862 368 

kapitálové výdavky 559 785 140 000 140 000 

kapitálové výdavky RO 29 000 0 0 

výdavkové finančné operácie 143 652 143 652 185 402 

 

b) Rozpočet Technických služieb mesta Nová Baňa na rok 2022. 

 

Berie na vedomie  

a) Návrh rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2023,2024. 

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022-2024. 

 

Hlasovanie č. 8: 

prítomní – 12 

za – 10 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor Moško, 

Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian 

Zima, Anton Žňava) 

proti – 1 (Mgr. Peter Hudec) 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 1 (Milan Rafaj) uznesenie bolo prijaté 

 

 

7. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Nová Baňa 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  



Dôvodová správa 

 

Návrh na odpis pohľadávok z účtovníctva Mesta Nová Baňa 

V zmysle článku 20 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, možno od vymáhania pohľadávky 

upustiť a odpísať ju, ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, ak je pohľadávka nevymožiteľná, 

príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne. Primátor mesta môže pohľadávku odpustiť, ak celková 

výška pohľadávky je do 350,- €, v ostatných prípadoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 

Zároveň konštatujeme, že pri uvedených pohľadávkach sa vykonali všetky dostupné úkony 

smerujúce k vymoženiu pohľadávok, avšak na základe príslušných odborných vyjadrení sú 

pohľadávky nevymožiteľné. Vzhľadom na uvedené predkladáme návrh na odpísanie 

pohľadávok v nasledovných prípadoch: 

1. Bergerac s.r.o. – nájomca 

Mesto eviduje pohľadávku voči nájomcovi za obdobie 2010- 2014 v celkovej výške 895,46 €. 

Pohľadávka bola vymáhaná exekučne. Dňa 6.10. 2021 bolo mestu doručené upovedomenie o 

zastavení starej exekúcie a z uvedeného dôvodu je pohľadávka nevymožiteľná. 

2. Ján Gunda- ROLLS 

Mesto eviduje pohľadávku voči nájomcovi v celkovej výške 644,70 €. 

Pohľadávka bola vymáhaná exekučne. Dňa 11.10. 2021 bolo mestu doručené upovedomenie o 

zastavení starej exekúcie a z uvedeného dôvodu je pohľadávka nevymožiteľná. 

Odpisovaná suma spolu 1 540,16 € 

 

U z n e s e n i e   č. 155/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

 

 v zmysle čl. 20 Zásad o hospodárení s majetkom mesta a §10 Zákona 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení odpísanie nevymožiteľných pohľadávok v celkovej sume 1540,16 € podľa 

predlohy. 

 

Hlasovanie č. 9: 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď, Igor Moško, 

Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0  

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

9. Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2020 

 

Pokračovalo sa bodom 9. a následne sa vráti k bodu číslo 8. Predkladateľom daného bodu je 

primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  a spracovateľkou bodu je PhDr. Janette 

Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

 

 



U z n e s e n i e   č. 156/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie 

 

Konsolidovanú výročnú správu. 

Správu nezávislého audítora. 

 

 

Hlasovanie č. 10: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0  

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

8. Zmena člena komisie dopravy 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – informoval sa o termíne najbližšieho zasadnutia komisie dopravy. 

Podľa jeho zistení bolo posledné zasadnutie v máji 2021.  

 

Primátor mesta – podľa jeho informácií by mala komisia zasadať v januári 2022. Komisia 

nezasadala z dôvodu personálnych zmien na pozícii zapisovateľky a predsedu komisie.  

 

Ing. Karol Tužinský – sa informoval, či si zapisovateľky odovzdali agendu. Taktiež zasielal 

podnety od občanov do komisie dopravy.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – vyjadrila ochotu viesť komisiu dopravy a podľa jej 

informácií MsZ by malo zvoliť predsedu, nie členovia komisie.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 157/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

 

za člena do komisie dopravy Antona Žňavu. 

 

 

Hlasovanie č. 27: 

prítomní – 12 



za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Anton Žňava)   

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

Návrh na uznesenie bolo hlasovaním číslo 27 opravené a opakovane potvrdené. Pôvodné 

hlasovanie číslo 11 nebolo platné.  

 

 

10. VZN č. ..../2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v ktorej plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je Ing. Jana Brnáková, úsek školstva, finančné oddelenie. K danému 

bodu boli materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Doterajšia legislatíva určovala mestu – ako zriaďovateľovi materských škôl určiť spádové 

materské školy pre deti s trvalým pobytom v meste, v ktorých budú plniť povinné predprimárne 

vzdelávanie len usmernením. V zmysle legislatívnej zmeny školského zákona je v § 59a 

stanovená povinnosť zriaďovateľa pre deti s trvalým pobytom v meste zabezpečiť spádovú 

materskú školu, v ktorej má garantované miesto každé dieťa, majúce trvalý pobyt v meste. Úzko 

to súvisí s ustanovením § 6 ods.3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve, 

ktorým sa mestu uložila povinnosť vytvárať podmienky na plnenie povinného predprimárneho 

vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom. 

Určením spádovej materskej školy sa dieťaťu vo veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie 

povinné, len garantuje miesto v materskej škole podľa trvalého pobytu, pričom rodič môže 

prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie do MŠ podľa vlastného výberu, ak táto 

disponuje voľným miestom. 

