
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 22.6.2022 o 13.00 hod. v Centre voľného času v Novej Bani 
 

Poslanci  Mestského zastupiteľstva: 

Prítomní: 
Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, 

Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava 

 

Ospravedlnený: Igor Moško 

                        

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová 

Hlavná kontrolórka:  PhDr. Katarína Segetová 

Právnička mesta:   Mgr. Eva Rupcová  

MsÚ:      Ing. Jozef Spurný, vedúci OVŢPaSM  

      PhDr. Janette Brnáková, finančné oddelenie  

      Ján Ševčík, náčelník MsP  

      Ing. Lucia Beťková MBA, vedúca KPm    

 

Zástupcovia mestských podnikov: Anna Tuţinská, konateľka MsBP Nová Baňa  

      

Prizvaní:     Ing. Jana Brnáková, FO    

Ing. Veronika Búryová, OVŢPaSM 

Dagmar Lachká, OKŠ 

PhDr. Lenka Šubová, projektový manaţér 

     Mgr. Ivana Vnučková, OVŢPaSM 

Dáša Zigová, OVŢPaSM  

      

 

Zástupcovia škôl a školských  
zariadení:    Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ  

     Mgr. Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ  

     Mgr. Marta Urdová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ 

     PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ 

  

 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.                                                                                              

Pretoţe boli prítomní 12 poslanci mestského zastupiteľstva, z celkového počtu 13 

poslancov, primátor mesta Nová Baňa vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. Poslanec Igor 

Moško sa ospravedlnil z neprítomnosti a poslanec Ing. Karol Tuţinský z meškania na MsZ. 

 

Overovatelia zápisnice:   Milan Rafaj, Anton Ţňava 

Návrhová komisia:  Mgr. Peter Hudec, Maroš Marko, Mgr. Ján Škvarka  

Pracovné predsedníctvo:    Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

Za zapisovateľku bola určená: Martina Svetíková 
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Za zapisovateľk 

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

a zapisovateľke. 
 

prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0  

zdrţal sa - 0 

nehlasoval – 0  uznesenie bolo prijaté 
 

Primátor mesta prečítal program rokovania MsZ v nasledovnom znení:  

 

 

 Informačný blok vedenia mesta  

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 10. 

06. 2022 

2. Návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta 

Nová Baňa 

3. Správa o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku 

4. Správa o výsledku kontroly procesu realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová 

Baňa ul. Školská , ul. Nábreţná v roku 2021 

5. Správa o výsledku kontroly  zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS Nová 

Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022 

6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 

2022 

7. Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v meste Nová Baňa 

8. 3. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

9. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských 

výchovno – vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Nová Baňa 

10. Prehľad investícií do údrţby budov a vybavenia škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa za rok 2019 – 2022 

11. Prehľad investícií príspevkovej spoločnosti Technické sluţby mesta Nová Baňa 

12. Dotácia z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2022 pre MFK Nová Baňa 

13. Majetkové veci 

14. Vstup do zdruţenia RVC Nitra 

15. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie rokov 2022-2026 

16. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie rokov 2022-

2026 

17. Určenie volebných obvodov pre voľby mestského zastupiteľstva na nové volebné 

obdobie rokov 2022-2026 

18. Návrh na odvolanie riaditeľa Technických sluţieb mesta Nová Baňa 

19. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

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

mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria 

Z á v e r 
 

Primátor – vyzval k diskusii k bodom 

 

Mgr. Peter Hudec – navrhol rozdeliť hlasovanie k bodu č. 18 na samostatné hlasovanie k 

podbodu a) a k podbodu b) podľa predloţených materiálov. 
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Primátor – vyzval k vyjadreniu právničky ohľadom moţnosti rozdelenia bodu a samostatnému 

hlasovaniu. 

 

Právnička – odpovedala, ţe rozdelenie je moţné. 

 

Hlasovanie č. 2 o rozdelení bodu č. 18 : 
 

prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0  

zdrţal sa - 0 
nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

JUDr. Vladislav Lalka – z chronologického a časového hľadiska navrhol presunutie bodu č. 18 

na bod č. 6. 

 

Hlasovanie č. 3 o presunutí bodu: 
 

prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0  

zdrţal sa - 0 
nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

Hlasovanie č. 4 o programe MsZ: 
 

prítomní - 11 
za - 11  (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0  

zdrţal sa - 0 
nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 Informačný blok vedenia mesta  

Mesto Nová Baňa sprístupnilo nový informačný systém GISPLAN, ktorý poskytuje občanom  

komplexné informácie prostredníctvom digitálnych máp. Vstup do systému je jednoduchý 

preklikom z hlavnej internetovej stránky mesta a je bezplatný. Link https://mu-

novabana.gisplan.sk/mapa/uzemny-plan/. Systém zabezpečuje prístup aj ku kompletnej 

digitálnej katastrálnej mape, ortofotomape a územnému plánu mesta Nová Baňa. Po kliknutí na 

konkrétnu parcelu poskytuje GISPLAN aj textovú časť platnú pre daný regulatív lokality. 

Komplexnú informáciu o vybranej parcele je moţné zobraziť vo formáte PDF súboru, vrátane 

tlače. Občania môţu v systéme uţ teraz jednoducho a rýchlo vyhľadávať pomocou leteckej 

snímky a územného plánu, identifikovať pozemky alebo merať vzdialenosti a plochy priamo 

https://mu-novabana.gisplan.sk/mapa/uzemny-plan/
https://mu-novabana.gisplan.sk/mapa/uzemny-plan/
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v mape. Z máp je tieţ moţné získavať presné súradnice GPS. Práca so systémom GISPLAN je 

intuitívna a jednoduchá. Nevyţaduje ţiadne odborné znalosti práce s počítačom. Systém nie je 

potrebné inštalovať nakoľko je dostupný on-line prostredníctvom internetu. Odborným 

partnerom mesta v rámci prevádzky systému GISPLAN je spoločnosť T- MAPY 

Slovensko, ktorá sa špecializuje na geografické informačné systémy. 

Primátor – kaţdý sa s tým najlepšie zoznámi v praxi. Pri potrebe rady je kolegyňa k dispozícii. 

Vnímame to ako dobrú investíciu.  

13.10 príchod poslanca Ing. Karola Tuţinského. 

 

 

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

dňu 10. 06. 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 I. polrok 2022 predkladá 

hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva správu o kontrole stavu plnení uznesení 

mestského zastupiteľstva. 

 

U z n e s e n i e   č. 78/2022 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie 
 

správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku 

dňu 10.06. 2022. 

Hlasovanie č. 5: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

2. Návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území 

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

a spracovateľkou bodu je Ing. Veronika Búryová. K danému bodu boli materiály zaslané 

vopred.  

 

Dôvodová správa 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o reklamných, informačných a propagačných 

zariadeniach na území mesta Nová Baňa vznikol z dôvodu zhoršujúceho sa vizuálneho smogu 

v meste Nová Baňa. 

 Reklamné stavby definuje Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon)  v § 43 ods. 2 nasledovne „Reklamná stavba je stavebná konštrukcia 

postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou.“ 

 Keďţe umiestňovanie reklamných, informačných a propagačných zariadení na plotoch 

vo vlastníctve mesta Nová Baňa nespĺňa túto definíciu, je potrebné ošetriť umiestňovanie 

takýchto zariadení v našom meste. 

 V návrhu VZN je upravená jeho pôsobnosť, sú definované základné pojmy a určené 

priestory vymedzené pre umiestňovanie reklamných zariadení v meste Nová Baňa. Je tu pevne 

stanovená výška reklamného zariadenia, čím sa docieli súvislá línia reklamných zariadení, a tým 

sa zníţi neţiaduci vizuálny smog na oploteniach v meste Nová Baňa. V návrhu VZN je 

definovaný aj symbolický poplatok za umiestnenie reklamného zariadenia, ktorý by mal slúţiť 

na pokrytie nákladov na údrţbu oplotení, na ktorých budú tieto zariadenia umiestňované. 

V návrhu je upravené aj časové trvanie a odstránenie reklamných zariadení z dôvodu, aby boli 

poskytnuté rovnaké moţnosti všetkým, ktorí majú záujem o umiestnenie reklamného zariadenia 

na vymedzených plochách a nestalo sa, ţe zariadenie bude zaberať priestor dlhšie, ako bolo 

dohodnuté pri zaplatení poplatku za umiestnenie reklamy. Takto sa docieli systém, prehľadnosť 

a zníţi sa pôsobenie vizuálneho smogu. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. –  sa zaujímala ohľadom výšky poplatku, aké sú 

porovnateľné poplatky v meste a či by sa nemohol zdvojnásobiť. 

 

Ing. Veronika Búryová – neviem povedať, aké sú poplatky. Takéto VZN má len niekoľko 

veľkých miest a tam sa to ťaţko porovnáva. Poplatok sa môţe zvýšiť a VZN upraviť. Doteraz to 

regulované nebolo, je dôleţité začať, aby si ľudia na to zvykli. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – skôr myslela porovnanie ceny za umiestnenie reklamy 

u súkromníka.  Do budúcna treba zváţiť, či poplatok pokrýva aspoň údrţbu. 

 

Ing. Veronika Búryová – podľa reagovania záujemcov, budeme reagovať aj my. 

 

Primátor – informoval, ţe pred schválením VZN musí byť zverejnené na úradnej tabuli, 

k pripomienkovaniu občanmi. Pripomienka od občana bola doručená v lehote a bola aj 

zapracovaná, kvalitne sa uplatnila a zlepšila kvalitu VZN. Je dobré, ţe takéto VZN bude a bude 

prínosom pre obe strany. 

 

 

N a r i a d e n i e   č. 5/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

s c h v a ľ u j e 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. ........../2022 zo dňa 22.06.2022 

o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Nová Baňa 
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Hlasovanie č. 6: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0  

nehlasoval – 0 nariadenie bolo prijaté 
 

3. Správa o výsledku kontroly procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku 

 

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  procesu realizácie rekonštrukcie radničného parku. 

Kontrola bola vykonaná  zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Nová Baňa na I. Polrok 2022 uznesením č. 151/2021 zo dňa 15. 12. 2021 v súlade s §18d ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – chcel vedieť, kto mal na starosti toto VO. Čo tak súrilo, ţe sa to 

robilo po toľkých rokoch havarijného stavu parku tak narýchlo a neboli doschvaľované 

prostriedky. Upozorňovali sme aj na komisii, ţe sa nemôţe robiť VO bez schválenia 

finančných prostriedkov. 

 

Primátor – bolo to rozdelené do štyroch etáp. Prvá etapa bola oprava zatekajúcich stropov 

v prevádzkach pod radničným parkom. Súťaţ sa realizovala v roku 2020, bola krytá z návratnej 

finančnej výpomoci. Zahŕňala opravu zatekajúcich stropov a opravu zábradlia prevádzkam 

oproti radničnému parku. V rozpočte 2021 bolo schválených 40000€ ako celok na fontánu 

a radničný park. Pri návrhu sme vychádzali z cenovej ponuky na fontánu z roku 2017, sumu 

mala uvedenú 26000€ a zvyšok bol napočítaný odhadom. VO na fontánu obstarával externý 

subjekt, základ cena bolo 56000€, čiţe od roku 2017 to bol nárast o 30000€. Pristúpili sme 

k realizácii fontány, bolo treba prostriedky doschvaľovať. Reálne tam chýbalo 16000€ v čase, 

keď uţ bola realizácia započatá. Túto výhradu zo strany kontrolórky beriem na vedomie a nie 

je problém sa jej v budúcnosti vyvarovať. Tretia etapa bola objednávka zábradlia v zníţenej 

časti. Samostatná rekonštrukcia bola schválená v niektorej zmene rozpočtu v roku 2021 a tu 

nedošlo k započatiu prác bez schválenia finančných prostriedkov. VO bolo obstarávané cez 

Tendernet.  

 

 

JUDr. Vladislav Lalka – chcel poprosiť mesto, aby dodrţiavalo zákon vo VO, aby sa poslanci 

nedostávali do situácie, kedy musia doschvaľovať prostriedky na niečo, s čím nie sú úplne 

stotoţnení. Fontána z časti bola toho príkladom. Aby sme nemuseli rozmýšľať nad tým, ţe keď 
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to nedoschvaľujeme, tak nám bude hroziť súd, sankcie, opletačky. Zdedili sme tu taký príklad, 

súd sa ťahal a musíme zaplatiť, ale hrozila väčšia škoda.  

Primátor – všetky nevybavené, zastupiteľstvu komunikované a schválené projekty z rokov 

2014-2018 som nezahodil do koša. Snaţil som sa z nich vychádzať a realizovať ich. Jeden z nich 

bola aj fontána, ktorá mala byť jednoduchá, posedová, vysoká cca 45cm. Tento návrh sme 

zobrali, pracovali s ním ďalej, bol v  komisii a dostal sa aţ k realizácii. Bol som konfrontovaný 

s tým, ţe ľudia nemali moţnosť zapojiť sa do výberu návrhu fontány. Bolo to tak v roku 2018, 

bral som to ako ustálenú vec a zaskočilo ma, keď po odstránení starej, nefunkčnej fontány 

vznikla búrlivá diskusia na FB. Radničný park mal premiéru na oslavách 70. narodenín ZUŠ , 

bol som rád, ţe je všetko opravené, zmestilo sa tam dostatok ľudí a fontána sa dá vypnúť 

a zapnúť podľa potreby. Beriem zodpovednosť na seba, môţem jej čeliť a byť konfrontovaný.  

U z n e s e n i e   č. 79/2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani 

 

berie na vedomie 
 

správu o výsledku kontroly 

 

Hlasovanie č. 7: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 
nehlasoval – 1 (Maroš Marko ) uznesenie bolo prijaté  

 

4. Predkladám správu o výsledku  kontroly  procesu realizácie kosenia trávnatých plôch 

mesta Nová Baňa ul. Školská , ul. Nábreţná v roku 2021. 
 

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  procesu realizácie kosenia trávnatých plôch mesta 

Nová Baňa ul. Školská , ul. Nábreţná v roku 2021. 

Kontrola bola vykonaná  nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na ţiadosť poslancov  

mestského zastupiteľstva v zmysle §18f ods. 1  zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení 

v platnom znení.  

 

Primátor – táto kontrola je tu uţ tretíkrát. Dnes by uţ kvôli limitu nebola predmetom VO. 

Kontrola priniesla novú informáciu o počte troch oslovených firiem, ponuku dala jedna firma, 
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s ktorou bola uzatvorená zmluva a kosenie prebehlo. V tomto roku je na kosenie 10000€ . 

Zmluva je bez VO, bol spravený prieskum a je vybratá jedna firma, ktorá bude kosiť. 

 

U z n e s e n i e   č. 80/2022 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 
 

správu o výsledku kontroly 

 

Hlasovanie č. 8: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté  
 

5. Správa o výsledku kontroly  zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS 

Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 

07.06.2022 
 

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

Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. 

 

Dôvodová správa 
 

Predkladám správu  výsledku kontroly  zhotovenia kovovej konštrukcie zamestnancami TS 

Nová Baňa počas pracovnej doby, ktorá bola realizovaná v dňoch 06.06 – 07.06.2022 

Kontrola bola vykonaná  nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na ţiadosť primátora 

mesta v zmysle §18f ods. 1  zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – po obdrţaní správy som sa ozvala s tým, ţe správa nie je 

dostatočná, komplexná. S pani hlavnou kontrolórkou som komunikovala o tejto veci. Zaujíma 

ma, kto zadefinoval cieľ kontroly. 

 

PhDr. Katarína Segetová – cieľ zadefinoval pán primátor. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – chýbajú mi tam dôleţité informácie týkajúce sa  

personálnych záleţitostí, BOZP. Neboli nám poskytnuté informácie, či zamestnanci v teň deň 

mali vykonávať tieto práce, alebo boli v ten deň určení na niečo iné. Chýba mi informácia, či to 

bolo v súlade s BOZP, či majú zváračské oprávnenie, či je ich náplňou práce zvárať. Táto správa 

nie je pre mňa dostačujúca, lebo konštatuje skutkový záverečný stav, ktorý i na základe 



9 

 

fotografií bol v priebehu výroby menený zvláštnym spôsobom. Týmto je asi zbytočné sa ďalej 

zaoberať, ale personálne a BOZP otázky sú dôleţité, aby boli pri takejto kontrole vynechané.  

 

PhDr. Katarína Segetová – oprávnenie na zváranie zamestnanec má. Síce v piatok mali 

nahlásené dovolenky, ale v práci boli.  

 

Primátor – kontrola bola zadaná 8.6.2022 a deň predtým sme boli s pani prednostkou 

a poslancom Kološtom na TS a spísali sme protokol. Cieľ je zadefinovaný preto tak, lebo 

v protokole bolo uvedené, ţe je to prístrešok a z tohto sme pri zadaní kontroly vychádzali. 

Môţeme sa tým zapodievať viac, ale neprinesie to viac ako to, čo nasleduje v ďalšom bode. Na 

otázky BOZP je inšpektorát práce. Podnet môţeme dať my alebo niekto iný, ale tu asi 

pochybenie nenájdeme.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – kto zadal príkaz na výrobu konštrukcie?  

 

PhDr. Katarína Segetová – riaditeľ TS. 

 

Mgr. Peter Hudec – majetok z verejných financií by sa mal zveľaďovať a chrániť. Neviem, 

prečo bol vydaný tento príkaz, keď táto kosačka má niekoľko rokov svoje státie a týmto 

prístreškom  k ochrane majetku mesta  nedochádza. 

 

Primátor – toto bolo niekoho rozhodnutie a nesie so sebou následky. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 81/2022 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie 
 

správu o výsledku kontroly 

 

Hlasovanie č. 9: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 
 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo  prijaté  
 

6. Návrh na odvolanie riaditeľa Technických sluţieb mesta Nová Baňa 

 

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

spracovateľom bodu je Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta. K danému bodu boli materiály 

zaslané vopred. 
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Dôvodová správa  

 

 

V zmysle §11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov mestské zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové 

organizácie mesta a na návrh primátora vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov).  

 

 

JUDr. Vladislav Lalka – chcel sa opýtať na dôvod predloţeného návrhu.  

 

Primátor – návrh bol zverejnený 15.6.2022. Udalosti z dní 6. a 7.6.2022 vyústili  do 

rozhodnutia o predloţení tohoto návrhu.  

