
MESTO NOVA BAŇA
Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa

Zverejnenie zámeru 

previesť - zameniť nehnuteľný majetok mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nová Baňa zverejňuje zámer mesta previesť - zameniť nehnuteľný 
majetok mesta medzi Mestom Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa 
a Slovenskou republikou v správe Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 
826 19 Bratislava v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

• pozemok C KN pare. č. 4447/35 - zastavaná plocha o výmere 1.796 m2 vytvorený 
dielom „1“ o výmere 1.796 m2 z E KN pare. č. 5270/11 - ostatná plocha o celkovej výmere 
2.452 m2,

• pozemok C KN pare. č. 4447/36 - zastavaná plocha o výmere 175 m2 vytvorený 
dielom „2“ o výmere 175 m2 z E KN pare. č. 5270/2 - ostatná plocha o celkovej výmere 
1.441 m2,

• pozemok C KN pare. č. 4447/38 - zastavaná plocha o výmere 452 m2 vytvorený 
dielom „3“ o výmere 452 m2 z E KN pare. č. 5270/2 - ostatná plocha o celkovej výmere 
1.441 m2,

• pozemok C KN pare. č. 4447/39 - zastavaná plocha o výmere 670 m2 vytvorený 
dielom „4“ o výmere 670 m2 z E KN pare. č. 5264/11 - ostatná plocha o celkovej výmere 
15.322 m2,
mestské pozemky vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123 
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa boli zamerané geometrickým plánom 
č. 10935479-91/22 vypracovaným dňa 18.06.2022 geodetom Viliamom Struhárom, 
Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným pod číslom: Gi - 318/2022

za

• pozemok E KN pare. č. 5264/14 - ostatná plocha o výmere 5.188 m2
• a pozemok E KN pare. č. 10248 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 8.697 m2, 

pozemky sú vedené Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 9279 
v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest,

bez finančného vyrovnania, nakoľko výmera zamieňaných pozemkov 
E KN pare. č. 5264/14 - ostatná plocha o výmere 5.188 m2 a E KN pare. č. 10248 - 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 8.697 m2 v prospech mesta Nová Baňa je o 10.792 m2 
väčšia, ako zamieňané pozemky v prospech Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy 
ciest.



z dôvodu, majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod pozemnou komunikáciou 
L triedy č. 1/65 v k.ú. Nová Baňa vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenskej 
správy ciest. Mesto Nová Baňa uzatvorilo dňa 8.11.2021 Zmluvu o budúcej zmluve o prevode 
vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a dotknutým pozemkom č. 1974/6232/2021 a dňa 
8.2.2022 Dodatok č. 1 k uvedenej zmluve so Slovenskou republikou v správe Slovenská 
správa ciest.
Vydaním rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR o usporiadaní cestnej siete dôjde 
k vyradeniu dotknutej pozemnej komunikácii - existujúceho úseku cesty I. triedy č. 1/65 
zo siete ciest I. triedy a tento úsek bude po vydaní právoplatného rozhodnutia Okresným 
úradom Žarnovica, katastrálnym odborom, ktorým sa vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľnosti povoľuje zaradený do majetku mesta Nová Baňa ako miestna komunikácia.

V Novej Bani, dňa 27. júna 2022

Mgr. ranislav Jaďuď, MBA 
primátor mesta