 

 

N a r i a d e n i e   č. 4/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa pre deti s trvalým pobytom v meste Nová Baňa, v 

ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Hlasovanie č. 12: 

prítomní – 13 



za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0  

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

11. Voľba náčelníka – Mestská polícia Nová Baňa 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ.  

 

Dôvodová správa 

 

Dňa 8.11.2021 bola na mestský úrad doručená žiadosť Róberta Müllera na vzdanie sa funkcie 

náčelníka Mestskej polície v Novej Bani. Žiadosť je zaprotokolovaná pod číslom podania 

14176/2021. Na jej základe Mesto Nová Baňa dňa 8.11.2021 vyhlásilo výberové konanie na 

obsadenie voľnej pracovnej pozície. V určenom termíne na predloženie žiadostí boli na mestský 

úrad doručené 2 žiadosti. Z nich určená výberová komisia, dňa 07.12.2021 odporučila 

primátorovi mesta jedného kandidáta vhodného na funkciu náčelníka Mestskej polície Nová 

Baňa. Róbertovi Müllerovi sa pracovný pomer nekončí a naďalej zostáva vykonávať na 

Mestskej polícii v Novej Bani funkciu príslušníka mestskej polície.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 158/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) odvoláva 

v súlade  s  §2  ods. 3  zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v  znení  neskorších  predpisov 

Róberta Müllera, bytom Štúrova 16, 968 01 Nová Baňa z  funkcie náčelníka Mestskej polície  

Nová Baňa ku dňu 31.12.2021, 

 

b) vymenúva 

v súlade s §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov Jána 

Ševčíka, bytom Fraňa Kráľa 868/41, 966 81 Žarnovica, za náčelníka Mestskej polície mesta 

Nová Baňa dňom 01.03.2022. 

 

a) poveruje 

v súlade s §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

Slavomíra Bedenského, bytom Brezová 14, 968 01 Nová Baňa, zastupovaním náčelníka 

Mestskej polície mesta Nová Baňa v dňoch od 01.01.2022 do 28.02.2022. 

 

 

 

 

 



Hlasovanie č. 13: 

prítomní – 13 

za – 12 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Mgr. Peter Hudec)  

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

Ján Ševčík – poďakoval sa poslancom za prejavenú dôveru. 

 

12. Majetkové veci 

 

Predkladateľom je Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA a spracovateľkou materiálu je Dáša Zigová, 

referentka oddelenia VŽPaSM. 

 

1. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 1230/1 – zastavaná plocha o  výmere 411 m
2 

 vytvorený 

z pozemku C KN parc. č. 1230 – zastavaná plocha o celkovej výmere 507 m
2 

  vedeného 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa 

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 53518560-83/2021, 

vypracovaným dňa 21.10.2021 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  

Nová Baňa, overeným dňa 27.10.2021, pod číslom G1 - 468/2021;        

 

v prospech:  

TAVERE, s.r.o., so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 45 860 441; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý slúži                       

ako jediný prístup (prístupová cesta) k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 3474                  

vo vlastníctve spoločnosti TAVERE, s.r.o.. 

 

v kúpnej cene za výmeru 411 m
2
 predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo 

4.110,00 eur (slovom: štyritisícstodesať eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej 

zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty 

pozemku vo výške 150,00 eur. Znaleckým posudkom č. 103/2021 vypracovaným dňa 

29.11.2021 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné 

Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 6,74 eur/m
2
.  

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 118/2021 

spôsob prevodu uvedenej časti 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. 103/2021 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 min. 10,00 eur/m
2
 v prospech spoločnosti TAVERE, 

s.r.o..  

 

Mgr. Peter Hudec – v minulosti bol tento pozemok prejednaný ako prístupový pozemok pre 

MsL aj záchranné zložky. Chcel vedieť čo sa zmenilo.  

 

Dáša Zigová – odpovedala, že konateľ MsL sa vyjadril, že túto úzku komunikáciu nebudú 

využívať. Záchranné zložky túto komunikáciu z dôvodu strmého svahu ani nemôžu využívať.  

 

Anton Medveď – informoval sa, či touto cestou nebol vedený vodovod. Pani Zigová mu 

odpovedala, že nie je vyznačený vodovod ani na pozemku nie je vecné bremeno.  

 

Milan Rafaj – potvrdil, že cesta slúži iba pre spoločnosť Tavere a voda by mala byť preložená 

v chráničke a malo by byť všetko v poriadku.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – dal podnet, aby sa pre účely kontroly, či sa jedná o extravilán alebo 

intravilán, prikladal list vlastníctva.   

 

Primátor cesta – budúci majiteľ si na pozemku vybudoval na vlastné náklady prístupovú 

komunikáciu, za čo mu bola udelená zo strany stavebného úradu pokuta. Teraz v rámci 

vysporiadania majekto - právnych vzťahov by bolo správne, aby si cestu odkúpil.  

 

Ing. Karol Tužinský – rozhodujúcim bolo stanovisko konateľa MsL, že parcela sa môže 

odpredať pretože ju nevyužívajú ako prístupovú komunikáciu.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 159/2021 

 

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. 1230/1 – zastavaná plocha o  výmere 411 m
2 

 vytvorený z pozemku C 

KN parc. č. 1230 – zastavaná plocha o celkovej výmere 507 m
2 

  vedeného Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta                

Nová Baňa geometrickým plánom č. 53518560-83/2021, vypracovaným dňa 21.10.2021 

geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 27.10.2021, 

pod číslom G1 - 468/2021;        

 



v prospech:  

TAVERE, s.r.o., so sídlom Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, IČO: 45 860 441; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý slúži                       

ako jediný prístup (prístupová cesta) k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 3474                  

vo vlastníctve spoločnosti TAVERE, s.r.o.. 

 

v kúpnej cene za výmeru 411 m
2
 predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo 4.110,00 eur 

(slovom: štyritisícstodesať eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 

úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 

150,00 eur. Znaleckým posudkom č. 103/2021 vypracovaným dňa 29.11.2021 znalkyňou  Ing. 

Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná 

hodnota majetku po 6,74 eur/m
2
.  

 

Hlasovanie č. 14: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

2. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 6280/3 – ostatná plocha o  výmere 78 m
2 

 vytvorený z pozemku                                   

E KN parc. č. 4537 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.701 m
2 

  vedeného 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa 

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 53518560-84/2021, 

vypracovaným dňa 22.10.2021 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  

Nová Baňa, overeným dňa 27.10.2021, pod číslom G1 - 469/2021;        

 

v prospech:  

MUDr. Marian Boča, rod. Boča a MUDr. Eva Bočová, rod. Bachratá, trvalé bydlisko 

Záhrbská 2014/94, 968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia 

pozemku s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 8868. Za účelom 

výsadby zeleného pásu stromov, ktoré budú slúžiť ako zelené pľúca a zároveň 

protihluková bariéra a bariéra proti prachu. Žiadatelia sa o mestský pozemok starajú už 

10 rokov nakoľko zarastá burinou a rôznymi nekultúrnymi náletmi. 