 

U z n e s e n i e   č. 82/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

odvoláva:  

 

Ľuboša Palaja, trvalé bydlisko Rekreačná cesta 6390/58, 968 01 Nová Baňa z funkcie riaditeľa 

príspevkovej organizácie Technické sluţby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka č. 18, 968 01 Nová 

Baňa, IČO: 00185221 dňom 14.8.2022, na základe jeho ţiadosti o skončenie pracovného 

pomeru bez udania dôvodu.  
 

Hlasovanie č. 10: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Mgr. Adrian Zima) 

proti - 0 

zdrţal sa – 2 (Maroš Marko, Anton Ţňava)  

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

Dôvodová správa  

 

 

V zmysle §11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov mestské zastupiteľstvo zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové 

organizácie mesta a na návrh primátora vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov) 

a vzhľadom k zmene programu navrhujeme nové uznesenie. 

Mgr. Peter Hudec -  navrhuje, aby sa mesto snaţilo čo najrýchlejšie urobiť výberové konanie 

na danú pozíciu, aby bol nájdený vhodný kandidát. Ing. Lucii Beťkovú, MBA navrhuje na 

dočasnú funkciu do doby, pokým neprebehne výberové konanie.  
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Primátor – reagoval na dotaz. Pôvodne chcel takýmto spôsobom riešiť situáciu aj on, ale bolo 

mu ozrejmené, ţe v zmysle zákona o obecnom zriadení (konkrétne bod Obsadzovanie miesta 

vedúceho riaditeľa príspevkovej organizácie), obec nemá povinnosť uskutočniť výberové 

konanie na miesto riaditeľa príspevkovej organizácie. Primátor má navrhnúť kandidáta/ov, 

z ktorých mestské zastupiteľstvo zvolí riaditeľa. Robiť výberové konanie nie je zakázané, ale ani 

nariadené. Môţe sa robiť výberové konanie, ale dovtedy tam niekto musí byť, keďţe riaditeľ 

odchádza na základe svojej ţiadosti a organizácia nemôţe ostať bez štatutára. Korektné bude 

prenechať voľbu na novozvolených poslancov a primátora.  

 

Mgr. Peter Hudec -  síce nie je  povinnosť ale myslí si, ţe príspevková organizácia, ktorá 

zabezpečuje veľa činností pre mesto, má byť riadená a spravovaná vyhovujúcim kandidátom 

a aby čo najskôr prebral celú agendu, bol pripravený na zimu a ďalšie obdobie. Nech sa odklad 

voľby riaditeľa neodkladá. 

 

Maroš Marko – ak chceme robiť výberové konanie, malo by byť uskutočnené čo najskôr.  

 

Primátor – upresnil, ţe na základe poverenia  Dočasné poverenie zamestnanca za riaditeľa 

príspevkovej organizácie obce, primátor s poslancami zastupiteľstva musia danú situáciu riešiť 

v kooperácii, lepšie sa pracuje v priateľskom ako v nepriateľskom prostredí. Ak si ţiadate 

výberové konanie, môţe byť, proces zaberie mesiac a  je potrebné schválenie na zastupiteľstve.  

Ak by bolo schválené v septembri, o mesiac sú voľby a potom odovzdanie potrvá podľa dohody. 

 

Mgr. Peter Hudec -  zareagoval na zmienku o nepriateľskom prostredí. Nemá pocit, ţe by tu 

niekto proti niekomu zbrojil, len si ţelá, aby sa práca vykonávala poriadne v rámci svojich 

povinností a kompetencií. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – vysvetlenie ohľadom postupu pri výbere riaditeľa je 

v poriadku. Mrzí ju, ţe spochybnil, aj po voľbách  pokračovanie vo funkcii riaditeľa, kandidáta, 

ktorý by vzišiel z výberového konania. Verí, ţe tento subjektívny názor neodradí uchádzačov. 

Pripravila a predniesla pozmeňovací návrh ohľadom poverenia primátora mesta vyhlásiť 

výberové konanie na pozíciu riaditeľa TS s termínmi, poţiadavkami a podmienkami.  

 

Primátor -  ak hovoríme o výberových kritériách, riešili ste to spolu ako poslanci alebo to teraz 

poslanci počujú prvýkrát?  Bude potrebná kooperácia. Ak chcete mať výberové konanie a nie 

menovanú osobu, tak si k tomu treba sadnúť, ale nedá sa to vyriešiť na tomto zasadnutí. 

Odhlasovali sme odvolanie súčasného riaditeľa, tak sa budeme musieť stretnúť do 14.8.2022  

a vyriešiť to. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – návrh robila sama, nebol komunikovaný s ostatnými 

poslancami. Aţ neskoršie sa dozvedela, ţe iniciácia na skončenie pracovného pomeru prišla aj 

zo strany riaditeľa.  

 

Primátor – vyzval k odovzdaniu  pozmeňujúceho návrhu pani právničke k predneseniu. 

 

Maroš Marko -  kritéria na funkciu riaditeľa treba ponechať na primátora. 

 

Mgr. Peter Hudec -  sa opýtal, či takáto organizácia môţe obstáť bez riadiaceho 

a zodpovedného pracovníka. Do obdobia dokým nebude zvolený nový riaditeľ, by mal byť 

menovaný štatutárny zástupca, táto funkcia obsahuje veľa úkonov, na ktoré niekto musí 

dohliadať.  

 

Primátor -  súčasný riaditeľ končí 14.8.2022 a k tomuto dátumu musí byť platné uznesenie 

z hlasovania na menovanie nového . 
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Anton Medveď – kritéria treba nechať na primátorovi a vyhlásenie by malo byť čo najskôr., 

treba tam človeka. 

 

Ing. Karol Tuţinský – nesúhlasil s názorom, vybrať uchádzača čo najskôr. Rozhodnutie 

ponecháva  primátorovi a keď ten uzná, ţe takéto rozhodnutie by malo byť aţ po nastávajúcich 

voľbách, tak je v poriadku. Návrh poslankyne nepodporí, ale naopak podporí návrh primátora na 

menovanie Ing. Lucii Beťkovej, MBA. Zaujímalo ho, čo bude s jej pozíciou na MsÚ. 

Konštatoval, ţe ak sa vymení osoba na poste primátora, Lucia ostane na tenkom ľade ako 

riaditeľka TS. 

 

Primátor – pracovná pozícia vedúca kancelárie primátora je tu zhruba rok a iná osoba bude 

dočasne poverená na zastupovanie. Ak bude zvolený nový primátor, ten si môţe spraviť 

organizačné zmeny podľa vlastného uváţenia. Ja osobne volím zachovanie tohto miesta. 

 

JUDr. Vladislav Lalka -  vo väčšine súhlasí s názorom poslanca Tuţinského . Smeroval otázku 

na Ing. Beťkovú, MBA, ţe ako vníma celú situáciu, či si na post riaditeľky verí, ako by sa toho 

ujala, čo by nasledovalo ďalej. 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – súhlasila s ponukou i vzhľadom na pracovné skúsenosti 

z predchádzajúceho pracoviska, kde úzko spolupracovala s TS. Neobáva sa nezvládnutia vecí, 

veľa je o tíme, ktorý tam je a má skúsenosti napr. aj so zimnou údrţbou, zabezpečením 

materiálov. Máme dodávateľov, ktorých treba včas osloviť, aby bolo všetko zabezpečené. 

Odchádzajúci pán riaditeľ je nápomocný mi celú agendu odovzdať, sme dohodnutí o zaúčaní. 

Chcela by som sa čo najlepšie zaučiť, získať informácie, ako veci fungujú, chcem konať v rámci 

zákonnosti a dotiahnuť rozbehnuté akcie, aby veci fungovali a na občanov nemali dopad. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – v tejto situácii tesne pred voľbami súhlasí s návrhom, aby si riaditeľa 

TS vyberali noví poslanci ale na druhej strane treba, aby TS fungovali.  

 

Primátor – legislatíva nám trochu komplikuje situáciu a musíme sa jej podriadiť. Ja som 

zodpovedný za fungovanie mesta , prekonali sme uţ nejaké krízy.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – čo sa stane v prípade, keď pani Beťková nebude zvolená, bude sa 

hľadať nový riaditeľ a ten sa do 14.8.2022 nenájde. 

 

Primátor – musíme kooperovať, nájsť spoločnú reč. 

 

Mgr. Peter Hudec -  myslí si, ţe je lepšie to teraz rozhodnúť a ak noví poslanci nebudú 

spokojní, budú si môcť zvoliť nového riaditeľa. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – myslela si, ţe odvolávanie bude podľa iného paragrafu 

a zo dňa na deň. Zmienka o zaúčaní súčasným riaditeľom je naplašila. Spomenula voľbu 

súčasného riaditeľa, bola to tesná voľba o jeden hlas. Vtedy jej na dotaz ohľadom zaúčania bolo 

povedané, ţe na takýchto pozíciách sa nezaúča. Obáva sa, ţe zaúčanie p. Beťkovej nebude to 

pravé. 

Ing. Lucia Beťková, MBA – zaúčaním myslela odovzdanie agendy, informácií, ako veci 

fungujú. 

 

Primátor – v roku 2019 bolo len odovzdanie agendy. Zaúčať sa dá od niekoho, kto vám je 

ochotný odovzdať informácie, ktoré sú pre vás uţitočné, nápomocné.  
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Primátor – vyzval k hlasovaniu o návrhu od navrhovateľky Ing. Viktória Valachovičová, PhD. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 83/2022 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

odporúča primátorovi mesta Nová Baňa 

 

vyhlásiť výberové konanie na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácii Technické sluţby mesta 

Nová Baňa 

s nasledovnými termínmi, minimálnymi poţiadavkami a podmienkami: 

 

vyhlásenie výberového konania 23.7.2022 

termín podania ţiadostí o účasť na výberovom konaní 14.7.2022 

uskutočnenie výberového konania 21.7.2022 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva na menovanie víťazného uchádzača za riaditeľa spoločnosti 

Technické sluţby Nová Baňa 25.7.2022 

 

Hlasovanie č. 11: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 
za – 6 (Mgr. Peter Hudec, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 
zdrţal sa – 5 (Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. 

Karol Tuţinský) 

nehlasoval – 1 (Gregor Káder) 

 

Z dôvodu poruchy na hlasovacom zariadení u poslanca Kádera sa hlasovanie opakovalo. 

 

  

Hlasovanie č. 12: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 
za – 6 (Mgr. Peter Hudec, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., 

Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti – 1 (Gregor Káder) 

zdrţal sa – 5 (Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Anton Medveď, Ing. 

Karol Tuţinský) 

nehlasoval  - 0  pozmeňovacie uznesenie nebolo prijaté 

 

 

U z n e s e n i e   č. 83/2022 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

menuje:  
 

Ing. Luciu Beťkovú, MBA, trvalé bydlisko Záhradná 18B, 968 01 Nová Baňa do funkcie 

riaditeľky príspevkovej organizácie Technické sluţby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka č. 18, 968 01 

Nová Baňa, IČO: 00185221 dňom 15.8.2022.  
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Hlasovanie č. 13: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Anton Medveď, Mgr. Ján Škvarka, 

Ing. Karol Tuţinský, Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti – 0  

zdrţal sa – 4 (Mgr. Peter Hudec, JUDr. Vladislav Lalka, Milan Rafaj, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. 

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 I. polrok 2022 predkladá 

hlavný kontrolór na zasadnutí mestského zastupiteľstva Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2022 

 

14.20 opustili miestnosť poslanci Milan Rafaj a Mgr. Adrian Zima. 

 

Primátor – hlavná kontrolórka avizovala kontrolu kaţdej investičnej kontroly v pláne 

kontroly, ktorý si volí ona. Toto vítam a budeme mať výstupy, ktoré by mali procesy 

zlepšovať. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 84/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2022 

 

 

Hlasovanie č. 14: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

 

prítomní – 10 
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za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Anton Ţňava) 

proti - 0  

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0  uznesenie bolo prijaté  

 

8.Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti v meste Nová Baňa 

 

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

a spracovateľkou bodu PhDr. Lenka Šubová, projektový manaţér. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej „MPSVR SR“) zverejňuje Informáciu k 

moţnostiam získania prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti v rámci 

Komponentu č. 13. Cieľom informácie je oboznámiť potenciálnych ţiadateľov s 

predpokladanými podmienkami na získanie prostriedkov mechanizmu na predkladanie 

projektových zámerov a následne ţiadostí o prostriedky mechanizmu.  

Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením 

kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. 

Pre naplnenie tohto cieľa realizuje MPSVR SR reformy a investície.  

Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti.  
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ţiadostí o 

prostriedky mechanizmu je: 192 653 760,- EUR.  

Harmonogram výzvy:  

1. Zverejnenie výzvy na predkladanie projektových zámerov 07/2022  

2. Hodnotenie projektových zámerov a vydanie hodnotiacej správy – predpoklad štvrťročne aţ 

do uzavretia výzvy / vyčerpania alokácie  

3. Zverejnenie výzvy na predkladanie ţiadostí o prostriedky mechanizmu 10/2022  

4. Hodnotenie ţiadostí – predpoklad štvrťročne aţ do uzavretia výzvy / vyčerpania alokácie  

5. Obdobie realizácie projektov – predpoklad od Q1/2023 – do Q4/2025  

Sociálne sluţby, ktoré bude moţné podporiť: (podrobnejšie: Informačný materiál MPSVaR SR)  

1. Ambulantné sociálne sluţby  

2. Nízkokapacitné pobytové sociálne sluţby s kapacitou do 12 miest  

3. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest  

 

Na základe dostupných informácii Mesto Nová Baňa plánuje podať ţiadosť na typ sociálnej 

sluţby: nízkokapacitné pobytové sociálne sluţby s kapacitou do 12 miest. Po vyhlásení 

výzvy na predkladanie projektových zámerov a následne ţiadostí o prostriedky mechanizmu sa 

podanie a realizácia projektu uskutoční v súlade s podmienkami vyhlásenej výzvy. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 85/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

 

 

 schvaľuje  
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A, predloţenie ţiadosti projektového zámeru o rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej 

starostlivosti z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z Plánu obnovy a odolnosti v 

rámci Komponentu č.13  

B, po vydaní pozitívnej správy projektového zámeru, ktorá bude obsahovať odporučenie na 

realizáciu projektu, predloţenie ţiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu o rozšírenie 

kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 

Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu č.13  

14.27 návrat do miestnosti poslanec Mgr. Adrian Zima 

Hlasovanie č. 15: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 1(Mgr. Adrian Zima) uznesenie bolo prijaté  

 

 

 

9. 3. zmena rozpočtu  

 

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.  

 

14.50 návrat na rokovanie poslanca Milana Rafaja 
 

Mgr. Peter Hudec – si je vedomý toho, ţe financie sa presúvajú, hľadajú sa moţnosti. Pre ZŠ 

bola sľúbená dotácia, aby škola mohla napredovať, bola najviac navštevovaná, konkurencie 

schopná. Pripravili si projekty a my sme im sľúbili a potom zobrali financie. Riaditeľka súhlasila 

s odkladom, ale ten nemusel byť. 

 

Primátor – projekt zatiaľ vyhlásený nebol, nemusí byť úspešný. Vyţiadal si podklady, 

v ktorých najvyššia poloţka bola pódium, ktoré je uţ zrealizované a ostatné poloţky boli veci 

beţnej potreby. Poţiadali sme o vytvorenie priestoru pre dokončenie dvora ZUŠ a ona 

akceptovala odklad na september, preto sa to teraz posúva. 

 

Maroš Marko – sľúbili sme škole 30000€ a 27000€ zoberieme, tak sa nečudujme, koľko detí sa 

hlási do 1.ročníku. Nie sme schopní dať ţiadne peniaze do našej školy a ešte zoberieme 11000€ 

riaditeľke materskej školy. Z tohto dôvodu tento rozpočet nepodporím. Pamätám si, ako si na 

poslednom zastupiteľstve tvrdil, ţe v budúcom tie peniaze budú.   

 

Primátor – ZUŠ je tieţ školské zariadenie mesta, malo 70. narodeniny. Tento rok nás ešte čaká 

vytváranie rozpočtu na budúci rok, nebudú tam veci, ktoré potom budeme vedieť identifikovať 
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ako tzv. viazané disponibilné prostriedky naprieč školami a školskými zariadeniami a TS. 

Zobrali sme viazané prostriedky, ktoré boli riešené niekedy v marci. Verím, ţe to v septembri 

vyriešime.  

 

 Maroš Marko - 20000€ budeme dávať na futbalový  štadión na strechu , čo nie je dosť peňazí, 

aby sa to spravilo poriadne a celé. Nerobme veci čiastočne, ale urobme poriadne jednu vec 

a neskôr zase ďalšiu, nerozrábajme veci na všetky strany.  

 

Primátor – strecha tečie veľa rokov. Snaţili sme sa všetky doterajšie akcie spraviť tak, aby sa 

,,nerozsypali za 5 rokov“. Strechu treba opraviť, máme tam niekoľko ponúk, ktoré zodpovedajú 

normálne urobenej streche. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – vzniká nám tu projekt, ktorý tlačíme pred sebou. Tento rozpočet nie je 

len o dvore ZUŠ ale sú tu poloţky, ktoré ani s mestom nemajú nič spoločné. Mám spätnú 

informáciu, ţe pani riaditeľka súhlasila s oddialením ale bolo jej povedané, ţe nie sú finančné 

prostriedky. Škoda, ţe tu teraz nie je, aby sa vyjadrila, lebo keď videla tento rozpočet, tak ostala 

prekvapená.  

 

Primátor – finančné prostriedky z podielových daní nemáme 1.1. na celý rok, ale sú 

poukazované priebeţne kaţdý mesiac. Kaţdý mesiac vidíme, či sú tam plusy, mínusy. 

V septembri vieme nájsť prostriedky na riešenie väčšiny poţiadaviek. Neviem, či ste ten zoznam 

videli, boli tam poloţky väčšinou poličky a skrinky a toto nie sú veci, ktoré škole treba na 

získanie detí. Ja sa budem snaţiť, aby táto škola nemala mínusové body vo vzťahu renomé. Ako 

jedna z mála škôl boli teraz v Plzni a reprezentovali Novú Baňu. Majú veľa aktivít a verím, ţe sa 

im bude dariť. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – je zaujímavé si pýtať rozpočet na konci roka na školy, kde sú určité 

poţiadavky. Chodí z mesta niekto kontrolovať, či sú to oprávnené poţiadavky alebo nie?  Ja 

o takej osobe neviem. Príde ZŠ , ktorá má nejaké poţiadavky a niekto z mesta povie, ţe sú to 

stoličky, stolíky a to im netreba. Kebyţe im to netreba, tak to neţiadajú.  Jedným veríme druhým 

nie?  A ešte sa chcem opýtať, v akom stave a aká šanca je, ţe sa bude robiť otočka pri MŠ na 

Nábreţnej tento rok. Sú tam schválené finančné prostriedky. Chcel by som poznať váš názor, ak 

sa to ani tento rok nebude robiť, lebo to TS nebudú stíhať, či by sa tieto finančné prostriedky 

nemohli presunúť na ZŠ. 