 



v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 102/2021 vypracovaným dňa 

29.11.2021 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné 

Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 6,22 eur/m
2
. Za výmeru 78 m

2
 

predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 630,71 eur (slovom: šesťstotridsať eur 

a sedemdesiatjeden centov) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená 

úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku                          

vo výške 150,00 eur.  

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.09.2021 uznesením č. 120/2021 

spôsob prevodu uvedenej časti 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. 102/2021 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 majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 160/2021 

 

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. 6280/3 – ostatná plocha o  výmere 78 m
2 

 vytvorený z pozemku                                   

E KN parc. č. 4537 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.701 m
2 

  vedeného Okresným 

úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 

mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 53518560-84/2021, vypracovaným dňa 22.10.2021 

geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 27.10.2021, 

pod číslom G1 - 469/2021;        

 

v prospech:  

MUDr. Marian Boča, rod. Boča a MUDr. Eva Bočová, rod. Bachratá, trvalé bydlisko Záhrbská 

2014/94, 968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku 

s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 8868. Za účelom výsadby zeleného 

pásu stromov, ktoré budú slúžiť ako zelené pľúca a zároveň proti hluková bariéra a bariéra proti 

prachu. Žiadatelia sa o mestský pozemok starajú už 10 rokov nakoľko zarastá burinou a rôznymi 

nekultúrnymi náletmi. 

 

v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 102/2021 vypracovaným dňa 29.11.2021 

znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre bola stanovená 



všeobecná hodnota majetku po 6,22 eur/m
2
. Za výmeru 78 m

2
 predstavuje kúpna cena čiastku 

celkovo 630,71 eur (slovom: šesťstotridsať eur a sedemdesiatjeden centov) s ktorou bude 

zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie 

všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 150,00 eur.  

 

Hlasovanie č. 15: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

3. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok – 

pozemok C KN parc. č. 26/2 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 40 m
2 

 vedený 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa 

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika;        

 

pre: Dvor Farieb s.r.o., so sídlom Moyzesova 8, 968 01  Nová Baňa, IČO: 50 443 496; 

 

na dobu: neurčitú od 01.01.2022; 

 

vo výške nájomného: 5,00 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, 

vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej 

terasy. 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania využívania pozemku ako jediného prístupu 

k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov 

a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb s.r.o. je v dlhodobom 

nájme v obchodno-prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej na na ulici                           

M.R Štefánika 3 už od 06.10.2016 (nájom u pani Katinovej) a od 01.01.2021 na dobu 

neurčitú (nájom u nového vlastníka nehnuteľnosti pána Oravca – spoločnosti ALAMMO 

s.r.o.). 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie mestského pozemku C KN parc č. 26/2 o výmere 40 m
2
 do dočasného nájmu na 

dobu neurčitú za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, 

vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy 

podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní využívania pozemku ako 

jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov 



a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb s.r.o. je v dlhodobom nájme 

v obchodno-prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej na na ulici M.R Štefánika 3 už od 

06.10.2016 (nájom u pani Katinovej) a od 01.01.2021 na dobu neurčitú (nájom u nového 

vlastníka nehnuteľnosti pána Oravca – spoločnosti ALAMMO s.r.o.). Komisia ÚPŽPaM 

odporúča obvyklú cenu nájmu po 5,00 eur / m
2
/ rok. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 161/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať nehnuteľný majetok – pozemok C 

KN parc. č. 26/2 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 40 m
2 

 vedený Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová 

Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika;        

pre: Dvor Farieb s.r.o., so sídlom Moyzesova 8, 968 01  Nová Baňa, IČO: 50 443 496; 

 

na dobu: neurčitú od 01.01.2022; 

 

vo výške nájomného: 5,00 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie 

miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania využívania pozemku ako jediného prístupu 

k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie 

jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb s.r.o. je v dlhodobom nájme v obchodno-

prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej sa na ulici M.R Štefánika 3 už od 06.10.2016 

(nájom u pani Katinovej) a od 01.01.2021 na dobu neurčitú (nájom u nového vlastníka 

nehnuteľnosti pána Oravca – spoločnosti ALAMMO s.r.o.). 

 

Hlasovanie č. 16: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

nájom  nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých mestské 

zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 26/2 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 40 m
2 

 vedený 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa 

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika;        

 

pre: Dvor Farieb s.r.o., so sídlom Moyzesova 8, 968 01  Nová Baňa, IČO: 50 443 496; 

 

na dobu: neurčitú od 01.01.2022; 

 

vo výške nájomného: 5,00 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, 

vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej 

terasy. 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania využívania pozemku ako jediného prístupu 

k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov 

a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb s.r.o. je v dlhodobom 

nájme v obchodno-prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej na na ulici                           

M.R Štefánika 3 už od 06.10.2016 (nájom u pani Katinovej) a od 01.01.2021 na dobu 

neurčitú (nájom u nového vlastníka nehnuteľnosti pána Oravca – spoločnosti ALAMMO 

s.r.o.). 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie mestského pozemku C KN parc č. 26/2 o výmere 40 m
2
 do dočasného nájmu na 

dobu neurčitú za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, 

vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy 

podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorý spočíva v majetkovoprávnom vysporiadaní využívania pozemku ako 

jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov 

a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb s.r.o. je v dlhodobom nájme 

v obchodno-prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej na na ulici                           M.R 

Štefánika 3 už od 06.10.2016 (nájom u pani Katinovej) a od 01.01.2021 na dobu neurčitú (nájom 

u nového vlastníka nehnuteľnosti pána Oravca – spoločnosti ALAMMO s.r.o.). Komisia 

ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 5,00 eur / m
2
/ rok. 