 

Primátor – doplnil, ţe 40000€ na otočku je a nikde sa nepresunuli. Je otázne, či to ostane v réţii 

TS. Výkaz/výmer , ktorý vznikol na základe novej aktualizácie, ktoré zadali TS projektantovi sa 

prehodnotí. Pozdĺţne parkovanie na ulici Nábreţnej sa realizovať nebude, lebo v rámci 

stavebného povolenia sa účastníci konania vyjadrovali k tomu negatívne. Vznikol tu rozpor. 

Verím, ţe sa dostaneme do sumy 40000€ v rozsahu, aby sa vedel spraviť priestor na vyloţenie 

detí, ktorý by mal v praxi vyuţitie. Tento projekt sa bude musieť prehodnotiť, aby sme vedeli 

jednoznačne určili, či sa bude robiť v kombinácii in-house/externe alebo len externe. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – nedávno bolo komunikované, ţe uţ by sa to malo súťaţiť. 

 

Primátor – v pláne VO je uvedené, v ktorom mesiaci sa čo plánuje. Niektoré veci sa zhodujú 

a niektoré sa posúvajú. Stavebné konanie je právoplatné aţ po termíne, kedy bolo uvedené 

v pláne VO. Od dňa kedy platí stavebné povolenie, môţeme robiť súťaţ, lebo peniaze sú. Súťaţ 

nebola, lebo sa to malo riešiť in-house. Teraz sa to musí prehodnotiť a následne sa rozhodne. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – zdá sa mu, ţe neustále prehodnocujeme a tlačíme projekty pred sebou. 
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Mgr. Peter Hudec – je názoru, aby sa nepreskakovalo z projektu do projektu a najprv sa 

vyriešil jeden problém a potom sa išlo na ďalší. Nech sa neberie tým, ktorým sa sľúbilo 

a nemuselo dochádzať k zmenám rozpočtu. Uznal primátorovi, ţe veľa vecí sa nejaký čas 

nerobilo. 

 

 Primátor – havárie sú tu. Jedna bola teraz kanalizácia v ZUŠ a jedna minulý rok v ZŠ. Pri 

prerábaní elektroinštalácie sa zistila porucha na vode. Mesto našlo peniaze na opravu a vyriešilo 

sa všetko cez leto, aby kuchyňa mohla fungovať. Havárie sú vţdy v inom reţime a s tými, čo 

prídu, sa tieţ budeme musieť vysporiadať.  

 

Ing. Karol Tuţinský – chcel reagovať na predchádzajúce príspevky kolegov. K téme ZŠ 

a 30000€ sa vyjadril, ţe jedna informácia bola prezentovaná na finančnej komisii a následne uţ 

informácia bola pozmenená, nie tá prezentovaná na komisii. Ťaţko posúdiť, kde je pravda 

a kaţdý si musí spraviť vlastný názor. Realizácia in-house projektov zo strany TS, tak by 

poslancovi Lalkovi mala postačiť realizácia opravy mostu medzi ulicami Školskou a Nábreţnou. 

Nemôţeme resp. nie je dobré, keď TS riešia projekty alebo investičné akcie. Viem, ţe je cieľom 

ušetrenie, ale v konečnom dôsledku to časovo trvá oveľa dlhšie a otázne je aj šetrenie na 

financiách. Na ulici Švantnerovej včera TS pracovali ale dnes uţ iba poobede, lebo doobeda 

museli zbierať odpad. Kapacitne a odbornosťou to TS za momentálneho stavu nemôţu zvládnuť.  

Potrebujeme viac človekohodín, viac pracovníkov, aby sa mohli venovať zberu odpadu a druhí 

vedeli robiť na projektoch.  

 

Primátor – môţeme o týchto veciach diskutovať na stretnutí, na zastupiteľstve na to nie je 

veľmi priestor. Pozitívna skúsenosť s in-house zákazkou je dvor záchranky, ktorý slúţi 

k spokojnosti a podieľali sa na tom TS. Zber odpadov, zvozy pribúdajú, noví ľudia prijatí neboli. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – sa chcela vyjadriť k zmene rozpočtu. Ako členka 

finančnej komisii ju podporila a podporí ju i dnes. Z dôvodu nárastu cien sa na most na 

Nábreţnej presúva 8800€ na úkor kontajnerových stojísk vrátane Tajchu. Uvedomuje si, ţe most 

treba čím skôr spojazdniť a dúfa, ţe kontajnerové stojiská sa ešte tento rok do rozpočtu vrátia. 

Dvor ZUŠ je vysoká cena, ktorá by VO mala ísť dole, spolieha sa na to, a tým pádom ostanú 

prostriedky pre ZŠ alebo ďalšie projekty. Poznamenala technickú poznámku k dotácii na strechu 

kostola, či to netreba schváliť a nie len dať do zmenu rozpočtu.  

 

PhDr. Janette Brnáková – v tej zmene rozpočtu je špeciálne zachytené. To, čo máte vo VZN,  

nie je definované. Ale toto je definované rímskokatolická cirkev 15000€. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – na komisii kultúry sme mali dvakrát predloţenú napríklad 

pre futbalistov, čo budeme dnes schvaľovať 10000€ vo forme daru a vtedy sa to nedalo, muselo 

to ísť cez dotáciu. Pravidlá by mali byť nastavené jednotne , aby sme sa tu zbytočne nebavili 

o niečom, čo sme ako poslanci nemuseli riešiť. 

 

PhDr. Janette Brnáková – nakoľko ţiadosť prišla mimo reţimu nášho VZN a je zapracovaná 

konkrétne pre rímskokatolícku cirkev, tak ju schválite v rámci zmeny rozpočtu. Vrátilo by sa 

vám to na komisiu a znovu by to išlo na schválenie, čiţe bol by to krok späť. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – bolo nutné dnes rokovať o dotácii 10000€ pre 

futbalistov? 
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Primátor - 1667€ je hranica, ktorá ide z komisie do zastupiteľstva, prijíma sa samostatné 

uznesenie. Kostol má samostatný riadok a nehovoríme o balíku všeličoho iného. Tam uţ to 

samostatné hlasovanie odpadá, stráca zmysel.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – myslí si, ţe to bolo nesprávne pripravené, ak to darca 

chcel dať na futbal, tak to mohlo ísť mimo dotácii. 

 

Ing. Karol Tuţinský – na finančnej komisii dávali poţiadavku ohľadom pôdorysu dvora ZUŠ, 

chceli by vidieť, čo sa tam bude robiť.   

 

Ing. Jozef Spurný – celý projekt rekonštrukcie dvoru ZUŠ bol posielaný poslankyni 

Valachovičovej, zodpovedal aj jej otázky.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – návrh si na komisii dopravy pozreli. Zaujímal ich počet 

parkovacích miest a toto sa z návrhu nedozvedeli.  

 

Ing. Jozef Spurný – projekt nerieši parkovanie, ale spevnenú plochu dvora a plochu ku vrchnej 

garáţi. Keď potrebujete zistiť, koľko parkovacích miest tam vychádza, tak to nie je problém 

zistiť.  

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 86/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje  

 

3. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa  

 

Hlasovanie č. 16:  

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva - 13  

 

prítomní- 12  

za - 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. 

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

proti - 0  

zdrţal sa - 4 (Mgr. Peter Hudec, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ing. Karol Tuţinský) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

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

mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria 
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Katarína Štrbová – dnes bola na MsÚ doručená petícia obyvateľov, z dôvodu zistenia plánu 

zrušenia prevádzky potravín Coop Jednota. V zastúpení obyvateľov by chcela poloţiť 

primátorovi otázku, či je to pravda, aká je situácia a čo tam mesto v budúcnosti plánuje urobiť. 

Ľudia okolitých ulíc majú záujem, aby tam prevádzka potravín naďalej fungovala. 

 

Primátor – asi pred mesiacom prišiel predseda a podpredsedníčka Coop Jednota Ţarnovica na 

úrad. Z času na čas prehodnocujú chod prevádzok a potom ich rušia, prípadne ponúknu na predaj 

a toto je prípad aj prevádzky na ulici Pod Sekvojou. Opakovane sme komunikovali s pani 

podpredsedníčkou v tom zmysle,  ţe keďţe je zaloţený Sociálny podnik a registrovaný sociálny 

podnik je vo fáze, ţe všetky papiere sú uţ na VÚC a čaká na odsúhlasenie plánu a schválenie 

ministerstvom, uţ môţeme niekoho zamestnať, ale refundovaný bude aţ po schválení. Chceme 

tam nájsť pani, ktorá tam bude predávať. Sociálny podnik bude platiť nájom MsBP , mzda by 

mala byť refundovná a mali by sme to vedieť potiahnuť. Prevádzka mala byť ukončená 

k 31.7.2022, ale z dôvodu čerpania dovolenky, to bude uzatvorené skôr. Tieţ som bol 

dotazovaný občanmi, ale toto je jediné riešenie, ktoré vieme ponúknuť. Pýtal som sa na Jednote, 

či je nejaký záujemca, ktorý by to chcel. Povedali, ţe nikoho nemajú. Na úrade sme sa bavili, ţe 

nie je problém to dať do ponuky pre niekoho, kto by to chcel prevádzkovať. Na sídlisku sa bude 

stavať nový bytový dom , ktorý by mal polyfunkciu a mal by tam byť i predaj. Jednali s Coop 

Jednota o priestore na predajňu a pokiaľ viem, tak sa zatiaľ nevyjadrili, ţe by tam nechceli mať 

predajňu, ale ani nevylúčili. Otázka, ţe prečo je existujúca predajňa nerentabilná by mala byť 

skôr smerovaná na Jednotu, kde je problém. Starší ľudia si tam kupujú základné veci, moţno by 

stačil kratší otvárací čas a ušetriť na nákladoch. Podobné sme zaţili na námestí, síce chvíľu 

trvalo, ale vyriešilo sa to k spokojnosti. Aj tu to bude treba riešiť. 

 

Maroš Marko – zarazilo ho, ţe takúto vec z jeho obvodu sa dozvedá tu. Prečo uţ nebola výzva 

na ponúknutie priestoru a súkromník by sa moţno prihlásil. Mesto spomína Sociálny podnik, ale 

v tom radšej nepokračujte, lebo to nebude mať dobrý dopad. Do obchodu chodí nakupovať 

i veľa ľudí z Hrádze, nielen obyvatelia sídliska. Ak v tých priestoroch uţ nechce byť viac 

Jednota, tak treba osloviť iné firmy. Nerozumie, prečo takáto zásadná informácia nebola 

poslancom obvodu povedaná skôr a museli sa to dozvedieť od občana na zastupiteľstve. Mohli 

to začať riešiť, niekoho osloviť. 

 

Primátor – ťaţko sa mu verí, ţe nikto z obyvateľov sídliska mu takúto informáciu neposunul. 

Ak treba oficiálne stanoviská, tak ich môţe posúvať. Smerovanie nie je k zrušeniu obchodu, ale 

jeho zachovanie cez sociálny podnik. Opýtal sa, ako dlhu sú uţ tam potraviny. 

 

Katarína Štrbová – obchod je od roku 1995, ale zo začiatku nebol prevádzkovaný Jednotou, 

najprv to mal súkromný prevádzkovateľ. 

 

Primátor – nevedel, ţe to začínalo súkromnou prevádzkou. Prevádzky sa presúvajú, zatvárajú. 

Keď sa ľudia vyjadrujú, ţe im tam obchod chýba, tak keby tam nakupujú vo väčšom mnoţstve 

a trţby by boli vyššie, tak by sa Coop Jednota nerozhodol pre zatvorenie. Obchod sa nezatvára, 

keď je ziskový, ale keď je naopak v strate a o tom rozhodujú zákazníci, ktorí tam buď prídu 

nakúpiť alebo nakúpia niekde inde. Budeme sa snaţiť obchod nejakým spôsobom zachovať. 

Nevidím toto ako nejaký veľký problém a verím, ţe ľudia , ktorí si tam nakupujú nejaký 

základný tovar, si ho tu budú vedieť kúpiť.     
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – overovala si, či má sociálny podnik v predmete činnosti 

aj prevádzku potravín. 

 

Primátor – maloobchod i veľkoobchod potravín, pokiaľ predavačka má hygienický preukaz 

a kvalifikáciu. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – prikláňa sa k názoru, ţe by sa v meste čím skôr mali 

osloviť prevádzkovatelia potravín o prevzatie prevádzky, lebo keď si ľudia odvyknú tam chodiť,  

potom o to ťaţšie to bude nanovo rozbehnúť. Hovorí zároveň o obchode na Štáloch, ktorý 

fungoval. Bola to síce iná situácia, lebo to bol súkromný majiteľ. Pokiaľ by sociálny podnik 

chcel ísť touto cestou, tak by mohol skúsiť i prevádzku na Štáloch. 

 

Primátor – uvidíme. Prevádzky potravín boli viaceré a zrušili sa. Časy sa menia. Môţeme sa 

stretnúť s ľuďmi, ktorí by mohli zadefinovať rozsah. 

 

Ing. Karol Tuţinský – mal poznámku ohľadom ţarnovickej Coop Jednote, ţe to zrovna nie je 

reprezentatívny príklad fungovania, zatvárajú viaceré prevádzky. Moţno iný reťazec by to vedel 

inak nastaviť a fungovalo by mu to inak.  

 

Katarína Štrbová – otvorila túto tému i preto, lebo sa šíria dezinformácie o vyuţití priestorov 

na krčmu s moţnosťou posedenia. Preto písali i petíciu, aby sa priestory zachovali pre predajňu. 

 

Primátor – uţ nebolo viac tém, tak vyhlásil 15 minútovú prestávku. 

 

Po prestávke bola zobrazená vizualizácia dvora ZUŠ. Otázky boli ohľadom parkovania.  

Riaditeľka ZUŠ poznamenala, ţe momentálne parkovanie slúţi len pedagógom.  

 

Ing. Jozef Spurný - zmestilo by sa tam nejakých šikmých 5- 6 státí , prípadne ešte 2 pozdĺţne.  

 

Primátor – poloţil otázku, či sa dvor chce vyuţívať na parkovanie, keďţe pred budovou sú 

parkovacie miesta, alebo chcú mať pekný dvor na aktivity výtvarného i hudobného odboru. 

 

Mgr. Marta Urdová, DiS.art. – chceli by parkovať, lebo pred budovou stále parkujú cudzí 

ľudia a tak sa musia tlačiť v tom dvore. Treba myslieť i na rodičov, ktorí prinášajú deti do ZUŠ, 

aby sa mohli pred budovou otočiť a do dvora ani nejazdili. 

 

Milan Rafaj – pred budovou by sa mohli pre nich vytvoriť miesta určené dopravnou značkou. 

Mohlo by pár vozidiel parkovať aj na asfaltovej ploche? 

 

Ing. Jozef Spurný – mohli by, ale zamedzia k prístupu k garáţi, ktorá ale nie je veľmi 

vyuţívaná. Ale nejaké tri pozdĺţne státia sa tam môţu vytvoriť. 

 

Primátor – toto sa teraz bude riešiť cez výzvu, kde bude uvedené, čo všetko tam chceme mať. 

Parkovacie miesta sa budú vyznačovať zmenenou farbou dlaţby a na asfalt sa namaľujú 

parkovacie boxy. 
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10. Návrh VZN o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských 

výchovno – vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti  mesta Nová Baňa 

 

 

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

spracovateľkou bodu je Ing. Jana Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli materiály 

zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh uvedeného VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu 

poţiadavky MŠ, Nábreţná 2 a ZŠ Jána Zemana na zmenu finančného pásma nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, a to zmenu z 1.finančného pásma 

na 3.finančné pásmo. Zvýšenie je navrhované z dôvodu, ţe momentálne platné finančné pásmo 

uţ nepostačuje v školskej jedálni na nákup surovín v zmysle platných stravovacích noriem. 

Vzhľadom k bezproblémovému prechodu cien stravy je uvedené poţadované od 1.9.2022, t.j. 

k začiatku školského roka. Uvedená zmena predstavuje vo finančnom vyjadrení pri celodennom 

stravovaní v MŠ (desiata, obed, olovrant) 0,17 eur (zvýšenie z 1,37 eur na 1,54 eur/1 deň 

(desiata + obed + olovrant), a pri ţiakoch 1. stupňa 0,13 eur/1 obed (zmena z 1,08 na 1,21), pri 

ţiakoch 2.stupňa 0,14 eur/1 obed (zmena z 1,16 na 1,30 eur/1 obed), pri dospelých stravníkoch 

0,15 eur/1 obed (zmena z 1,26 eur na 1,41 eur/1 obed). Okrem uvedenej zmeny týkajúcej sa ŠJ 

je v návrhu VZN zapracovaná aj zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskom klube detí pri ZŠ Jána Zemana z 3 eur na 8 eur z dôvodu prudkého zvýšenia cien 

energií a materiálov. Ostatné poplatky ostávajú nezmenené. 

 

Primátor – tieto drobné centy niečo vyriešia v druhej polovici roka 2022 a bude to pokračovať 

ďalej. Jednoznačne je to pod veľkým tlakom, čo sa týka normatívu a potom nejakého jedla 

v určitej kvality. Naše plány mať bio, eko idú do zabudnutia, lebo sa kupuje podľa ceny.  

 

N a r i a d e n i e   č. 6/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

s ch v a ľ u j e  

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nová Baňa č. ...2022 o  príspevkoch na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach 

a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa. 

 

Hlasovanie č. 17: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval –0 nariadenie bolo prijaté 

 

 

 

11 . Prehľad investícií do údrţby budov a vybavenia škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa za rok 2019 – 2022 

 

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

spracovateľkou bodu je Ing.Jana Brnáková, finančné oddelenie. K danému bodu boli materiály 

zaslané vopred. 