 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i e   č. 162/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

nájom  nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorých mestské zastupiteľstvo 

rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, a to: 

 

pozemok C KN parc. č. 26/2 – zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 40 m
2 

 vedený Okresným 

úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 

mesta Nová Baňa, v lokalite ul. M. R. Štefánika;        

 

pre: Dvor Farieb s.r.o., so sídlom Moyzesova 8, 968 01  Nová Baňa, IČO: 50 443 496; 

 

na dobu: neurčitú od 01.01.2022; 

 

vo výške nájomného: 5,00 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využívania pozemku ako jediného prístupu k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie 

miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie jestvujúcej prekrytej terasy. 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania využívania pozemku ako jediného prístupu 

k predajni DVOR FARIEB, vymedzenie miesta na parkovanie pre zákazníkov a využívanie 

jestvujúcej prekrytej terasy. Spoločnosť Dvor Farieb s.r.o. je v dlhodobom nájme v obchodno-

prevádzkovej budove, súp. č. 703, nachádzajúcej sa na ulici M.R Štefánika 3 už od 06.10.2016 

(nájom u pani Katinovej) a od 01.01.2021 na dobu neurčitú (nájom u nového vlastníka 

nehnuteľnosti pána Oravca – spoločnosti ALAMMO s.r.o.). 

 

Hlasovanie č. 17: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

5. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia „3. OVS – 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku,                             

ul. Spodná“ s Vladimírom Kasanom víťazom OVS  

 



pozemok C KN parc. č. 1608/2 – trvalý trávny porast o výmere 893 m
2
 vedený 

Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3858, v k.ú. Nová Baňa 

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

 

v prospech: 

Vladimír Kasan, rod. Kasan, Spodná 1255/17, 968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pred kolaudáciou stavby. 

Dostavbu rodinného domu potrebuje žiadateľ dofinancovať cez komerčnú banku formou 

hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať vlastnícke 

právo k pozemku pod stavbou. Na základe vyhodnotenia                                                        

„3. OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku, 

ul. Spodná“ uzatvorilo mesto Nová Baňa s pánom Vladimírom Kasanom víťazom OVS 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2020, dňa 26.10.2020 za 

účelom využitia pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby „rodinného domu“. 

V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2020 uhradil pán 

Vladimír Kasan mestu Nová Baňa plnú výšku kúpnej ceny za pozemok vo výške 

10.269,50 eur dňa 27.10.2020. Na základe predmetnej zmluvy bolo budúcemu 

kupujúcemu dňa 29.04.2021 mestom Nová Baňa vydané právoplatné stavebné povolenie 

na výstavbu rodinného domu, ktorého výstavba v súčasnej dobe prebieha. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mestu Nová Baňa bola doručená žiadosť od pána Vladimíra Kasana o prevod nehnuteľnosti – 

pozemku pred kolaudáciu stavby z dôvodu, že dostavbu rodinného domu potrebuje dofinancovať 

cez komerčnú banku formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy 

preukázať vlastnícke právo k pozemku pod stavbou. Na základe vyhodnotenia „3. OVS – 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku,                          ul. 

Spodná“ uzatvorilo mesto Nová Baňa s pánom Vladimírom Kasanom víťazom OVS Zmluvu 

o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2020, dňa 26.10.2020 za účelom využitia 

pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby „rodinného domu“. V zmysle zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2020 uhradil pán Vladimír Kasan mestu 

Nová Baňa plnú výšku kúpnej ceny za pozemok vo výške 10.269,50 eur dňa 27.10.2020.                     

Na základe predmetnej zmluvy bolo budúcemu kupujúcemu dňa 29.04.2021 mestom                             

Nová Baňa vydané právoplatné stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu, ktorého 

výstavba v súčasnej dobe prebieha. 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie mestského pozemku C KN parc. č. 1608/2 – trvalý 

trávny porast o výmere 893 m
2 

prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku pod rozostavaným rodinným domom 

z dôvodu, že dostavbu rodinného domu potrebuje žiadateľ dofinancovať cez komerčnú banku 

formou hypotekárneho úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať vlastnícke 

právo k pozemku pod stavbou. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 163/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v zmysle vyhodnotenia „3. OVS – 

uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku,                             

ul. Spodná“ s Vladimírom Kasanom víťazom OVS  



 

pozemok C KN parc. č. 1608/2 – trvalý trávny porast o výmere 893 m
2
 vedený Okresným 

úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3858, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo 

mesta Nová Baňa; 

 

v prospech: 

Vladimír Kasan, rod. Kasan, Spodná 1255/17, 968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pred kolaudáciou stavby. Dostavbu 

rodinného domu potrebuje žiadateľ dofinancovať cez komerčnú banku formou hypotekárneho 

úveru, ktorá požaduje pri zriadení záložnej zmluvy preukázať vlastnícke právo k pozemku pod 

stavbou. Na základe vyhodnotenia „3. OVS – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

predaj stavebného pozemku, ul. Spodná“ uzatvorilo mesto Nová Baňa s pánom Vladimírom 

Kasanom víťazom OVS Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2020, 

dňa 26.10.2020 za účelom využitia pozemku budúcim kupujúcim na realizáciu výstavby 

„rodinného domu“. V zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 

1/2020 uhradil pán Vladimír Kasan mestu Nová Baňa plnú výšku kúpnej ceny                           

za pozemok vo výške 10.269,50 eur dňa 27.10.2020. Na základe predmetnej zmluvy bolo 

budúcemu kupujúcemu dňa 29.04.2021 mestom Nová Baňa vydané právoplatné stavebné 

povolenie na výstavbu rodinného domu, ktorého výstavba v súčasnej dobe prebieha. 

 

Hlasovanie č. 18: 

prítomní – 12 

za – 12 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

6. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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 mestských pozemkov: 

C KN parc. č. 4837/45 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2.292 m
2
, 

C KN parc. č. 4837/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m
2
, 

C KN parc. č. 4837/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m
2
 

vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853                       

v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad; 

 



v prospech: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 

36 442 151, ako budúceho kupujúceho; 

 

za účelom: zabezpečenia výstavby novej spínacej stanice 22 kV pre zabezpečenie 

dodávky elektrickej energie. Realizáciou stavby „13512 – Nová Baňa – Nová spínacia 

stanica 22 kV“ SW:13512; 

 

v kúpnej cene: vo výške všeobecnej hodnoty pozemku (po 5,24 eur/ m
2
, celkovo za 

výmeru 2.481 m
2 

predstavuje kúpna cena sumu 13.000, 44 eur) podľa vypracovaného 

znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečila spoločnosť SSD, a.s. na vlastné 

náklady.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Spoločnosť SSD, a.s. predložila mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania uvedených pozemkov za účelom 

zabezpečenia výstavby novej spínacej stanice 22 kV pre zabezpečenie dodávky elektrickej 

energie. Realizáciou stavby „13512 – Nová Baňa – Nová spínacia stanica 22 kV“ SW:13512. 

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na odpredaj pozemkov v prospech spoločnosti SSD, a.s., na základe ktorej môže 

spoločnosť realizovať predmetnú stavbu. V kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej 

hodnoty pozemkov podľa vypracovaného znaleckého posudku z dôvodu strategického rozvoja 

mesta. 

 

Primátor mesta – SSD bude realizovať prekládku rigolu a uloženie silového kábla, pričom 

náklady na tieto činnosti bude refundovať Mesto.  

 

U z n e s e n i e   č. 164/2021 

 

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 mestských pozemkov: 

C KN parc. č. 4837/45 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2.292 m
2
, 

C KN parc. č. 4837/21 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m
2
, 

C KN parc. č. 4837/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m
2
 

vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853                       

v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Železničný rad; 

 

v prospech: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 36 

442 151, ako budúceho kupujúceho; 

 

za účelom: zabezpečenia výstavby novej spínacej stanice 22 kV pre zabezpečenie dodávky 

elektrickej energie. Realizáciou stavby „13512 – Nová Baňa – Nová spínacia stanica 22 kV“ 

SW:13512; 

 



v kúpnej cene: vo výške všeobecnej hodnoty pozemku (po 5,24 eur/ m
2
, celkovo za výmeru 

2.481 m
2 

predstavuje kúpna cena sumu 13.000, 44 eur) podľa vypracovaného znaleckého 

posudku, ktorého vypracovanie zabezpečila spoločnosť SSD, a.s. na vlastné náklady.  

 

Hlasovanie č. 19: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

7. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Základnej škole                   

Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.01.2022: 

 

Dodanie a výmena plynových kotlov v ZŠ Jána Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume 19.614,95 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v kotolni ZŠ Jána Zemana                              

v Novej Bani. 

 

                                     D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mesto Nová Baňa zabezpečilo výmenu plynových kotlov v školskej kotolni v Základnej škole 

Jána Zemana. Dňa 19.11.2019 uzatvorilo mesto Nová Baňa Zmluvu o dielo č. 270/2019                         

so zhotoviteľom Jozefom Ďurovičom Plynservis – NPM. Predmetom zákazky bola výmena 

plynových kotlov v ZŠ J. Zemana, ktorá pozostávala z demontáže starých kotlov a montáže 

jedného plynového kotla - Varmax 275 kW stacionárny kondenzačný kotol, ostatný spojovací 

materiál, odkúrenia kondenzačných kotlov. 

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia zmluvy o zverení správy 

medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Základnou školou Jána Zemana                            

ako správcom majetku. 

 

U z n e s e n i e   č. 165/2021 

 

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 01.01.2022: 

 

Dodanie a výmena plynových kotlov v ZŠ Jána Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume 19.614,95 eur 



 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v kotolni ZŠ Jána Zemana                              

v Novej Bani. 

 

Hlasovanie č. 20: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

8. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým službám 

mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 01.01.2022: 

 

Zberové vozidlo značky MAN TGS 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume 175.000,00 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa zberového vozidla značky MAN TGS 

nadobudnutého na základe Zmluvy o finančnom lízingu č. 9002265 zo dňa 27.09.2021, 

ktorú mesto Nová Baňa uzatvorilo so spoločnosťou SLSP, a.s.. 

 

                                     D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Mesto Nová Baňa zakúpilo z vlastných finančných prostriedkov v sume 175.000,00 eur                          

bez DPH nové zberové vozidlo značky MAN TGS 28.330 6x2 s nadstavbou Faun Rotopress 518 

od spoločnosti REDOX s.r.o. formou finančného lízingu SLSP, a.s.. 

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia zmluvy o zverení správy 

medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Technickými službami mesta Nová Baňa 

ako správcom majetku. 

 

U z n e s e n i e   č. 166/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

zverenie majetku mesta Nová Baňa do správy správcovi majetku: Technickým službám mesta 

Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa, IČO: 00 185 221, dňom 01.01.2022: 

 

Zberové vozidlo značky MAN TGS 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume 175.000,00 eur 

 



za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa zberového vozidla značky MAN TGS 

nadobudnutého na základe Zmluvy o finančnom lízingu č. 9002265 zo dňa 27.09.2021, ktorú 

mesto Nová Baňa uzatvorilo so spoločnosťou SLSP, a.s.. 

 

Hlasovanie č. 21: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

9. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 5152/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.412 m
2
 

vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123 

 a pozemok C KN parc. č. 240/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 101 m
2
 

vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853, v k.ú. 