 

Primátor – tieto body nám zákon nekáţe dávať do zastupiteľstva ale minule sme mali 

financovanie v školstve nad rámec normatív, teraz máme prehľad investícií do údrţby bodov 

a vybavenie škôl. Mávame zo škôl výročné správy o priebehu výchovnovzdelávacieho procesu. 

V rámci Slovenska je hodnotenie umiestnenia škôl, vidíme úspechy ţiakov. Vzdelávanie je 

v rozpočte veľká kapitola. ZMOS alebo Únia miest, legislatíva nám dávajú úlohy, ktoré máme 

v oblasti vzdelávania plniť. Vzdelávaniu sa v tomto meste neuberá, ale vytvára sa priestor.   

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 87/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

berie na vedomie 

 

Prehľad investícií do údrţby budov a vybavenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Nová Baňa za rok 2019 – 2022. 

Hlasovanie č. 18: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0  uznesenie bolo prijaté 
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12. Prehľad investícií príspevkovej spoločnosti Technické sluţby mesta Nová Baňa 

 

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

spracovateľkou bodu je Mgr. Martina Šálková, ekonómka TS. Z dôvodu zastúpu bod prečítala 

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

 

Primátor – ak by chcel niekto povedať, ţe to boli stratené roky na TS, tak to nie je pravda. 

1600000€ sa tam samé nepreinvestovali, ostáva tam všetko, čo sa spravilo. Akurát sa robí VO na 

techniku odpadového hospodárstva, malo by to slúţiť na dlhé roky i do budúcnosti. Síce tu 

riaditeľ nie je, ale hodnotil by som to tak, ţe za veľa roboty treba aj poďakovať. Na TS bol 

robený prieskum a 89% zamestnancov riaditeľovi vyjadrilo podporu a napriek tomu sa riaditeľ 

vzdal postu, zobral zodpovednosť za vyskytnutú udalosť.  

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 88 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

berie na vedomie  

 

prehľad investícií TS do rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2018 – 2022. 

 

 

Hlasovanie č. 19: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0  uznesenie bolo prijaté 

 

13. Dotácia z rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2022 pre MFK Nová Baňa 

 

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

spracovateľkou bodu je Mária Bakošová, vedúca finančného oddelenia. Bod predstavil predseda 

komisie kultúry a športu poslanec Mgr. Juraj Kološta. K danému bodu boli materiály zaslané 

vopred. 

 

Dôvodová správa 
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Mestský futbalový klub Nová Baňa poţiadal v súlade so znením VZN č. 4/2022 o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Baňa o dotáciu pre rok 2022 vo výške 10.000 EUR. 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeţe a športu na svojom zasadnutí dňa 25.05.2022 ţiadosť 

prehodnotila a odporučila schváliť dotáciu vo výške 10.000 EUR na úhradu výdavkov spojených 

s činnosťou druţstva dospelých v sezóne 2022/2023, konkrétne na materiálno-technické a 

športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre hráčov v rámci zápasov, zdravotnú sluţbu 

počas zápasov, úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ faktúr (konkrétne úhrada 

delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaţí. Členské poplatky a disciplinárne 

pokuty v SFZ faktúre nemôţu byť hradené z dotácie. 

Dotácia bude poskytnutá v jednej splátke s termínom zúčtovania do 30.11.2022. 

Keďţe čiastka je vyššia ako 1.660 EUR, pre jej poskytnutie je potrebný súhlas MsZ. 

Mgr. Ján Škvarka – sa chcel spýtať na dôvod, prečo takto podporujeme dospelých len vo 

futbale, prečo nevytvoríme schému ako podporovať tenistov, rôznych iných dospelých 

športovcov. Viem, ţe podporujeme deti, to je super a keď takto začíname podporovať aj 

dospelých, či nevytvoríme na to nejaké iné schémy. 

 

Mgr. Juraj Kološta – deti podporujeme kaţdoročnou dotáciou. Táto dotácia bola smerovaná 

z daru konkrétne na skupinu A dospelých. 

 

Primátor -  to môţem potvrdiť. Myslím si, ţe podobná ţiadosť bude  pre dospelých aj pre rok 

2023 a tam to uţ z daru asi nebude a môţeme potom diskutovať, či pre jedných dospelých áno 

a druhých nie. Bude potrebné sa v komisii zapodievať športom podľa určitého kľúča, lebo okrem 

futbalu tu máme dobre fungujúce športy napr. i tenis a hrá sa tam dospelácka súťaţ. Sú tam 

ambície riešiť tenisovú halu v zime.  

 

Maroš Marko – keď anonymný darca daroval peniaze, prečo to schvaľujeme my? V minulosti 

kaţdý rok anonymný darca dával peniaze mestu a neschvaľovali sme, čo ideme s nimi robiť. 

Keď ich raz daroval MFK, tak o čom sa tu bavíme? 

 

Primátor – darca je ten , kto rozhoduje o svojom dare, ale poukázal peniaze bez toho, aby ich 

účel určil. Následne to môţe ešte meniť, čo sa i stalo. Kebyţe to určí hneď, tak peniaze neprídu 

na účet mesta ale rovno MFK. Akonáhle sa peniaze objavili na účte mesta, tak sa muselo 

vyriešiť zúčtovanie. Samozrejme, darca môţe darovať peniaze priamo a nie cez mesto.    

 

U z n e s e n i e   č. 89/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

     

poskytnutie  dotácie pre Mestský futbalový klub Nová Baňa vo výške 10.000 EUR na úhradu 

výdavkov spojených s činnosťou druţstva dospelých v sezóne 2022/2023,  konkrétne na 

materiálno-technické a športové vybavenie, autobusovú prepravu a stravu pre hráčov v rámci 

zápasov, zdravotnú sluţbu počas zápasov, úhradu za registráciu nových hráčov a úhrady SFZ 

faktúr (konkrétne úhrada delegovaných osôb a úhrada štartových poplatkov do súťaţí. Členské 

poplatky a disciplinárne pokuty v SFZ faktúre nemôţu byť hradené z dotácie. 

Hlasovanie č. 20: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 
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prítomní – 12 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 2 (Maroš Marko, Ing. Viktória Valachovičová PhD.) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

14. Majetkové veci 

 

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

spracovateľkou materiálu je Dáša Zigová, referentka oddelenia OŢPaSM. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

 

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. 1557/4 – ostatná plocha o výmere 392 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 1873/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 12.483 m
2
  vedeného 

Okresným úradom Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,               v k.ú. 

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                              č. 

10935479-29/22, vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom,  

Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2022, pod číslom              G1 - 

223/2022;        

      

v prospech:  

Martin Volf, rod. Volf, trvalé bydlisko Kamenárska 1299/84, 968 01  Nová Baňa 

a Albina Volfova, rod. Tukhvatullina, trvalé bydlisko Nábreţná 1149/9,                                    

968 01 Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia 

pozemku s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľov evidovanými na LV č. 9453.                          

Za účelom rozšírenia pozemku k novostavbe rodinného domu; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 91/2022 vypracovaným dňa 

23.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                                  

966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 13,21 eur/m
2
.                   

Za výmeru 392 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 6.731,82 eur                            

(slovom: šesťtisícsedemstotridsaťjeden eur a osemdesiatdva 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. 
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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. 121/2021 

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. Komisia ÚPŢPaM po prerokovaní ţiadosti 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 vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny všeobecnej 

hodnoty majetku v prospech ţiadateľov. 

 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 90/2022 

 

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. 1557/4 – ostatná plocha o výmere 392 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 1873/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 12.483 m
2
  vedeného 

Okresným úradom Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,               v k.ú. 

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                              č. 

10935479-29/22, vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom,  

Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2022, pod číslom              G1 - 

223/2022;        

      

v prospech:  

Martin Volf, rod. Volf, trvalé bydlisko Kamenárska 1299/84, 968 01  Nová Baňa 

a Albina Volfova, rod. Tukhvatullina, trvalé bydlisko Nábreţná 1149/9,                                    

968 01 Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia 

pozemku s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľov evidovanými na LV č. 9453.                          

Za účelom rozšírenia pozemku k novostavbe rodinného domu; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 91/2022 vypracovaným dňa 

23.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                                  

966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 13,21 eur/m
2
.                   

Za výmeru 392 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 6.731,82 eur                            

(slovom: šesťtisícsedemstotridsaťjeden eur a osemdesiatdva 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. 21: 
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Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal 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. 30/3 – zastavaná plocha o výmere 158 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 12.753 m
2
  vedeného 

Okresným úradom Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                       v k.ú. 

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                              č. 

10935479-28/22, vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom,  

Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2022, pod číslom                          

G1 - 224/2022;               

 

v prospech:  

JUDr. Ing. Zahir Jaan Zaher, PhD., rod. Zaher, trvalé bydlisko Robotnícka 3116/10, 831 

03  Bratislava; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku ako dvorovej 

plochy pri rodinnom dome, súp. č. 701/7 vo vlastníctve ţiadateľa; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 95/2022 vypracovaným dňa 

26.05.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71                           

Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 11,65 eur/m
2
. Za výmeru 

158 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 2.392,91 eur                                       

(slovom: dvetisíctristodeväťdesiatdva eur a deväťdesiatjeden 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 23.02.2022 uznesením č. 36/2022 

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. Komisia ÚPŢPaM po prerokovaní ţiadosti odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 
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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 ţiadateľa. 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 91/2022 

 

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. 30/3 – zastavaná plocha o výmere 158 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 5149/111 – ostatná plocha o celkovej výmere 12.753 m
2
  vedeného 

Okresným úradom Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                       v k.ú. 

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                              č. 

10935479-28/22, vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom,  

Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 04.05.2022, pod číslom                          

G1 - 224/2022;               

 

v prospech:  

JUDr. Ing. Zahir Jaan Zaher, PhD., rod. Zaher, trvalé bydlisko Robotnícka 3116/10, 831 

03  Bratislava; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku ako dvorovej 

plochy pri rodinnom dome, súp. č. 701/7 vo vlastníctve ţiadateľa; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 95/2022 vypracovaným dňa 

26.05.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71                           

Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 11,65 eur/m
2
. Za výmeru 

158 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 2.392,91 eur                                       

(slovom: dvetisíctristodeväťdesiatdva eur a deväťdesiatjeden 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. 22: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 
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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 

 

podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku 

obchodnou verejnou súťaţou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 6107/16 – trvalý trávny porast o výmere 437 m
2
 vytvorený  dielom                    

1 o výmere 383 m
2 

z pozemku E KN parc. č. 4227/3 – zastavaná plocha o celkovej výmere 400 

m
2
, dielom 2 o výmere 51 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 4227/6 – zastavaná plocha o celkovej 

výmere 197 m
2
 a dielom 3 o výmere 3 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 5279 – ostatná plocha 

o celkovej výmere 539 m
2
, pozemky vedené Okresným úradom Ţarnovica, odborom 

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

Starohutská boli zamerané geometrickým plánom č. 53518560-94/2021, vypracovaným dňa 

16.11.2021 geodetom Jurajom Peniaţkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

23.11.2021, pod číslom G1 - 532/2021;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaţe 

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

a podľa § 281 aţ 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 25,25 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 13/2022 

vypracovaným dňa 10.01.2022 znalcom Ing. Miroslavom Hricom,                             

Slaská 210, 965 04  Ţiar nad Hronom). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaţe je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŢENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA PREDAJ 

STAVEBNÉHO POZEMKU.  
3) Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloţenia dvoch a viacerých návrhov. 

 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - v minulosti sa zvykol schvaľovať aj termín. Po novom to 

uţ nie je potrebné k otvoreniu aukcie? 

 

Dáša Zigová – z dôvodu opakovanej aukcie sa dohodlo, ţe sa uţ termín nebude uvádzať. 

V prípade dlhodobého nezáujmu by poslanci museli s novou cenou nanovo schvaľovať OVS. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – keď bol takýto odhad, vieme niečo spraviť s cenou? 

 

Dáša Zigová – vieme. Pri dlhodobom nepredaní sa na MsZ môţe zníţiť. 

 

Ing. Karol Tuţinský – návrh poslanca môţe byť navýšiť i zníţiť cenu. 

 

Dáša Zigová – Starú Hutu sme predávali, kde cena znaleckého posudku bola vyššia, ale 

dlhodobo sa nepredávalo, tak sa cena zniţovala. 
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U z n e s e n i e   č. 92/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku 

obchodnou verejnou súťaţou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 6107/16 – trvalý trávny porast o výmere 437 m
2
 vytvorený  dielom                    

1 o výmere 383 m
2 

z pozemku E KN parc. č. 4227/3 – zastavaná plocha o celkovej výmere 400 

m
2
, dielom 2 o výmere 51 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 4227/6 – zastavaná plocha o celkovej 

výmere 197 m
2
 a dielom 3 o výmere 3 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 5279 – ostatná plocha 

o celkovej výmere 539 m
2
, pozemky vedené Okresným úradom Ţarnovica, odborom 

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

Starohutská boli zamerané geometrickým plánom č. 53518560-94/2021, vypracovaným dňa 

16.11.2021 geodetom Jurajom Peniaţkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

23.11.2021, pod číslom G1 - 532/2021; 

 

na základe obchodnej verejnej súťaţe 

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

a podľa § 281 aţ 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 25,25 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 13/2022 

vypracovaným dňa 10.01.2022 znalcom Ing. Miroslavom Hricom,                             

Slaská 210, 965 04  Ţiar nad Hronom). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaţe je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŢENÝ NÁVRH NA 

UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA PREDAJ 

STAVEBNÉHO POZEMKU. 

3) Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloţenia dvoch a viacerých návrhov. 

 

Hlasovanie č. 23: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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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 

 

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

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

neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťaţou: 

 

pozemok C KN parc. č. 3551/2 – trvalý trávny porast o výmere 979 m
2
 vytvorený  dielom 1 

o výmere 624 m
2 

z pozemku E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej výmere 

1.317 m
2
 a dielom 2 o výmere 355 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok 

o celkovej výmere 2.439 m
2
, pozemky vedené Okresným úradom Ţarnovica, odborom 

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

Baňa, v lokalite Bôrina boli zamerané geometrickým plánom č. 10935479-27/22 

vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  

Nová Baňa, overeným dňa 05.05.2022, pod číslom G1 - 225/2022.        

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Na základe záujmu o kúpu stavebného pozemku komisia ÚPŢPaM odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na predaj stavebného pozemku v lokalite Bôrina podľa § 9a, ods. 1 písm. a) zákona             

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

 

U z n e s e n i e   č. 93/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

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

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

neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťaţou: 

 

pozemok C KN parc. č. 3551/2 – trvalý trávny porast o výmere 979 m
2
 vytvorený  dielom 1 

o výmere 624 m
2 

z pozemku E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej výmere 1.317 

m
2
 a dielom 2 o výmere 355 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok o celkovej 

výmere 2.439 m
2
, pozemky vedené Okresným úradom Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV 

č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina boli zamerané 

geometrickým plánom č. 10935479-27/22 vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom Viliamom 

Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 05.05.2022, pod číslom G1 - 

225/2022.    

Hlasovanie č. 24: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 



33 

 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal 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 

 

podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku 

obchodnou verejnou súťaţou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 3551/2 – trvalý trávny porast o výmere 979 m
2
 vytvorený  dielom                    

1 o výmere 624 m
2 

z pozemku E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej výmere 1.317 

m
2
 a dielom 2 o výmere 355 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok o celkovej 

výmere 2.439 m
2
, pozemky vedené Okresným úradom Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV 

č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. Bôrina boli 

zamerané geometrickým plánom č.  10935479-27/22 vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 05.05.2022, pod 

číslom G1 - 225/2022;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaţe 

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

a podľa § 281 aţ 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 13,21 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 92/2022 

vypracovaným dňa 24.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,                             

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaţe je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŢENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA PREDAJ 

STAVEBNÉHO POZEMKU.  
3) Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloţenia dvoch a viacerých návrhov. 

4) Základné informácie k stavebnému pozemku C KN parc. č. 3551/2: 

- Výstavba rodinného domu na pozemku C KN parc. č. 3551/2                                              

v k.ú. Nová Baňa je v súlade s regulatívmi územného plánu – je moţné súhlasiť                

s výstavbou jedného rodinného domu s jedným nadzemným podlaţím, koeficient 

zastavanosti je 30%. 

- Stavebný pozemok C KN parc. č. 3551/2 sa nachádza v bezpečnostnom pásme 

plynovodu. K vydaniu stavebného povolenia bude preto potrebné Stavebnému úradu 

doloţiť stanovisko od Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Bratislava. 

- Technické parametre jestvujúceho verejného vodovodu neumoţňujú napojiť stavebný 

pozemok C KN parc. č. 3551/2 na jestvujúci verejný vodovod.  
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U z n e s e n i e   č. 94/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

podmienky na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku 

obchodnou verejnou súťaţou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 3551/2 – trvalý trávny porast o výmere 979 m
2
 vytvorený  dielom                    

1 o výmere 624 m
2 

z pozemku E KN parc. č. 4108/11 – lesný pozemok o celkovej výmere 1.317 

m
2
 a dielom 2 o výmere 355 m

2 
z pozemku E KN parc. č. 4108/12 – lesný pozemok o celkovej 

výmere 2.439 m
2
, pozemky vedené Okresným úradom Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV 

č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. Bôrina boli 

zamerané geometrickým plánom č.  10935479-27/22 vypracovaným dňa 02.05.2022 geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 05.05.2022, pod 

číslom G1 - 225/2022;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaţe 

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

a podľa § 281 aţ 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

5) Minimálna kúpna cena po: 13,21 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 92/2022 

vypracovaným dňa 24.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,                             

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

6) Kritérium pre určenie víťaza súťaţe je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŢENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE NA PREDAJ 

STAVEBNÉHO POZEMKU.  
7) Elektronická aukcia na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj 

stavebného pozemku sa uskutoční v prípade predloţenia dvoch a viacerých návrhov. 

8) Základné informácie k stavebnému pozemku C KN parc. č. 3551/2: 

- Výstavba rodinného domu na pozemku C KN parc. č. 3551/2                                              

v k.ú. Nová Baňa je v súlade s regulatívmi územného plánu – je moţné súhlasiť                

s výstavbou jedného rodinného domu s jedným nadzemným podlaţím, koeficient 

zastavanosti je 30%. 

- Stavebný pozemok C KN parc. č. 3551/2 sa nachádza v bezpečnostnom pásme 

plynovodu. K vydaniu stavebného povolenia bude preto potrebné Stavebnému úradu 

doloţiť stanovisko od Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Bratislava. 