Nová Baňa v lokalite ul. Štúrova spolu celkovo v rozsahu cca 138 m
2
, 

 

v prospech: 

Bc. Anton Tabernaus, Štúrova 1891/34, 968 01  Nová Baňa 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, scelenia mestských 

pozemkov s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2750 

a využitím pozemkov ako okrasnej záhrady pri viacúčelovom objekte, súp. č. 1891 

Žiadateľ sa o uvedené mestské pozemky stará a udržiava ich už mnoho rokov. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5152/112 

a pozemku C KN parc. č. 240/3 spolu celkovo v rozsahu cca 138 m
2
 z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, scelenia mestských pozemkov 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2750 a využitím pozemkov 

ako okrasnej záhrady pri viacúčelovom objekte, súp. č. 1891 Žiadateľ sa o uvedené mestské 

pozemky stará a udržiava ich už mnoho rokov. Komisia ÚPŽPaM žiadosť o odkúpenie 

uvedených mestských pozemkov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

spôsob prevodu požadovaných pozemkov 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 prijatého uznesenia bude časť mestských pozemkov 

geometricky zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŽPaM navrhnutej minimálnej 

kúpnej cene, prípadne vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa vypracovaného znaleckého 



posudku + 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku (ak bude táto kúpna cena vyššia ako 

Komisiou ÚPŽPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

 

U z n e s e n i e   č. 167/2021 

 

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. 5152/112 – ostatná plocha o celkovej výmere 4.412 m
2
 

vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 6123 

 a pozemok C KN parc. č. 240/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 101 m
2
 

vedeného Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 3853, v k.ú. 

Nová Baňa v lokalite ul. Štúrova spolu celkovo v rozsahu cca 138 m
2
, 

 

v prospech: 

Bc. Anton Tabernaus, Štúrova 1891/34, 968 01  Nová Baňa 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemkov, scelenia mestských pozemkov 

s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa evidovanými na LV č. 2750 a využitím pozemkov 

ako okrasnej záhrady pri viacúčelovom objekte, súp. č. 1891 Žiadateľ sa o uvedené mestské 

pozemky stará a udržiava ich už mnoho rokov. 

 

Hlasovanie č. 22: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

10. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku určeného na výstavbu garáže podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou 

súťažou: 

 



časť pozemku E KN parc. č. 4653/13 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 

1.351 m
2 

v rozsahu cca 24 m
2
  vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym 

odborom na LV č. 6123, v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite 

ul. Cintorínska. 

 

 

D ô v o d o v á    s p r á v a 

 

Na základe záujmu o kúpu stavebného pozemku komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na predaj stavebného pozemku určeného na výstavbu garáže v lokalite ul. Cintorínska 

podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

t.j. obchodnou verejnou súťažou. Na základe prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku 

E KN parc. č. 4653/13 geometricky zameraný a znaleckým posudkom bude stanovená výška 

všeobecnej hodnoty pozemku. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – opýtala sa, či nie je možné urobiť verejnú súťaž aj pre 

viacero garáží.  

 

Dáša Zigová – v súčasnosti sú tam betónové schody, ktoré by sa museli odstrániť. Je to však 

riešiteľné. Musí sa to geodeticky zamerať a uvidí sa ako to priestor umožní. Jediné, čo musí 

ostať zachované je vstup do záhradiek.  

 

Ing. Karol Tužinský – navrhol, aby geodet zameral celú voľnú plochu a následne v prípade 

záujmu sa môže rozšíriť ponuka na výstavbu viacerých garáží.  

 

Primátor mesta – zdôraznil, že je potrebné zachovať prístup k záhradkám, pretože je potrebné 

zachovať kvalitu života obyvateľov bytového domu.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 168/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

spôsob prevodu nehnuteľnosti – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku určeného na výstavbu garáže podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťažou: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 4653/13 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1.351 m
2 

v rozsahu cca 24 m
2
  vedeného Okresným úradom v Žarnovici, katastrálnym odborom na LV č. 

6123, v k. ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Cintorínska. 

 

Hlasovanie č. 23: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 



nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

11. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa 

uzatvorilo ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy spol. s r.o. ako nájomcom 

dňa 31.12.2018. 

 

Dodatkom č. 7 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška 

a splatnosť nájomného mení nasledovne: Ročné nájomné za obdobie od 01.01.2021                  

do 31.12.2021 sa po vzájomnej dohode zmluvných strán zvyšuje o 25.000,00 eur                      

na celkovú ročnú výšku nájomného 100.000,00 eur. 

 

D ô v o d o v á    s p r á v a  

 

Spoločnosť Mestské lesy, spol. s r.o. uzatvorila s mestom Nová Baňa Nájomnú zmluvu                            

č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 a následne Dodatok č. 5, ktorým bola určená výška a splatnosť 

nájomného na rok 2021 podľa výšky maximálne očakávanej ťažby drevnej hmoty v m
3
 

v nasledujúcom roku. Výška nájmu bola stanovená v roku 2020, keď spoločnosť prežívala krízu 

počas I. a II. vlny pandémie koronavírusu. V roku 2021 sa situácia stabilizovala a trh s drevnou 

hmotou sa výrazne zlepšil. Výsledkom bolo zvýšenie cien. Na základe tejto situácie mesto Nová 

Baňa ako vlastník pozemkov požiadalo spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. ako 

obhospodarovateľa o zvýšenie nájomného mimoriadnou splátkou. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 169/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 

 

uzatvorenie Dodatku č. 7 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa uzatvorilo 

ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy spol. s r.o. ako nájomcom dňa 31.12.2018. 

Dodatkom č. 7 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška a splatnosť 

nájomného mení nasledovne: Ročné nájomné za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 sa po 

vzájomnej dohode zmluvných strán zvyšuje o 25.000,00 eur na celkovú ročnú výšku nájomného 

100.000,00 eur. 

 

Hlasovanie č. 24: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

 



12. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie Dodatku č. 8 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa 

uzatvorilo ako prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy spol. s r.o. ako nájomcom 

dňa 31.12.2018. 

 

Dodatkom č. 8 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška 

a splatnosť nájomného mení nasledovne: Ročné nájomné za obdobie od 01.01.2022                  

do 31.12.2022 sa po vzájomnej dohode zmluvných strán určuje na výšku                   

75.000,00 eur. 

 

D ô v o d o v á    s p r á v a  

 

Spoločnosť Mestské lesy, spol. s r.o. uzatvorila s mestom Nová Baňa Nájomnú zmluvu                            

č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018. V Nájomnej zmluve č. 3/2018 v Článku 3 – Výška a splatnosť 

nájomného je uvedené: „Nájomné pre roky 2020 – 2027 bude každoročne stanovené najneskôr 

v mesiaci  december predchádzajúceho roka podľa výšky maximálne očakávanej ťažby drevnej 

hmoty v m
3
 v nasledujúcom roku. Výška jednotlivých splátok bude určená dodatkom k tejto 

Nájomnej zmluve, pričom termíny splatnosti ostávajú nezmenené“. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – navrhla, či sa nepriklonia k sume 100 000 € aj pre rok 

2022. Čítala body z dôvodovej správy, ktorá bola uvedená pre rok 2021.  

 

Primátor mesta – počas zasadnutia dozornej rady MsL bude prebratý plán na rok 2022. Sú 

naplánované aj investičné zámery v roku 2022, preto je suma určená v takej výške, aby sa mohli 

zrealizovať.  

 

Ing. Karol Tužinský – zhodnotil úspechy MsL a konateľa. Taktiež skonštatoval, že bol dobrá 

voľba na túto pozíciu. Ostal by pri 75 000 €.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – spýtal sa na plánované investície MsL v roku 2022. Vedel by sa lepšie 

rozhodnúť akú sumu stanoviť, keby vedel investície.  

 

Primátor lesa – plánuje sa do budúcnosti zakúpiť štiepačka dreva a 17.12. 2021 sa na zasadnutí 

dozornej rady dozvie viac. Môže sa robiť dodatok k zmluve, pokiaľ sa situácia zmení, prípadne 

aj v pol roku 2022. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – od roku 2018 vymenovala sumy nájomného. Vyzvala 

poslancov aby boli ambicióznejší a dali sumu 100 000 €.  

 

Maroš Marko –ponechal by sumu nájomného 75 000 €. Odhadoval vyššie investície na linku, 

sklad, nákup automobilu. Nevie predpokladať vývoj ceny drevnej hmoty.  

 

Primátor mesta – navrhol nemeniť sumu nájomného aj z dôvodu zapracovania do rozpočtu 

a nevidí problém to v priebehu roku otvoriť, keď to bude aktuálne.  

 

Mgr. Peter Hudec – taktiež sa priklonil k názoru, že sa môže nájomná zmluva v priebehu roka 

prehodnotiť.  

 



Anton Medveď – súhlasí so sumou 75 000 €. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – je presvedčený o vyššej sume za ročný nájom. Dal pozmeňujúci návrh 

na sumu 100 000 €. 

 

Ing. Jozef Šmondrk – výška nájmu pre spoločnosť MSL za lesné pozemky je za rok 2021 na 

úrovni 100 000,-EUR. V rámci koncepcie obhospodarovania MSL sa venoval aj analýze tohto 

parametra. Vyhodnocoval obdobie od roku 2011 do roku 2020. Bol veľmi prekvapený, aké 

vysoké nájomné sa platí mestu za prenájom lesných pozemkov v porovnaní s náhodne 

vybranými lesníckymi subjektami. Pričom filozofiou našej spoločnosti je lesy obhospodarovať 

odborne, s dôrazom na kvalitu a trvalo udržateľnosť hospodárenia aby les slúžil ďalším 

generáciám. A to si vyžaduje dostatočné finančné zdroje, ktoré investujú naspäť do lesa, lebo ten 

si to zaslúži. 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

uzatvorenie Dodatku č. 8 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa uzatvorilo ako 

prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy spol. s r.o. ako nájomcom dňa 31.12.2018. 

 

Dodatkom č. 8 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška a splatnosť 

nájomného mení nasledovne: Ročné nájomné za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 sa po 

vzájomnej dohode zmluvných strán určuje na výšku 100.000,00 eur. 

 

 

Hlasovanie č. 25: 

prítomní – 13 

za – 4 (JUDr. Vladislav Lalka, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. 

Adrian Zima) 

proti – 5 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Milan Rafaj, Anton Žňava) 

zdržal sa – 4 (Maroš Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský 

nehlasoval – 0 – uznesenie nebolo prijaté  

 

 

U z n e s e n i e   č. 170/2021 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

uzatvorenie Dodatku č. 8 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa uzatvorilo ako 

prenajímateľ so spoločnosťou Mestské lesy spol. s r.o. ako nájomcom dňa 31.12.2018. 

 

Dodatkom č. 8 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška a splatnosť 

nájomného mení nasledovne: Ročné nájomné za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 sa po 

vzájomnej dohode zmluvných strán určuje na výšku 75.000,00 eur. 



 

 

Hlasovanie č. 26: 

prítomní – 13 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Anton Medveď, 

Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Mgr. Adrian Zima, 

Anton Žňava) 

proti – 2 (JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD. ) 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté  

 

13. Termíny zasadnutí MsZ v roku 2022 

 

Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ.  

 

Anton Medveď – navrhol jedno zastupiteľstvo navyše, kde by sa prerokovali majetkové veci.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – súhlasí s návrhom, upozornil však je potrebné to skonzultovať so 

zapisovateľkou majetkovej komisie na aký termín ho stanoviť. Navrhol jednu zmenu v júnovom 

termíne MsZ a po dohode s primátorom mesta sa dohohodli na termíne 22.6. 2021 

 

Primátor mesta – navrhol MsZ zamerané na majetkové veci v prvom pol roku 2022.  

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 171/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

termíny zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani v roku 2022 

 

23.02.2022 

27.04.2022 

22.06.2022 

21.09.2022 

23.11.2022 

14.12.2022 

 

Jeden termín zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani navyše v prvom pol roku 2022 

zamerané na majetkové veci.  

 

 

 

 

 



Hlasovanie č. 28: 

prítomní – 13 

za – 13 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Igor Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

 

14. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

 

Ing. Karol Tužinský – na ulici Švantnerovej nefunguje rozhlas.  

 

Riaditeľ TS – informoval, že prizval servis z Českej republiky a našli na ulici Školskej poruchu. 

Budú na oprave pracovať a do konca týždňa by to malo byť opravené.  