- Technické parametre jestvujúceho verejného vodovodu neumoţňujú napojiť stavebný 

pozemok C KN parc. č. 3551/2 na jestvujúci verejný vodovod.  

 

Hlasovanie č. 25: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 
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prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal 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 

 

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

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

neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťaţou: 

 

pozemok C KN parc. č. 2090/11 – trvalý trávny porast o výmere 1.616 m
2
 vytvorený  

z pozemku C KN parc. č. 2090/6 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 2.423 m
2
 

vedeného Okresným úradom Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853,                   

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Rekreačná cesta bol 

zameraný geometrickým plánom č.  10935479-84/19 vypracovaným dňa 30.08.2019 

geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

19.09.2019, pod číslom G1 - 341/2019.        

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Komisia ÚPŢPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti - 

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

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

neskorších predpisov t.j. obchodnou verejnou súťaţou.  

 

Ing. Karol Tuţinský -  čo sa týka predmetnej výnimky, tak sa jedná o zahustenie existujúcej 

výstavby, čiţe vytvárame moţnosť na postavenie rodinného domu. 

 

Primátor – tento pozemok sa mohol dostať do územného plánu na podnet mesta. Keďţe sa 

nachádza medzi dvomi rodinnými domami, tak sme mu výnimku pridelili. Mohol by tu stáť 

rodinný dom a tak verím, ţe sa v aukcii niekto prihlási a bude spokojný. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – výnimku je moţné udeliť vopred? 

 

Ing. Karol Tuţinský -  na zastupiteľstve sme sa dohodli, ţe bude výhodnejšie predávať 

pozemok uţ ako stavebný pozemok. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – myslela si, ţe sa čaká na územný plán a bude tam 

oficiálne zahrnutý na výstavbu.  Pýta sa, či sa nemôţe stať, ţe výnimka v čase, kedy majiteľ 

bude mať ten pozemok, nebude udelená. 
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Ing. Karol Tuţinský – výnimka uţ je udelená, lebo ho predávame ako stavebný pozemok. 

Nebol zahrnutý do aktualizácie územného plánu, pretoţe v čase keď uţ bol územný plán 

v pripomienkovaní inštitúciami na báze okresu, sme to premeškali, bolo ho treba zahrnúť na 

začiatku procesu. 

 

Primátor – bola moţnosť zahrnúť do apríla 2019, čo sa nestalo. Výnimka existuje, zahustenie 

resp. stavebná medzera sa uplatní. Plošne sa to nedá robiť, ale pri tomto prípade si myslím, ţe je 

to dobré rozhodnutie. 

 

U z n e s e n i e   č. 95/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

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

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

neskorších predpisov, t.j. obchodnou verejnou súťaţou: 

 

pozemok C KN parc. č. 2090/11 – trvalý trávny porast o výmere 1.616 m
2
 vytvorený  z pozemku 

C KN parc. č. 2090/6 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 2.423 m
2
 vedeného Okresným 

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

mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Rekreačná cesta bol zameraný geometrickým plánom č.  

10935479-84/19 vypracovaným dňa 30.08.2019 geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 

27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 19.09.2019, pod číslom G1 - 341/2019.        

 

 

Hlasovanie č. 26: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal 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 

 

podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku ako záhrady obchodnou verejnou 

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

neskorších predpisov: 
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pozemok C KN parc. č. 1184/2 – záhrada o celkovej výmere 197 m
2
 vedený Okresným úradom 

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

Baňa, v lokalite   ul. Vodárenská;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaţe 

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

a podľa § 281 aţ 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 4,30 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 94/2022 

vypracovaným dňa 25.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,                             

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

2)  Kritérium pre určenie víťaza súťaţe je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŢENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY. 

3) Elektronická aukcia na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa uskutoční v prípade predloţenia 

dvoch a viacerých návrhov. 

 

Ing. Karol Tuţinský – k súťaţi sa pristupuje z dôvodu, ţe všetci okolití vlastníci majú záujem 

o pacelu a rozhodne sa to v súťaţi. 

 

U z n e s e n i e   č. 96/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku ako záhrady obchodnou verejnou 

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

neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 1184/2 – záhrada o celkovej výmere 197 m
2
 vedený Okresným úradom 

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

Baňa, v lokalite   ul. Vodárenská;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaţe 

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

a podľa § 281 aţ 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 4,30 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 94/2022 

vypracovaným dňa 25.05.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,                             

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

2)  Kritérium pre určenie víťaza súťaţe je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŢENÝ NÁVRH NA 

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY. 

3) Elektronická aukcia na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa uskutoční v prípade predloţenia 

dvoch a viacerých návrhov. 
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Hlasovanie č. 27: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal 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: Základnej škole                   

Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.07.2022: 

 

Nákup a inštalácia digestora v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                                    4.531,44 eur 

 

Rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                                  12.112,67 eur 

 

Novo vybudovaná NN prípojka v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                                  22.113.46 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v  ZŠ Jána Zemana                              

v Novej Bani. 

                                      

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

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. 97/2022 

 

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 01.07.2022: 
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Nákup a inštalácia digestora v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                                    4.531,44 eur 

 

Rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                                  12.112,67 eur 

 

Novo vybudovaná NN prípojka v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                                  22.113.46 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v  ZŠ Jána Zemana                              

v Novej Bani. 

 

 

Hlasovanie č. 28: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal 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 

 

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

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

dňom 01.07.2022: 

 

Fiat Linea 1,4 Dynamic   v nadobúdacej hodnote:        13.141,47 eur 

      v zostatkovej hodnote:                   0,00 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa. 

 

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

 

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia zmluvy o zverení správy 

medzi mestom Nová Baňa ako vlastníkom majetku a Technickými sluţbami mesta                              

Nová Baňa ako správcom majetku. 

 

Ing. Karol Tuţinský – zaujímalo ho, prečo sa auto dáva na TS. 
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Primátor – Kia , ktorá je uţ dlho na TS sa nedá pouţívať a bude vyradená. Posunuli sme im Fiat 

na prechodné obdobie a uţ im ostane. Kia bude vyradená a bude treba kúpiť nové auto, ktoré 

bude zaradené do rozpočtu na rok 2023. Oprava bola zamietnutá a jazdí sa na nej iba 

v nevyhnutných prípadoch. V meste sa pouţíva Octavia. 

 

Ing. Karol Tuţinský – pýta sa z dôvodu, lebo Kiu počul a pripadá mu uţ nebezpečné na nej 

jazdiť a tak sa čuduje, prečo sa berie do mesta. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – doplnila informáciu ohľadom veku vozidla Fiat. Má 14 rokov, je 

bez klimatizácie, nie je dobre vyuţiteľné na dlhšie sluţobné cesty, preto sa posunulo na TS, kde 

bude slúţiť v rámci mesta, na prepravu. Kia ostáva majetkom TS, na Mesto prevedená nebola 

a oni ju aj vyradia. 

 

U z n e s e n i e   č. 98/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

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

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

dňom 01.07.2022: 

 

Fiat Linea 1,4 Dynamic   v nadobúdacej hodnote:        13.141,47 eur 

      v zostatkovej hodnote:                   0,00 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa. 

 

 

Hlasovanie č. 29: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal 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  
 

kúpu nehnuteľnosti (pozemku) nachádzajúcej sa v k.ú. Nová Baňa do vlastníctva mesta 

Nová Baňa, a to:  
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 pozemok E KN parc. č. 3859 – záhrada o výmere 473 m
2
,
 
vedený Okresným úradom 

v Ţarnovici odborom katastrálnym na LV č. 7819,                                       v k.ú. 

Nová Baňa, ako vlastníctvo Jozefa Mišuru, rod. Mišura,                              

Starohutská 2160/164, 968 01  Nová Baňa, 

 

od vlastníka: Jozef Mišura, rod. Mišura, Starohutská 2160/164, 968 01  Nová Baňa, 

 

v celosti v kúpnej cene dohodou po 5,00 eur/m
2
 čo za výmeru   473 m

2
 predstavuje 

čiastku 2.365,00 eur (slovom: dvetisíctristošesťdesiatpäť eur), 

 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou roky zauţívanej 

odstavnej plochy, ktorá slúţi na parkovanie pre návštevníkov kostola v Starej Hute. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Mesto Nová Baňa oslovilo vlastníka pozemku E KN parc. č. 3859 nachádzajúceho                                         

sa v Starej Hute pána Jozefa Mišuru na základe odporúčania Komisie dopravy pri MsZ mesta 

Nová Baňa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou roky zauţívanej 

odstavnej plochy, ktorá slúţi na parkovanie pre návštevníkov kostola                             v Starej 

Hute. 

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie uzatvorenia kúpnej zmluvy na pozemok E 

KN parc. č. 3859 – záhrada o výmere 473 m
2
 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemku pod časťou roky zauţívanej odstavnej plochy, ktorá slúţi na parkovanie                                

pre návštevníkov kostola v Starej Hute. 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 99/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

kúpu nehnuteľnosti (pozemku) nachádzajúcej sa v k.ú. Nová Baňa do vlastníctva mesta 

Nová Baňa, a to:  

 

 pozemok E KN parc. č. 3859 – záhrada o výmere 473 m
2
,
 
vedený Okresným úradom 

v Ţarnovici odborom katastrálnym na LV č. 7819,                                       v k.ú. 

Nová Baňa, ako vlastníctvo Jozefa Mišuru, rod. Mišura,                              

Starohutská 2160/164, 968 01  Nová Baňa, 

 

od vlastníka: Jozef Mišura, rod. Mišura, Starohutská 2160/164, 968 01  Nová Baňa, 

 

v celosti v kúpnej cene dohodou po 5,00 eur/m
2
 čo za výmeru   473 m

2
 predstavuje 

čiastku 2.365,00 eur (slovom: dvetisíctristošesťdesiatpäť eur), 

 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou roky zauţívanej 

odstavnej plochy, ktorá slúţi na parkovanie pre návštevníkov kostola v Starej Hute. 
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Hlasovanie č. 30: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal 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 

 

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 –  

časť pozemku E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere               

1.743.023 m
2
, v rozsahu  30 m

2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

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

Nová Baňa, v lokalite Drozdovo;  

 

pre: SKI TEAM Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,04 eur/ m
2
/ rok; 

 

za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu                

SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho                      

so športovou činnosťou klubu; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania uţívania časti pozemku, vyuţitia pozemku  

na umiestnenie dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu                SKI 

TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho                      

so športovou činnosťou klubu. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŢPaM po prerokovaní ţiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku E KN parc č. 3410/1 v rozsahu 30 m
2
 do dočasného 

nájmu na dobu neurčitú za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia 

lyţiarskeho klubu SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia 

súvisiaceho so športovou činnosťou klubu 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 uţívania časti pozemku, vyuţitia pozemku  na umiestnenie 
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dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu SKI TEAM Nová Baňa                                

na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho so športovou činnosťou klubu. 

Komisia ÚPŢPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,04 eur / m
2
/ rok. 

 

 

Mgr. Ján Škvarka – vzhľadom na cenu sa spýtal, či to nie je väčšia administratívna záťaţ ako 

samotná cena, či by nebolo lepšie darovanie. 

 

Dáša Zigová – prenajímať sa musí za cenu obvyklú, nemôţe sa zadarmo alebo za 1 €.  Komisia 

stanovila cenu takú istú, ako kynologickému klubu. 

 

Primátor – síce to nie je veľký pozemok, ale je to v areáli, ktorý patrí rodine Bielikovcov. 

Nakoniec k dohode došlo a verí, ţe lyţiari tam budú mať niečo, čo zapadne do areálu. Mohlo by 

poukazovať na označenie Mesta. Pán Bielik má v pláne obnoviť budovy. Týmto apeloval na 

lyţiarov, aby po schválení, tam nepostavili nie peknú, lacnú bunku, ale niečo, s lepšími 

parametrami. 

 

Ing. Karol Tuţinský – mesto odpredávalo Bielikovcom časti pozemky, aby mohli areál 

zveľadiť, čiţe ochotu a podporu z mesta mali vţdy. 

 

Primátor – peniaze išli zo strany Bielikovcov buď cez výzvy alebo súkromne. Areál zveľadili, 

vyuţíva sa a rozvíja.  

 

U z n e s e n i e   č. 100/2022 

 

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 –  

časť pozemku E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere               

1.743.023 m
2
, v rozsahu  30 m

2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

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

Nová Baňa, v lokalite Drozdovo;  

 

pre: SKI TEAM Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,04 eur/ m
2
/ rok; 

 

za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu                

SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho                      

so športovou činnosťou klubu; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania uţívania časti pozemku, vyuţitia pozemku  

na umiestnenie dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu                SKI 

TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho                      

so športovou činnosťou klubu. 
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Hlasovanie č. 31: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal 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 

 

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: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere               

1.743.023 m
2
, v rozsahu  30 m

2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

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

Nová Baňa, v lokalite Drozdovo;  

 

pre: SKI TEAM Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,04 eur/ m
2
/ rok; 

 

za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu                

SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho                      

so športovou činnosťou klubu; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania uţívania časti pozemku, vyuţitia pozemku  

na umiestnenie dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu                SKI 

TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho                      

so športovou činnosťou klubu. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŢPaM po prerokovaní ţiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku E KN parc č. 3410/1 v rozsahu 30 m
2
 do dočasného 

nájmu na dobu neurčitú za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia 

lyţiarskeho klubu SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie    pomôcok, náradia a náčinia 

súvisiaceho so športovou činnosťou klubu podľa § 9a, ods.    9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
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o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva                                       

v majetkovoprávnom vysporiadaní uţívania časti pozemku, vyuţitia pozemku  na umiestnenie 

dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu SKI TEAM Nová Baňa                                

na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho so športovou činnosťou klubu. 

Komisia ÚPŢPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,04 eur / m
2
/ rok. 

 

U z n e s e n i e   č. 101/2022 

 

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: 

 

časť pozemku E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere               

1.743.023 m
2
, v rozsahu  30 m

2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

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

Nová Baňa, v lokalite Drozdovo;  

 

pre: SKI TEAM Nová Baňa, Štúrova 1, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,04 eur/ m
2
/ rok; 

 

za účelom umiestnenia dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu                

SKI TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho                      

so športovou činnosťou klubu; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania uţívania časti pozemku, vyuţitia pozemku  

na umiestnenie dočasnej stavby – technického zázemia lyţiarskeho klubu                SKI 

TEAM Nová Baňa na uskladnenie pomôcok, náradia a náčinia súvisiaceho                      

so športovou činnosťou klubu. 

 

 

Hlasovanie č. 32: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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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 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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: 

 

pozemkov C KN parc. č. 3095/8 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 65 m
2
 a C 

KN parc. č. 3095/2 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 29 m
2 

vedených 

Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                                                     

v k.ú. Nová Baňa, v lokalite  Laznícka cesta,  

 

v prospech: 

Maroš Polc a Martina Polcová, Lachova 1601/21, 851 03  Bratislava, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré susedia s nehnuteľnosťami 

evidovanými na LV č. 9212 vo vlastníctve ţiadateľov. Za účelom scelenia mestských 

pozemkov s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľov. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Ţiadatelia poţiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie pozemkov C KN parc. č. 3095/8                                    

a C KN parc. č. 3095/2 celkovo v rozsahu 94 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov,  ktoré susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 9212 vo vlastníctve 

ţiadateľov. Za účelom scelenia mestských pozemkov s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľov. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedených mestských pozemkov prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu mestských 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 budú mestské pozemky odpredané minimálne v Komisiou ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 102/2022 

 

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: 

 

pozemkov C KN parc. č. 3095/8 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 65 m
2
 a C KN 

parc. č. 3095/2 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 29 m
2 

vedených Okresným 
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úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123,                                                     

v k.ú. Nová Baňa, v lokalite  Laznícka cesta,  

 

v prospech: 

Maroš Polc a Martina Polcová, Lachova 1601/21, 851 03  Bratislava, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré susedia s nehnuteľnosťami 

evidovanými na LV č. 9212 vo vlastníctve ţiadateľov. Za účelom scelenia mestských 

pozemkov s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľov. 

 

 

Hlasovanie č. 33: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

14. 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: 

 

pozemku C KN parc. č. 3095/7 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                 

125 m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, katastrálnym odborom                            

na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta, 

 

v prospech: 

Bohuslav Pšenko a Mária Pšenková, Lachova 1608/24, 851 03  Bratislava, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí s nehnuteľnosťami 

evidovanými na LV č. 7101 vo vlastníctve ţiadateľov. Za účelom scelenia mestského 

pozemku s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľov. 

 

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

 

Ţiadatelia poţiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku C KN parc. č. 3095/7 

celkovo v rozsahu 125 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 7101 vo vlastníctve ţiadateľov. Za účelom scelenia 

mestského pozemku s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľov. Komisia ÚPŢPaM ţiadosť 
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o odkúpenie mestského pozemku prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

spôsob prevodu pozemku C KN parc. č. 3095/7 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 mestský 

pozemok odpredaný minimálne v Komisiou ÚPŢPaM 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 

ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

 

U z n e s e n i e   č. 103/2022 

 

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: 

 

pozemku C KN parc. č. 3095/7 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                 125 

m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, katastrálnym odborom                            na 

LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta, 

 

v prospech: 

Bohuslav Pšenko a Mária Pšenková, Lachova 1608/24, 851 03  Bratislava, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí s nehnuteľnosťami 

evidovanými na LV č. 7101 vo vlastníctve ţiadateľov. Za účelom scelenia mestského 

pozemku s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľov. 

 

 

Hlasovanie č. 34: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

15. 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 
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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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 5243/1 – ostatná plocha o celkovej výmere                        

19.941 m
2 

v rozsahu cca 78 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica                                            

Viničná cesta, 

 

v prospech: 

Miroslav Petráš, Viničná cesta 6060/41 , 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý susedí s nehnuteľnosťami 

evidovanými na LV č. 4262 vo vlastníctve ţiadateľa za účelom ucelenia pozemkov a do 

budúcnosti výstavby oporného múru kvôli zosuvu svahu. 