 

Milan Rafaj – pýtal sa riaditeľa TS, či by bolo možné doplniť kontajnery na separovaný zber na 

Tajchu. Ďalej sa pýtal, či na ulici Cintorínskej bolo možné doplniť kontajner na BRKO. Tretiu 

otázku položil primátorovi mesta ohľadne stavu s územným plánom.  

 

Primátor mesta – je potrebné dokončiť náležitosti pre ÚP ZaD č.1 podľa §25, no to nie je 

v kompetencii MsÚ. Predpokladá, že by mohol byť prerokovaný na februárovom MsZ v roku 

2022.  

 

Riaditeľ TS – odpovedal poslancovi Rafajovi, že kontajnery na separovaný odpad tam bývajú 

od apríla do konca októbra. No pokiaľ je požiadavka, nevidí problém umiestniť kontajnery na 

parier a plast. Na Cintorínsku doplní hnedý kontajner na BRKO. 

 

Anton Medveď – na Štúrovej ulici vyhadzujú odpad chalupári a informoval sa, či je tam 

v blízkosti namontovaná kamera, resp. či sa plánuje zamykanie stojiska.  

 

Riaditeľ TS – skúšobne sa plánujú zamknúť kontajnerové stojiská na ulici Štúrovej.  

 

Anton Medveď – podal poslanecký návrh, aby sa hlasovalo za predsedkyňu komisie dopravy, 

za Ing. Valachovičovú, PhD..  

 

Róbert Müller – kamery sa pridávali na ulicu Štúrovu. No nie je zrejmé, že sa jedná len 

o chatárov ale robíme si to čiastočne aj samy.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – konštatovala, že majetkové veci trvajú dlho. Poukázala na 

jeden príklad na Starohutskej ulici, ktorý trvá osem mesiacov.  

 

Primátor mesta – spomínaný pozemok je vyčistený od náletových drevín a bude komunikovať 

s pani Zigovou o ďalších krokoch.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – poznamenala, že ju mrzí, že poslanci neboli informovaní 

o rokovaní Mestskej rady a nie je možné online pripojenie. Následne sa informovala ako je na 

tom MsÚ v oblasti elektronizácie a podávania žiadostí cez slovensko.sk.  



 

Prednostka – všetky dokumenty, ktoré môžu občania elektronicky vybaviť sú dostupné na web 

stránke mesta. Žiadna sťažnosť doposiaľ nebola evidovaná. Zakúpili sme systém Munipolis, cez 

ktorý bude možná bežná komunikácia s občanmi na vysokej úrovni. Taktiež žiadosti o dotácie je 

možné zasielať elektronicky.  

 

Primátor mesta – elektronizácia funguje na rovnakej úrovni ako v iných samosprávach. 

Navrhol, že sa zosumarizujú všetky možnosti elektronickej komunikácie a podávania žiadostí 

cez slovensko.sk.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – opýtala sa na vyhľadávanie zmlúv na novej web stránke, 

zaujímala sa na zmluvy staršie ako z roku 2021.  

 

Bc. Ján Ďurovský – odpovedal, že zmluvy sa prenášajú manuálne na novú stránku. Zmluvy 

staršie ako z roku 2021 sa dajú nájsť preklikom na starú stránku.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, Phd. – informovala sa o predanej budove bývalej Bananárne.  

 

Primátor mesta – museli sme vypratať budovu a ďalej nemáme informácie o plánovaných 

prácach. Kolegyňa Zigová môže preveriť situáciu s novým majiteľom.  

 

Mgr. Juraj Kološta – podal informáciu za komisiu kultúry a športu o plánovanom benefičnom 

koncerte. Termín koncertu bude presunutý.  

 

Anton Žňava – prezentoval podnet od občanov bývajúcich v blízkosti lyžiarskeho vleku 

Drozdovo. Vyspravili cestu v tomto úseku a informoval sa o možnosti kompenzácie.  

 

Primátor mesta – vysvetlil, že tento úsek cesty je klasifikovaný ako lesná cesta a tento návrh sa 

odprezentuje na valnom zhromaždení MsL a potom dá na tento podnet odpoveď.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – informoval o situácii s projektom parkovacích miest pri materskej 

škole na Nábrežnej ulici. 

 

Riaditeľ TS – má sa k projektovej dokumentácii vyjadriť ODI. Dokumentáciu má na starosti 

pani Šedianska a preverí situáciu u nej, či sú doručené všetky vyjadrenia najmä od SPP.  

 

Primátor mesta – taktiež sa vyjadril, že tento projekt sa nemôže odsúvať a musí sa zrealizovať.  

 

Ing. Karol Tužinský – k podnetu pána poslanca Lalku, taktiež sa stotožňuje s ním a projektová 

dokumentácia by mala byť dotiahnutá do konca januára. Odľahčí to dopravné zaťaženie na ulici 

Školskej.  

 

Maroš Marko – je v kontakte s dopravným inžinierom, ktorý bol podľa jeho slov dlhšie PN. 

Skontaktuje sa s ním a preverí situáciu s vyjadrením k projektovej dokumentácii.  

 

 



15. Voľba predsedníčky komisie dopravy 

 

Návrhová komisia predložila poslanecký návrh na voľbu predsedníčky komisie dopravy.  

 

U z n e s e n i e   č. 172/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

volí  

 

Ing. Viktóriu Valachovičovú, PhD. za predsedníčku komisie dopravy.  

 

 

Hlasovanie č. 29: 

prítomní – 13 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton Medveď, Igor 

Moško, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Adrian Zima, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 3 (Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 1 (Gregor Káder)  

 

 

Nakoľko už neboli ďalšie príspevky, primátor mesta Nová Baňa  Mgr. MVDr. Branislav 

Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 21:00 hod. 

ukončil.  

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=MrUJORpIFs0). 

 

 

 

 

 

 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.                     Mgr. Ľudmila Rajnohová, v. r. 

                       primátor mesta                    prednostka MsÚ          

 

 

 

 

 

 

               Milan Rafaj , v. r.                                           Ing. Karol Tužinský, v. r.  

                  I. overovateľ                                  II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Beťková 

https://www.youtube.com/watch?v=MrUJORpIFs0


 
 