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Ţiadateľ poţiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5243/1 v rozsahu 

cca 78 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4262 vo vlastníctve ţiadateľa za účelom ucelenia 

pozemkov a do budúcnosti výstavby oporného múru kvôli zosuvu svahu. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná                      

(1,5 m od hranice miestnej komunikácie ponechať vo vlastníctve mesta Nová Baňa) a odpredaná 

minimálne v Komisiou ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

U z n e s e n i e   č. 104/2022 

 

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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 5243/1 – ostatná plocha o celkovej výmere                        

19.941 m
2 

v rozsahu cca 78 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica                                            

Viničná cesta, 

 

v prospech: 

Miroslav Petráš, Viničná cesta 6060/41 , 968 01  Nová Baňa, 
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z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý susedí s nehnuteľnosťami 

evidovanými na LV č. 4262 vo vlastníctve ţiadateľa za účelom ucelenia pozemkov a do 

budúcnosti výstavby oporného múru kvôli zosuvu svahu 

 

Hlasovanie č. 35: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

16. 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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 1501/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                        

185.597 m
2 

v rozsahu cca 110 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, 

odborom katastrálnym na LV č. 8541, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Fanadýb, 

 

v prospech: 

Ing. Štefan Truban, Sadovnícka cesta 6773/38 , 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí s pozemkami                      

evidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve ţiadateľa za účelom zarovnania parciel                

vo vlastníctve ţiadateľa. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Ţiadateľ poţiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 1501/5 v rozsahu 

cca 110 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí s pozemkami 

evidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve ţiadateľa za účelom zarovnania parciel vo vlastníctve 

ţiadateľa. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná                      
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a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

U z n e s e n i e   č. 105/2022 

 

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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 1501/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                        

185.597 m
2 

v rozsahu cca 110 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 8541, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Fanadýb, 

 

v prospech: 

Ing. Štefan Truban, Sadovnícka cesta 6773/38 , 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí s pozemkami                      

evidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve ţiadateľa za účelom zarovnania parciel                

vo vlastníctve ţiadateľa. 

 

 

Hlasovanie č. 36: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

17. 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 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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pozemkov C KN parc. č. 853/4 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere                        

22 m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym                               

na LV č. 3853 a časť E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere                        

5.822 m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym                               

na LV č. 6123, celkovo v rozsahu cca 30 m
2
, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite                              

ul. Moyzesova, 

 

v prospech: 

Ing. Anton Novák, Hviezdoslavova 40/67, 965 01  Ţiar nad Hronom, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov,  ktoré sa nachádzajú oproti 

vstupu (v tesnej blízkosti) na pozemok C KN parc. č. 850 na ktorom sa nachádza rodinný 

dom, súp. č. 983 vo vlastníctve ţiadateľa za účelom zabezpečenia parkovania pri 

rodinnom dome nakoľko má ţiadateľ imobilné dieťa a bezpečný prístup autom 

k rodinnému domu je pre neho nevyhnutný. Ţiadateľ s rodinou v súčasnosti vyuţíva 

rodinný dom, súp. č. 983 ako chalupu, v budúcnosti nevylučuje ani trvalé bývanie. Jediný 

vstup na pozemky vo vlastníctve ţiadateľa ja  riešený prístupovou bránou z Moyzesovej 

ulice naprieč začiatkom uličky pre peších, ktorá spája Moyzesovu a Partizánsku ulicu. 

Tento vstup na pozemok je k domu zriadený od počiatku,                        teda uţ viac ako 

100 rokov. Ţiadateľ uţ viac rokov rieši a bojuje so zlým prístupom autom k svojej 

nehnuteľnosti, pretoţe pri prívalových daţďoch voda valiaca                             sa 

z Moyzesovej ulice odmýva povrch uvedenej uličky, výškový rozdiel medzi asfaltovou 

cestou a vstupom na jeho pozemok sa tým neustále zvyšuje, vjazd do dvora osobným 

autom je  problematický. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Ţiadateľ poţiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie pozemku C KN parc. č. 853/4 a časti pozemku 

E KN parc. č. 5152/111 celkovo v rozsahu cca 30 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho 

vysporiadania pozemkov,  ktoré sa nachádzajú oproti vstupu (v tesnej blízkosti) na pozemok C 

KN parc. č. 850 na ktorom sa nachádza rodinný dom, súp. č. 983 vo vlastníctve ţiadateľa     za 

účelom zabezpečenia parkovania pri rodinnom dome nakoľko má ţiadateľ imobilné dieťa 

a bezpečný prístup autom k rodinnému domu je pre neho nevyhnutný. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedených častí mestských pozemkov prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestských 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 ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM 

navrhnutá min. kúpna cena). 

 

 

U z n e s e n i e   č. 106/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 



53 

 

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: 

 

pozemkov C KN parc. č. 853/4 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere                        

22 m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym                               

na LV č. 3853 a časť E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere                        

5.822 m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym                               

na LV č. 6123, celkovo v rozsahu cca 30 m
2
, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite                              

ul. Moyzesova, 

 

v prospech: 

Ing. Anton Novák, Hviezdoslavova 40/67, 965 01  Ţiar nad Hronom, 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov,  ktoré sa nachádzajú oproti 

vstupu (v tesnej blízkosti) na pozemok C KN parc. č. 850 na ktorom sa nachádza rodinný 

dom, súp. č. 983 vo vlastníctve ţiadateľa za účelom zabezpečenia parkovania pri 

rodinnom dome nakoľko má ţiadateľ imobilné dieťa a bezpečný prístup autom 

k rodinnému domu je pre neho nevyhnutný. Ţiadateľ s rodinou v súčasnosti vyuţíva 

rodinný dom, súp. č. 983 ako chalupu, v budúcnosti nevylučuje ani trvalé bývanie. Jediný 

vstup na pozemky vo vlastníctve ţiadateľa ja  riešený prístupovou bránou z Moyzesovej 

ulice naprieč začiatkom uličky pre peších, ktorá spája Moyzesovu a Partizánsku ulicu. 

Tento vstup na pozemok je k domu zriadený od počiatku,                        teda uţ viac ako 

100 rokov. Ţiadateľ uţ viac rokov rieši a bojuje so zlým prístupom autom k svojej 

nehnuteľnosti, pretoţe pri prívalových daţďoch voda valiaca                             sa 

z Moyzesovej ulice odmýva povrch uvedenej uličky, výškový rozdiel medzi asfaltovou 

cestou a vstupom na jeho pozemok sa tým neustále zvyšuje, vjazd do dvora osobným 

autom je  problematický. 

 

 

Hlasovanie č. 37: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

18. 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 
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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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere                        

5.822 m
2 

v rozsahu cca 150 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica                                            

Mariánska, 

 

v prospech: 

Anna Šurková, Školská 45/10 , 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku,  ktorý susedí 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 8202 vo vlastníctve ţiadateľky. Ţiadateľka 

uţíva uvedenú časť mestského pozemku uţ dlhé roky - má ju oplotenú a k zisteniu,               

ţe ide o mestský pozemok prišla aţ pri zameriavaní svojich pozemkov geometrickým 

plánom. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Ţiadateľka poţiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 5152/111 

v rozsahu cca 150 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku,  

ktorý susedí s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 8202 vo vlastníctve ţiadateľky. 

Ţiadateľka uţíva uvedenú časť mestského pozemku uţ dlhé roky - má ju oplotenú a k zisteniu, 

ţe ide o mestský pozemok prišla aţ pri zameriavaní svojich pozemkov geometrickým plánom. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná                      

a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 107/2022 

 

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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 5152/111 – ostatná plocha o celkovej výmere                        

5.822 m
2 

v rozsahu cca 150 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica                                            

Mariánska, 

 



55 

 

v prospech: 

Anna Šurková, Školská 45/10 , 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku,  ktorý susedí 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 8202 vo vlastníctve ţiadateľky. Ţiadateľka 

uţíva uvedenú časť mestského pozemku uţ dlhé roky - má ju oplotenú a k zisteniu,               

ţe ide o mestský pozemok prišla aţ pri zameriavaní svojich pozemkov geometrickým 

plánom. 

 

 

Hlasovanie č. 38: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

19. 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: 

 

pozemku E KN parc. č. 1411/112 – lesný pozemok o celkovej výmere                        

381 m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym                                  

na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Vršky, 

 

v prospech: 

Peter Budinský a Ing. Emília Budinská, Vršky 1014/19, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí jednou stranou 

s pozemkom C KN parc. č. 743 vo vlastníctve ţiadateľov evidovaným na LV č. 5211. 

O uvedený pozemok sa ţiadatelia starajú a udrţiavajú ho uţ desiatky rokov. Mestský 

pozemok E KN parc. č. 1411/112   nie je prístupný z verejnej komunikácie. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Ţiadatelia poţiadali mesto Nová Baňa o odkúpenie pozemku E KN parc. č. 1411/112 z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí jednou stranou s pozemkom C KN 

parc. č. 743 vo vlastníctve ţiadateľov evidovaným na LV č. 5211. O uvedený pozemok sa 
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ţiadatelia starajú a udrţiavajú ho uţ desiatky rokov. Mestský pozemok E KN parc. č. 1411/112   

nie je prístupný z verejnej komunikácie. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedeného mestského pozemku prerokovala a odporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 prijatého 

uznesenia bude mestský pozemok geometricky zameraný a odpredaný minimálne v Komisiou 

ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 108/2022 

 

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: 

 

pozemku E KN parc. č. 1411/112 – lesný pozemok o celkovej výmere                        381 

m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym                                  

na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica Vršky, 

 

v prospech: 

Peter Budinský a Ing. Emília Budinská, Vršky 1014/19, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý susedí jednou stranou 

s pozemkom C KN parc. č. 743 vo vlastníctve ţiadateľov evidovaným na LV č. 5211. 

O uvedený pozemok sa ţiadatelia starajú a udrţiavajú ho uţ desiatky rokov. Mestský 

pozemok E KN parc. č. 1411/112   nie je prístupný z verejnej komunikácie. 

 

 

Hlasovanie č. 39: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

20. N á v r h   n a   u z n e s e n i e 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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: 

 

časti mestských pozemkov E KN parc. č. 4109/2 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 8.840 m
2 

a E KN parc. č. 4109/3 – trvalý trávny porast o celkovej 

výmere 5.503 m
2
 v rozsahu cca 312 m

2
 vedených Okresným úradom v Ţarnovici, 

odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Bôrina, 

 

v prospech: 

Mária Polcová, Bôrina 6024/5 , 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov,  ktoré susedia 

s nehnuteľnosťami evidovanými  na  LV č. 5345, 925 a 7671  vo vlastníctve ţiadateľky 

za účelom vybudovania prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam. Súčasná 

prístupová cesta k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľky  (spoločný dvor) bude   po 

predaji susednej nehnuteľnosti nepostačujúci. Poţadovaná časť mestských pozemkov sa 

nachádza vo svahovitom teréne zarastenom náletovými drevinami. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Ţiadateľka poţiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemkov E KN parc. č. 4109/2                   

a E KN parc. č. 4109/3 v rozsahu cca 312 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania 

pozemkov,  ktoré susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 5345, 925 a 7671                    

vo vlastníctve ţiadateľky za účelom vybudovania prístupovej cesty k uvedeným 

nehnuteľnostiam. Súčasná prístupová cesta k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľky  

(spoločný dvor) bude   po predaji susednej nehnuteľnosti nepostačujúci. Poţadovaná časť 

mestských pozemkov sa nachádza vo svahovitom teréne zarastenom náletovými drevinami. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestských pozemkov prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestských 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 ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna 

cena). 

 

Ing. Karol Tuţinský – nový vlastník nesúhlasí s prechodom rodiny Polcovej cez územie a preto 

si musia vybudovať vlastnú cestu. 

 

Mgr. Ján Škvarka – sa chcel opýtať, či okolité ďalšie pozemky budú mať vstup. 

 

Ing. Karol Tuţinský – tento vstup si chce vybudovať rodina Polcová a pre tie ďalšie sú vo 

vlastníctve mesta. Tieto parcely nie sú vysporiadané, je tam viacero vlastníkov.  

 

Dáša Zigová – nachádza sa tam strmina, ale ostáva tam mestský pozemok, čiţe teoreticky by si 

vedeli prístup vybudovať. 
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U z n e s e n i e   č. 109/2022 

 

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: 

 

časti mestských pozemkov E KN parc. č. 4109/2 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 8.840 m
2 

a E KN parc. č. 4109/3 – trvalý trávny porast o celkovej 

výmere 5.503 m
2
 v rozsahu cca 312 m

2
 vedených Okresným úradom v Ţarnovici, 

odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Bôrina, 

 

v prospech: 

Mária Polcová, Bôrina 6024/5 , 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov,  ktoré susedia 

s nehnuteľnosťami evidovanými  na  LV č. 5345, 925 a 7671  vo vlastníctve ţiadateľky 

za účelom vybudovania prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam. Súčasná 

prístupová cesta k nehnuteľnostiam vo vlastníctve ţiadateľky  (spoločný dvor) bude   po 

predaji susednej nehnuteľnosti nepostačujúci. Poţadovaná časť mestských pozemkov sa 

nachádza vo svahovitom teréne zarastenom náletovými drevinami. 

 

 

Hlasovanie č. 40: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 11 

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

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

Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

21. 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 
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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: 

 

časti pozemkov E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere 1.743.023 

m
2 

v rozsahu cca 2.000 m
2
 a E KN parc. č. 3410/12 – lesný pozemok o celkovej 

výmere 62.053 m
2
 v rozsahu cca 1.000 m

2
. Pozemky sú vedené Okresným úradom 

v Ţarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite 

Drozdovo, 

 

v prospech: 

TJCX, s.r.o., Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky, IČO: 36526797, 

_______________________________________________________                         

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom 

realizácie zámeru rozšírenia a vybudovania lyţiarskej sedačkovej lanovky                                      

a z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom 

vybudovania budovy pre účely lyţiarskej škôlky, poţičovni a úschovne lyţí. Poţadovaná 

časť pozemku v rozsahu cca 1.000 m
2 

sa nachádza v blízkosti prístrešku nad účelovou 

komunikáciou. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa 

uvádza, ţe medzi základné úlohy mesta patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia 

mesta, potreby jeho obyvateľov a taktieţ podpora podnikateľskej činnosti v meste. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

Spoločnosť TJCX, s.r.o. poţiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemkov                         

E KN parc. č. 3410/1 v rozsahu cca 2.000 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania 

vlastníctva časti pozemku za účelom realizácie zámeru rozšírenia a vybudovania lyţiarskej 

sedačkovej lanovky a E KN parc. č. 3410/12 v rozsahu cca 1.000 m
2
 z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom vybudovania budovy 

pre účely lyţiarskej škôlky, poţičovni a úschovne lyţí. Poţadovaná časť pozemku v rozsahu cca 

1.000 m
2 

sa nachádza v blízkosti prístrešku nad účelovou komunikáciou. Pred odpredajom 

poţadovanej časti mestského pozemku E KN parc. č. 3410/12 je nutné zriadenie vecného 

bremena - právo prechodu a prejazdu cez mestský pozemok E KN parc. č. 3410/12 – lesný 

pozemok o celkovej výmere 1.743.023 m
2
, vedený Okresným úradom v Ţarnovici,                   

odborom katastrálnym na LV č. 3853 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Drozdovo k 

nehnuteľnostiam evidovaným Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym                           

na LV č. 5618 (rodinný dom, súp. č.  4003 a hospodárska budova bez súp. č. s pozemkami) ako 

vlastníctvo Mgr. Zdenka Šályho z dôvodu zabezpečenia prístupu k nehnuteľnostiam. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestských pozemkov prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu časti mestských 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 ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). Komisia ÚPŢPaM odporúča mestu Nová 

Baňa pouţiť finančné prostriedky získané z odpredaja lesných pozemkov na výkup iných 

lesných pozemkov, ktoré by mohli MsL obhospodarovať. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – chcela bliţšie dovysvetľovať mapku. Bola na nej 

zakreslená červená plocha, ktorá znázorňovala prenájom. Bolo to na komisii, ale tá odporučila 

ešte prerokovanie podmienok nájmu s Bielikovcami. Nájom je z dôvodu zámeru vybudovania 

novej sedačkovej lanovky.  
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Ing. Karol Tuţinský – na doplnenie dodal, ţe červená plocha by slúţila na vybudovanie 

sedačkovej lanovky a predĺţenie lyţiarskeho svahu. Komisia odporučila primátorovi vyjednať 

podmienky, keďţe sa jedná o dlhodobý nájom, kde by mesto chcelo participovať a rozvíjať 

stredisko. Vyjednať podmienky pre naše deti zo škôl. Je to oblasť, kde vidíme priestor .  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – vrchná je 10 árov a spodná 20 árov. 

 

Dáša Zigová – opačne 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – bolo tam spomínané právo prechodu a prejazdu a preto ju 

zaujímalo, či to nezasahuje do prístupovej cesty, ktorá ide dole od komunikácie po spodok 

vleku.  

 

Dáša Zigová – pri zameriavaní to bude jasnejšie.  

 

Ing. Karol Tuţinský – koho právo prechodu myslíš? 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – v dôvodovej správe to bolo. Predstavovala si pozemky 

inak, myslela si, ţe zjazdovka bude predĺţená smerom dole a zasiahne do komunikácie.  

 

Dáša Zigová – bude predĺţená smerom dole, smerom k zastávke autobusovej, do cesty sa 

nezasahuje. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – to sa bude týkať prenájmu. Teraz schvaľujeme spôsob 

prevodu. 

 

Dáša Zigová – to sa jedná pre vecné bremeno pre pána Šályho. Má tam príjazdovú cestu, ktorá 

slúţi len pre jeho rodinný dom. Na stretnutí trval na tom, ţe najskôr sa má zriadiť vecné 

bremeno právo prechodu cez existujúcu účelovú komunikáciu, ktorá vedie k jeho rodinnému 

domu a aţ následne odpredávať. 

 

Ing. Karol Tuţinský – vyuţíva ju iba v lete. Cez zimu, keď je sneh, komunikáciu nepotrebuje 

vyuţívať.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – s predĺţením zjazdovky a vytvorí podmienok na 

sedačkovú lanovku súhlasím. Otázka z oblasti dopravy, či to bude udrţateľné, lyţiarov bude viac 

a vieme, aké to tam býva. Budeme sa musieť do budúcna zaoberať aj tým, kde budú lyţiari 

parkovať. Čo sa týka pozemku za účelom lyţiarskej škôlky, poţičovne lyţí, tam je viac 

podnikateľov, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou. Nie som si celkom istá, o čo tam ide. 

 

Ing. Karol Tuţinský – ide tam o tom, ţe všetky prevádzky, čo sú tam teraz, sa presunú niţšie 

do tej časti, čo sa bavíme. Chce tam spraviť krajšie murované občerstvenie, poţičovňu. 

 

Dáša Zigová – je to vedľa garáţi, ktorú budovali pre ratrak.  Pod strmým pozemkom od chaty. 

 

Primátor – doplnil, ţe p. Bielik komunikoval tieto zámery mestu uţ v roku 2019, ale 

pozastavila ho korona. Z dôvodu, čo všetko tam uţ postavili, je dobré spolu komunikovať, 

vychádzať si v ústrety. K otázke cesty doplnil, ţe sme ţiadali dokončenie zvyšného úseku cesty. 

Starosta Lehoty by mal predloţiť rozpočty a malo by sa doschváliť dofinancovanie z BBSK, aby 

cesta bola asfaltová od začiatku aţ k areálu. V osobitnom zreteli je jeden z dôvodov zahrnuté 

starostlivosť o všestranný rozvoj územia, potreby obyvateľov a rozvoj podnikateľskej činnosti. 
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Projekt realizuje p. Bielik, ale keď mu vytvoríme súčinnosť, tak ho skôr spraví ako keď sa 

budeme rozchádzať v smerovaní. 

 

Mgr. Ján Škvarka – ak som to  správne pochopil, tak modrou vyznačené sa ide predávať 

a červenou do nájmu. 

 

Ing. Karol Tuţinský – modré sa ide predávať a červené sa zatiaľ nerieši, ale je tam ţiadosť 

o dlhodobý nájom. Týmto bodom riešime modré územie. 

 

U z n e s e n i e   č. 110/2022 

 

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: 

 

časti pozemkov E KN parc. č. 3410/1 – lesný pozemok o celkovej výmere 1.743.023 m
2 

v rozsahu cca 2.000 m
2
 a E KN parc. č. 3410/12 – lesný pozemok o celkovej výmere 

62.053 m
2
 v rozsahu cca 1.000 m

2
. Pozemky sú vedené Okresným úradom v Ţarnovici, 

odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Drozdovo, 

 

v prospech: 

TJCX, s.r.o., Moravecká 18, 951 93 Topoľčianky, IČO: 36526797, 

_______________________________________                                          

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom 

realizácie zámeru rozšírenia a vybudovania lyţiarskej sedačkovej lanovky                                      

a z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom 

vybudovania budovy pre účely lyţiarskej škôlky, poţičovni a úschovne lyţí. Poţadovaná 

časť pozemku v rozsahu cca 1.000 m
2 

sa nachádza v blízkosti prístrešku nad účelovou 

komunikáciou. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa 

uvádza, ţe medzi základné úlohy mesta patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj územia 

mesta, potreby jeho obyvateľov a taktieţ podpora podnikateľskej činnosti v meste. 

Hlasovanie č. 41: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

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

 

časti pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok o celkovej výmere                   

6.738.459 m
2 

 v rozsahu spolu cca 113 m
2
 (horný prameň o výmere 35 m

2
, spodný 

prameň o výmere 12 m
2
, rezervoár o výmere 54 m

2
 a regulačná šachta s ventilmi pri 

ceste o výmere 12 m
2
) vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica                                            

Ţelezničný rad, 

 

v prospech: 

OPTIMA - KDK s.r.o., Ţelezničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36035602, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom bol 

pred rokom 1976 vybudovaný zdroj vody, ktorý slúţi na hromadné zásobovanie 

prevádzok v danej lokalite. Vodná stavba bola vybudovaná v 50-tich rokoch minulého 

storočia firmou Geologický prieskum a neskôr bola odkúpená firmou                               

OPTIMA - KDK s.r.o.,  kde je stále vyuţívaná ako hlavný zdroj vody nielen pre firmu 

OPTIMA - KDK s.r.o., ale aj pre okolité firmy v danej lokalite. Vodná stavba                          

je momentálne v havarijnom stave a je nutná jej renovácia. Pri vybavovaní povolení 

k renovácii vodnej stavby vlastník vodnej stavby zistil, ţe táto nie je majetkovoprávne 

vysporiadaná. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Spoločnosť OPTIMA - KDK s.r.o. poţiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie častí pozemku       

E KN parc. č. 1411/9 v rozsahu spolu cca 113 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania 

vlastníctva časti pozemku na ktorom bol pred rokom 1976 vybudovaný zdroj vody, ktorý slúţi 

na hromadné zásobovanie prevádzok v danej lokalite. Vodná stavba bola vybudovaná v 50-tich 

rokoch minulého storočia firmou Geologický prieskum a neskôr bola odkúpená firmou OPTIMA 

- KDK s.r.o., kde je stále vyuţívaná ako hlavný zdroj vody nielen pre firmu OPTIMA - KDK 

s.r.o., ale aj pre okolité firmy v danej lokalite. Vodná stavba je momentálne v havarijnom stave 

a je nutná jej renovácia. Pri vybavovaní povolení k renovácii vodnej stavby vlastník vodnej 

stavby zistil, ţe táto nie je majetkovoprávne vysporiadaná. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedených častí mestského pozemku prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu častí 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 prijatého uznesenia budú poţadované časti mestského pozemku geometricky zamerané 

a odpredané minimálne v Komisiou ÚPŢPaM 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 

ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

Milan Rafaj – sa chcel opýtať, keďţe sa to týka vodovodu, tak či je to v súlade so všetkými 

právnymi vecami. 

 

Dáša Zigová – budú si robiť vyňatie z lesného pozemku. 
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Ing. Karol Tuţinský – odpredáme iba šachty a na ostatné zriadime vecné bremeno, ţe 

akceptujeme, ţe tam potrubie je. 

 

Milan Rafaj – takţe my predáme šachty a trasa pitného vodovodu? 

 

 Ing. Karol Tuţinský – bude ako vecné bremeno, ţe to evidujeme na tom pozemku. Teraz veľa 

súkromníkov k tomuto pristupuje, lebo v 70. rokoch boli vybudované tieto záchyty vody, 

potrubie a teraz si to väčšina súkromníkov legalizuje. Deje sa to v súlade so zákonom. 

 

Dáša Zigová – uţ sme takéto niečo riešili aj na Viničnom vrchu. 

 

 Ing. Karol Tuţinský – v súlade s zákonom to kontroluje aj kataster.  

 

Mgr. Juraj Kološta – sa chcel opýtať, či trasa vodovodu je vedená cestou. 

 

Dáša Zigová – nevedela odpoveď. Zatiaľ sa k nej dostal tento materiál. Na miesto ide aţ keď sa 

to zameriava. Moţno by p. Marko vedel odpovedať. 

 

Maroš Marko – odpovedal, ţe je to vedľa lesnej cesty. Záchyty sú na samom vrchu a rovno 

vedľa cesty idú dole. Záchyty sú dva a jeden sa uţ z dôvodu nefunkčnosti potrubia nepouţíva. 

Chcú to celé vymeniť, zásobuje to celú ulicu Ţelezničného radu. 

 

Mgr. Peter Hudec – sa chcel opýtať, prečo nie je vecné bremeno na celé dielo ale len na šachty. 

 

Ing. Karol Tuţinský – šachty, zásobník alebo ten rezervár keď vybuduje a bude chcieť na ňom 

niečo budovať a my tam budeme mať iba vecné bremeno, tak by sme sa stále museli vyjadrovať, 

keď tam bude chcieť niečo opravovať. A tým , ţe to bude jeho, tak si môţe robiť, čo potrebuje. 

 

Mgr. Peter Hudec – a keď odpojí ostatné budovy od vody? Z kade potom budú zhánať vodu? 

 

Ing. Karol Tuţinský – vyzval poslanca Marka, či sa k tomu môţe vyjadriť. 

 

Maroš Marko – k tomu sa ťaţko vyjadruje. Nemyslí si, ţe by takáto situácia nastala. Aj 

elektrická energia funguje tak, ţe sú všetky merania u nich. Kedysi to bol geologický prieskum 

a u nich sú merače elektriky, rozvody elektriny i vody. V minulosti sme tieţ odpredali vodný 

zdroj. 

 

Dáša Zigová – ak si to chcú zlegalizovať, musia spraviť vyňatie z lesného pozemku a kvôli 

tomu to musí byť majetkovo vysporiadané, vecné bremeno nepostačuje. Robilo sa to i na 

Kostivrchu, Viničnej.  

 

Maroš Marko – boli tu i stavby zo 60. rokov, ľudia, ktorí to vyrobili uţ neţijú a noví majitelia 

si to dávajú do poriadku. 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 111/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 
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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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok o celkovej výmere                   

6.738.459 m
2 

 v rozsahu spolu cca 113 m
2
 (horný prameň o výmere 35 m

2
, spodný 

prameň o výmere 12 m
2
, rezervoár o výmere 54 m

2
 a regulačná šachta s ventilmi pri ceste 

o výmere 12 m
2
) vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom katastrálnym na LV 

č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica                                            Ţelezničný rad, 

 

v prospech: 

OPTIMA - KDK s.r.o., Ţelezničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36035602, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku na ktorom bol 

pred rokom 1976 vybudovaný zdroj vody, ktorý slúţi na hromadné zásobovanie 

prevádzok v danej lokalite. Vodná stavba bola vybudovaná v 50-tich rokoch minulého 

storočia firmou Geologický prieskum a neskôr bola odkúpená firmou                               

OPTIMA - KDK s.r.o.,  kde je stále vyuţívaná ako hlavný zdroj vody nielen pre firmu 

OPTIMA - KDK s.r.o., ale aj pre okolité firmy v danej lokalite. Vodná stavba                          

je momentálne v havarijnom stave a je nutná jej renovácia. Pri vybavovaní povolení 

k renovácii vodnej stavby vlastník vodnej stavby zistil, ţe táto nie je majetkovoprávne 

vysporiadaná. 

 

 

Hlasovanie č. 42: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

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

Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 1 (JUDr. Vladislav Lalka) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

23. 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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                        

9.216 m
2 

v rozsahu cca 340 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Bôrina, 
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v prospech: 

Štefan Búry, Rekreačná cesta 6397/66, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia 

pozemku s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľa na ktorých sa nachádza pílnica,                            

súp. č. 6739 evidovanými na LV č. 8294. Za účelom rozšírenia skladovacích priestorov 

pílnice. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Ţiadateľ poţiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti pozemku E KN parc. č. 4109/5 v rozsahu 

cca 340 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia 

pozemku s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľa na ktorých sa nachádza pílnica,                            

súp. č. 6739 evidovanými na LV č. 8294. Za účelom rozšírenia skladovacích priestorov pílnice. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského pozemku prerokovala 

a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky zameraná 

a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

Milan Rafaj – sa chcel informovať ohľadom predaja osobitným zreteľom. Či je to správne. 

Poţiadal o vysvetlenie právničku. 

 

Ing. Karol Tuţinský – k tomuto bodu dodal, ţe okolité pozemky sú p. Búryho, má tam 

prevádzku. Nevie si predstaviť, ţe by sa táto plocha dala do súťaţe a kúpil to niekto iný. Toto uţ 

mal mať vysporiadané dávno, prevádzka je tam uţ dlho. 

 

Milan Rafaj – chcel vysvetliť, kedy sa pozemok má dať do súťaţe. 

 

Katarína Segetová – sa vyjadrila k osobitnému zreteľu, poslala aj mail so svojím názorom. Je 

to špecifukum v zákone, kedy to ten zákon neurčuje presne, ale máte to v kompetencii ako 

poslanci, schvaľuje sa 3/5 väčšinou, lebo má dosť veľkú váhu. Čo si vy schválite ako osobitný 

zreteľ, to sa zaň povaţovať musí. Je na zváţení poslancov, či osobitný zreteľ vyuţijete alebo nie. 

Ja si myslím, ţe pozemky s väčšou rozlohou by mali ísť v rámci transparentnosti elektrickou 

aukciou, ale s mojím názorom sa stotoţniť nemusíte. Keď sa osobitný zreteľ zakladal, tak to 

malo slúţiť ako pomôcka pre obce a mestá, aby sa vedeli vysporiadať s pozemkami a predajom 

majetku, ktorý kebyţe ide do súťaţe, tak by to bolo kontraproduktívnejšie. Je to teda na vás, čo 

si osobitným zreteľom schválite. 

 

Dáša Zigová – v tomto prípade, kde sú pozemky od cesty bez prístupu, nemá zmysel pozemky 

dávať do súťaţe. Predávajú sa pozemky, ku ktorým je prístup. Pri osobitnom zreteli komisia 

zohľadňuje, či je tam prístup, vyuţitie pozemku, výstavba. 

 

Anton Medveď – tieţ nie som zástancom osobitného zreteľa. Vidno tam ešte jeden pozemok 

vhodný na prenájom, ten nechce? 
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Ing. Karol Tuţinský– to je ďalší bod s viacerými záujemcami a pôjde do súťaţe. Je to hlboký 

jarok. Sú tam viacerí záujemcovia vrátane p. Búryho. Komisia nenašla riešenie a preto to pôjde 

do súťaţe. 

 

Maroš Marko – majiteľ dostal povolenie, ţe si môţe jarok zavoziť a spraviť rovinu. Spravil to 

na vlastné náklady a mal si to asi skôr poriešiť.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.– nová poznámka o susediacom pozemku vnáša pre ňu nové 

svetlo do tohto prípadu. Tým pádom prístup bude pre toho, kto si kúpi ďalší pozemok.  

 

Dáša Zigová – áno, keď pôjde do súťaţe a odpredá sa zvyšná časť, ktorá sa schvaľuje v návrhu 

24. 

 

Ing. Karol Tuţinský – je ţiadosť, kde si to zakreslili aj p. Búry, aj rodina Budinských a prelína 

sa to v tej časti, ktorú dávame do súťaţe.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – mali by sme to uţ riešiť ako celok a nie drobiť, keďţe 

prístup uţ nie je dôvod hodný osobitného zreteľa, lebo ide sa ponúkať pozemok, cez ktorý 

prístup uţ k tejto časti bude. Doplnením tejto súvislosti , osobitný zreteľ stráca váhu a moţnosť 

byť pouţitý. 

 

Ing. Karol Tuţinský – doplnením na osobitný zreteľ je, ţe p. Búry na tom pozemku má drobné 

stavby, ktorý ak kúpi niekto iný, tak začne spor a chceli sme tomu predísť.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – rieši ho uţ stavebný úrad?  

 

Ing. Karol Tuţinský – opýtaj sa stavebného úradu a môţeš dať podnet. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.– ideme vychádzať ľuďom v ústrety, za to ţe si vystavali 

čierne stavby na pozemku, ktorý im teraz ideme predávať. Nezdá sa mi to najšťastnejšia cesta. 

 

Ing. Karol Tuţinský – súhlas o umiestnení prevádzky bol v minulosti. Má oficiálne zriadenú 

prevádzku, medzitým mesto udelilo povolenie na výstavbu rodinných domov. Pochybenie bolo 

na viacerých stranách, ale hlavne na jeho, ţe si to nevysporiadal na začiatku.  

 

Primátor – doplnil, ţe niektoré ţiadosti sa vybavujú aj rok od podania, kaţdá sa preberie na 

komisii a verí, ţe keď komisia dá odporúčanie, tak si to i ostatní môţu prečítať zo zápisu. Je 

prínosom, keď si ľudia chcú majetok zveľadiť. Ak by pozemok nebol ich, rástla by tam burina, 

invázne rastliny, na ktoré teraz bola kontrola. Krajina by nevyzerala pútavo. Vlastný majetok si 

kaţdý viac zveľadí ako pozemok bez majiteľa.  

 

Ing. Karol Tuţinský – na komisii sa toto riešilo asi aj rok. Dookola sme si vypočúvali 

vlastníkov. 

 

Maroš Marko – boli sme tam viackrát, snaţili sme sa nájsť optimálne riešenie. Pozemky, na 

ktoré ţiadajú prístup, sú v ich vlastníctve krátko. Pozemok si kúpili a zistili, ţe nemajú prístup. 

Chcú len úzku cestičku, aby sa tam vedeli dostať. Navzájom sa nevedeli dohodnúť. 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 112/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                        

9.216 m
2 

v rozsahu cca 340 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Bôrina, 

 

v prospech: 

Štefan Búry, Rekreačná cesta 6397/66, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia 

pozemku s pozemkami vo vlastníctve ţiadateľa na ktorých sa nachádza pílnica,                            

súp. č. 6739 evidovanými na LV č. 8294. Za účelom rozšírenia skladovacích priestorov 

pílnice. 

 

 

 

Hlasovanie č. 43: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Mgr. Adrian 

Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

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

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

24. 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 kúpnej zmluvy na predaj pozemku podľa                   

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

obchodnou verejnou súťaţou: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                              

9.216 m
2 

v rozsahu cca 1.500 m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Bôrina. 
 

D ô v o d o v á   s p r á v a  
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Nakoľko na ostatnú poţadovanú časť mestského pozemku E KN parc. č. 4109/5 nedošlo medzi 

viacerými ţiadateľmi k ţiadnej dohode komisia ÚPŢPaM odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj časti pozemku E 

KN parc. č. 4109/5 v rozsahu cca 1.500 m
2
 (časť mestského pozemku bude geometricky 

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

predpisov, t.j. formou obchodnej verejnej súťaţe v kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej 

hodnoty majetku. 

 

Ing. Karol Tuţinský – dvaja záujemci poţiadali o kúpe, preto sa uzatvára súťaţ. Uţ tam 

neostane mestský pozemok.  

 

Maroš Marko – nevieme obmedziť, aby sa do súťaţe prihlásili len tí, ktorí v okolí vlastnia 

pozemky? Ak to predáme cudziemu, ţiadatelia sa zase nedostanú na pozemky a nevyriešime ich 

situáciu. 

 

Ing. Karol Tuţinský – diskutoval som toto v mesta ale z legislatívneho hľadiska nevieme 

obmedziť zapojenie do súťaţe. Je moţnosť pri pätovej situácii zrušiť súťaţ mestom.  

 

Maroš Marko – bolo by ideálne, kebyţe si to majitelia okolitých pozemkov kúpia všetci 

v podielnictve. 

 

Ing. Karol Tuţinský – navzájom sa nevedia dohodnúť.  

 

Maroš Marko – uvidíme, kto sa prihlási do súťaţe.  

 

Anton Medveď – myslím si, ţe keď to kúpi p. Búry, tak zamedzí prístup. Cesta by mala byť 

vyňatá a nedávať celý pozemok. 

 

Ing. Karol Tuţinský – cesta tam nie je, na pozemku je jarok, kde cestu nevybuduješ. Prístup 

chcú riešiť pravou stranou, kde polovica je strmý zráz. Majiteľov, ktorí nemajú prístup je 

viacero. Účelová komunikácia viedla cez pozemok, ktorý teraz kúpil nový majiteľ a neumoţní 

im prístup. A takéto situácie v meste pribúdajú.  

 

Anton Medveď – nechal by som časť pozemku aspoň na prejazd. Keď sa to celé predá, tak 

ostatní stratia prístup. 

 

Ing. Karol Tuţinský – nestratia, prístup na pozemok zhora by si mohli vymôcť súdnou cestou. 

Súd ti určí, ţe môţeš mať prístup jedine na základe nehnuteľnosti nie na základe pozemku.  

 

Mgr. Juraj Kološta – z časti sme mi odpovedali. Zaujímalo ho, ktorý pozemok patrí rodine 

Budinským. 

 

Dáša Zigová – Budinský by sa chceli napojiť od Bôrinu, chodiť poza pilnicu a vybudovať vstup 

na pozemok. 

 

Mgr. Juraj Kološta – a tí ostatní? 

 

Dáša Zigová  - nemajú šancu, lebo je tam jarok. 

 

Ing. Karol Tuţinský - mali by šancu, lebo je tam ešte mestský pozemok. Momentálne cena 

poľnohospodárskej pôdy v porovnaní s tým, čo by stálo vybudovanie premostenia  je niekde 

mimo. Budinský tam potrebujú prístup a myslím si, ţe následne poţiadajú o pouţitie pozemkov 
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na stavebné povolenie a budú chcieť pozemky predať. Pozemky nebudú vyuţívané na 

poľnohospodárske účely. 

 

Maroš Marko – pôvodne bolo ţiadateľov viac.  Navrhovali sme, popod budovu kolmo spraviť 

cestu a druhou stranou po celej ploche by si urobili komunikáciu a všetci by mali prístup. Nikto 

nechce dať zo svojeho a nevedia sa dohodnúť. Bolo by to jednoduché riešenie, cez jarok by si 

spravili premostenie, druhou stranou by kaţdý vypustil zo svojeho pozemku a všetci by sa vedeli 

dostať, ale takéto riešenie sme nevedeli presadiť.  

 

U z n e s e n i e   č. 113/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku podľa                   

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

obchodnou verejnou súťaţou: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                              

9.216 m
2 

v rozsahu cca 1.500 m
2 

vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite Bôrina. 

 

 

Hlasovanie č. 44: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

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

Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 1 (Anton Medveď) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

25.  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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                        

100.359 m
2 

v rozsahu cca 1.000 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, 
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odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica                                            

Rekreačná cesta, 

 

v prospech: 

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa,                    

IČO: 42304636, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom 

realizácie zámeru výstavby poľovníckeho domu. S ohľadom na doterajšie realizované 

aktivity Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa v oblastiach spoločenského ţivota v 

Meste Nová Baňa. Uvedená realizácia poľovníckeho domu bude vzájomne prospešná 

a skvalitní vzájomnú spoluprácu s mestom v prospech obyvateľov.              

Poľovnícka spoločnosť, ktorej členmi  sú takmer výlučne Novobančania, počas svojho 

pôsobenia vyvíja dobrovoľné aktivity komunitného charakteru a šírila dobré meno Mesta 

Nová Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie svojich aktivít je 

nevyhnutná kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu s technickým 

zázemím.  

 

Ing. Karol Tuţinský -  čo sa týka dôvodu pre osobitný zreteľ, doplnil informáciu, ţe sa jedná 

o pozemok, ktorý mesto neplánuje vyuţiť pre svoj rozvoj alebo ho inak zhodnotiť, pričom 

ţiadateľ plánuje vybudovať poľovnícky dom. 

 

Milan Rafaj – opäť sme pri situácii, kde sa jedná o osobitný zreteľ. Zaujímalo ho, či je to po 

právnej stránke v poriadku, aby sme sa nedostali do situácie , ţe by sme boli osočovaní, ţe sme 

niekomu niečo neprávom dali.  

 

Ing. Karol Tuţinský – vyzval k vyjadreniu najprv kontrolórku a po nej právničku. Dodal, ţe 

tým, ţe sa stal poslancom, začal byť osočovaný.  

 

PhDr. Katarína Segetová – osobitný zreteľ je veľké špecifikum. To, čo schválite vy, sa za 

osobitný zreteľ povaţovať musí. Zopakujem, čo som uţ povedala predtým, pre mňa 

najefektívnejšie a najtransparentnejšie sú elektronické aukcie. Do mailu som všetkým poslala 

môj postoj k osobitnému zreteľu, podľa môjho názoru, všetky pozemky väčšieho rozmeru by 

správne bolo dávať elektronickou aukciou, ale keď si ho vy schválite ako osobitný zreteľ 3/5 

väčšinou , tak je to v poriadku. Osobitný zreteľ sa povaţuje kaţdý prípad individuálne, nie je 

zákonná formulka, čo osobitný zreteľ je. Kaţdý je individuálne posudzovaný a preto to máte na 

rozhodnutie vy.  

 

Mgr. Eva Rupcová – pre ozrejmenie ako treba osobitný zreteľ vnímať, by som jednoduchou 

rečou povedala, ţe je to výnimka z prevodu majetku obci, ktorú zákonodarca ustanovil a preto 

má aj sprísnené pravidlá. Je pravda, ţe pojem dôvod osobitného zreteľa nie je legislatívne 

definovaný. Nikde v zákone o majetku obci sa nehovorí, čo to vlastne ten dôvod je. Ale 

v podstate ako povedala kontrolórka, je to vţdy na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, čo bude 

povaţovať za ten dôvod osobitného zreteľa, ale treba ho vţdy uznesením dobre definovať a to 

z toho dôvodu, ţe na tento §9a nadväzuje §9b, ktorý zaviedol aktívnu legimitáciu pre 

ktoréhokoľvek občana mesta, napadnúť takýto úkon na súde a ţiadať o vyhlásenie takéhoto 

úkonu za neplatný. Aby sa takémuto niečo predišlo, treba brať do úvahy aj ďalšie paragrafy, 

ktoré sa vzťahujú na majetok mesta. Pri rozhodovaní treba vychádzať z metodického usmernenia 

ministerstva financií, ktoré definuje, čo by sa malo povaţovať za dôvod osobitného zreteľa. Je 

uţ veľa nálezov či uţ prokuratúry, judikatúry našich súdov, tak isto najvyššieho kontrolného 

úradu, ktorí sa opierajú o tú moţnosť preskúmateľnosti takéhoto rozhodnutia. Preto sa vyţaduje 

definícia, čiţe prečo sa dáva z dôvodu osobitného zreteľa. V neposlednom rade sa prihliada na 

§7 zákona o majetku obci, ktorý vyslovene hovorí o tom, na čo má majetok mesta slúţiť. Treba 
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prihliadať na tri dôleţité zásady a to je zásada rozvoja obce, prospechu občanov a ochrany 

prírody. Pri rozhodovaní takýchto osobitných prípadov treba brať do úvahy tieto tri zásady. 

Zákonodarca pri zavedení inštitútu dôvodu osobitného zreteľa hlavne pamätal na to, aby sa 

mohli riešiť niektoré špecifické situácie v obci, ktoré nie je moţné riešiť draţbou alebo priamym 

predajom, aby sa dostali mimo verejnej ponuky, ale za nejakým verejno-prospešným účelom t. z. 

zcelovanie pozemkov, umoţnenie prístupu, vybudovanie verejnoprospešných inštitúcií, 

kanalizácie, chodníky, otázka ochrany ţivotného prostredia Čiţe je to moţné, je to legálny 

inštitút, len musí byť dobre odôvodnený. 

 

Peter Forgáč (predseda Poľovníckej spoločnosti) – bol som poslancom dve volebné obdobia 

a dôvod osobitného zreteľa sme vyuţívali, dokým bol na to zákonný dôvod. Osobitný zreteľ by 

sa mal aj vyuţívať na rozvoj kultúry, spoločenského ţivota a podporu kvalitu ţivota občanov. 

Poľovnícka spoločnosť počas svojej činnosti vyuţíva sluţby podnikateľov, ktorí prevádzkujú 

ubytovanie alebo reštauračné zariadenie. Všetky veľké spoločenské akcie robíme v zariadeniach 

v meste, akcie plánujeme podľa ich dostupnosti. Bola tu ambícia sústrediť sa na Zvoničku, ale 

keďţe bol spoločenský záujem rozvoja tejto lokality, čo dnes vidíme, ţe bola dobrá vec, ustúpili 

sme od tejto ambície. Zákonodarca nikde nepovedal, ţe veľký pozemok musí ísť do súťaţe 

a malý pozemok do súťaţe ísť nemusí. Toto som v zákone nikde nenašiel. Bol by som rád, 

kebyţe zachováme duch rozvoja mesta, podpory občanov a obyvateľov. My sa budeme túto 

činnosť snaţiť robiť cieľavedome, tak ako ju robíme. Minulý rok sme boli ocenení ako najlepšia 

poľovnícka spoločnosť v regióne. Zastávam skupinu ľudí, ktorá sa starajú aj o prírodu, aj 

o ţivotné prostredie, robíme mnoţstvo akcií. Chcel by som vás všetkých poprosiť, aby sme sa 

viac sústredili na rozvoj a podporu. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – reagoval na predsedu poľovníckej spoločnosti. Potvrdil informácie 

ohľadom Zvoničky. Bol na stretnutí, kde sa riešil stav Zvoničky. Nesúhlasil som, aby ju mala 

určitá skupina ľudí. Poľovné zdruţenie pristúpilo racionálne a následne sa Zvonička osobitným 

zreteľom dala dnešnému prevádzkarovi a je vyuţívaná pre verejný prospech. Nedošlo 

k presadzovaniu záujmov tejto spoločnosti, môţem to potvrdiť. 

 

Anton Medveď – slová poslanca Lalku môţem potvrdiť, tieţ som bol proti a som rád, ţe 

poľovná spoločnosť upustila od zámeru.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – postupne sa chcela vyjadriť k všetkým zapojeným 

ľudom. Nepáči sa jej, čo sa deje v tomto meste,ale z tohto návrhu ostala nahnevaná. Viem, ţe sa 

blíţia voľby, ale skúste veci brať racionálne, transparentne a systematicky. Myslím si, ţe tento 

predloţený návrh nespĺňa ţiadnu z týchto podmienok. Mrzí ma, ţe týmto návrhom predbiehate 

to, ţe kontrolórka kontroluje majetkové veci a môţe veľmi pomôcť tomu, ţe sa sem vnesie 

systém. To, ţe osobitné zretele boli aj za času p. Forgáča pouţívané moţno v ¾ prevodov nie je 

správne. Darmo si budeme tvrdiť, ţe je to tak moţné a zákon nám to umoţňuje. Pán primátor, 

dali ste nám tu schváliť etický kódex, podľa ktorého sa pán viceprimátor Tuţinský nemal k tejto 

veci vyjadrovať, miesto toho ho necháte v danom momente viesť zastupiteľstvo. Pokiaľ to dnes 

poslanci podporíte, vyuţijem kontrolné mechanizmy. Uţ som raz vyuţila podnet na prokuratúru, 

o mesiac mi zhorelo auto, ale ja tie kontrolné mechanizmy vyuţijem opäť. Čo sa týka Zvoničky, 

ţe mala slúţiť poľovníkom a bola nakoniec niekomu prevedená osobitným zreteľom nie je 

pravda, lebo je v prenájme, ktorý môţeme ukončiť, budova je stále naša. Takţe si nemýľme 

prenájom s predajom. Môţe sa stať, ţe na základe vyuţitia kontrolných mechanizmov bude pre 

mesto vyvodená aj nejaká pokuta, preto sme niekedy priţmurovali oči na porušenia VO, však 

ako poslanci sme nechceli dávať podnety na Úrad pre VO. Napriek rizikám ktoré vyplývajú voči 

mne osobne alebo pre mesto v podobe pokuty, pri tomto prípade kontrolné mechanizmy 

pouţijem.  
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Ing. Karol Tuţinský – nebudem zasahovať do toho, ţe si rozčúlená. Poľujem 20 rokov 

a neprestanem pre to, ţe sa to tebe nepáči. Etický kódex som napádal uţ vtedy, nesúhlasil som 

s ním. Poľovnícka spoločnosť ten pozemok chce kúpiť, cena bude minimálne 10€/m² pretoţe je 

to intraviláne, je to určené na výstavbu. Schvaľovali sa tu dotácie do športu a kultúry a zaujímalo 

by ma, kto z poslancov nehlasoval i keď tam bol konflikt záujmov buď osobne alebo tam mal 

deti. Takţe nespomínaj etický kódex v súvislosti len s poľovníkmi. Potvrdzuje sa mi tvoja 

zaujatosť voči poľovníkom. Osobitným zreteľom sa dávalo do nájmu aj lyţiarom aj 

kynologickému klubu, tenisovému klubu sa odpredával pozemok. Nie je to len poľovnícka 

spoločnosť. Robíme dostatok v prospech občanov a mesta, snaţíme sa propagovať nielen seba 

samých ale aj toto mesto.  

 

Mgr. Ján Škvarka – nie je ani sympatizantom ale ani neprajníkom poľovníckej spoločnosti, má 

neutrálny vzťah. Je za to, aby sa všetkým záujmovým skupinám v meste pomáhalo pri rozvoji, či 

uţ poľovníci, rybári, včelári, ktorí aj robia pre mesto, sú jeho súčasťou a môţu do budúcnosti 

niečo priniesť. Ako jeden z poslancov to vníma tak, ţe by mali kráčať smerom dopredu a nie 

stavať múry pre rozvoj, treba napomáhať zdruţeniam pre ich ľahší chod, aby sme mali mesto 

krajšie.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ak sa týka tenisového kurtu na Záhrbe, pozri si zápisnicu 

a moje hlasovanie a komentáre. Pozemok, kde by to malo byť situované, je pri ceste. Podľa 

súčasného územného plánu tam nie je povolená výstavba, nie je tam tá daná plocha určená na 

výstavbu. Čiţe prijať uznesenie, v ktorom sa viaţeme na výstavbu, ktorá nie je v súlade 

s územným plánom, je podľa mňa dosť veľký problém. Je na diskusiu, či to spĺňa tie tri veci 

vymenované pani právničkou. Nie je to pripravené, je to z nejakého dôvodu tlačené na rýchlo. 

Niektorí ľudia čakajú rok a pol na vyriešenie majetkovej veci a toto ste riešili na majetkovej 

komisii 1.6.2022 a uţ o tri týţdne máme materiál v zastupiteľstve. Toto je podľa mňa v rozpore 

s legislatívou, transparentnosťou, nesystematické, naruší to oblasť, za ktorú som poslankyňa 

a preto to nepodporím. 

 

Ing. Karol Tuţinský – veľa výnimiek, čo je v intraviláne, bolo udelených. Je v kompetencii 

primátora uvoľniť daný pozemok na výstavbu, pokým pozemok spĺňa všetky atribúty. Udialo sa 

to aj v tvojom volebnom obvode.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.– to je uţ na zodpovednosti pána primátora. 

 

Mgr. Peter Hudec – pani poslankyňa vo veľa veciach s tebou súhlasím, ale tento návrh napriek 

tomu podporím. Bol by som rád, keby sa tu prestane politizovať. Trpí tu rozvoj skupín, ktoré 

niečo chcú robiť. Bolo tu niekoľko vecí s osobitným zreteľom, čo je len slovná hračka, kto sa 

ako za to postaví. Veci, čo boli rozdané, slúţia skupine ľudí, ich príbuzným a časť ľudí uspokojí 

na lepšom ţivote, napĺňaní ich záujmov. Pridám sa k názoru poslanca Škvarku. Nie vţdy by 

malo byť mesto na všetkom finančne ziskové, ale malo by poskytovať sluţbu občanom, aby sa 

tu cítili dobre. Rozvoj je tu zastavený, tak ak skupiny chcú niečo robiť pre danú oblasť, bolo by 

to dobré. Aj aby skupiny narastali a obyvatelia by si v nejakej mohli nájsť miesto a mesto by im 

mohlo pomôcť.   

 

Primátor – majetkový bod dlhodobo presúvam viceprimátorovi zo zdravotného dôvodu. Mal 

som operovanú hlasivku, tento bod trvá najdlhšie a ja si ju trochu ušetrím. To, čo povedal 

poslanec Škvarka, som chcel povedať aj ja a stotoţňujem sa s ním. V meste sú rôzne záujmové 

skupiny a jednou z nich sú poľovníci. Je na škodu, ţe sa veľa vecí polarizuje v súvislosti 

s poľovníkmi. Napríklad na poslednej akcii bolo treba spraviť jedlo pre 150 ľudí a poľovníci ich 

nakŕmili. Toto je pozemok, ktorý má 100000m² a bavíme sa o 1% z neho, je to pozemok TTP. 

Bola tu spomínaná cena minimálne 10€/m², čo sa interne prijalo na základe návrhu z komisie. 

Ak sa získajú pre mesto peniaze na úrovni 10000€, odbudne 1% pozemku a vybuduje sa tam 
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areál, tak bude na niečo slúţiť, aj na reprezentáciu mesta a ja antipocity voči tomu nemám. 

Prešlo to procesom, ktorým prechádzajú i iné veci a myslím si, ţe aj lyţiari dali ţiadosť teraz, 

dostali sa na toto zastupiteľstvo a nečakajú rok. Nechajme teda komisie robiť si svoju robotu 

a kaţdý vo funkcii si za to musí niesť zodpovednosť. Nechcem z tohto spraviť neriešiteľný 

problém. Nikomu svoj názor nevnucujem, ale pokladal som za prínos, zapojiť sa do tejto 

diskusie. 

 

Maroš Marko – naši predchodcovia nemali takúto ambíciu ako my, ţe chceme vybudovať 

poľovnícky dom. Kebyţe ho vybudujú, dnes sme ho uţ mohli len zveľaďovať, ale my ho 

musíme postaviť.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.– máte k dispozícii pripravenú infraštruktúru konkrétne 

chatu na Pastierskej alebo Šarvíz, ktorý je vo vlastníctve štátnych lesov.  

 

Ing. Karol Tuţinský – o čom rozprávaš? 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.–  – rozprávam o tom, ţe môţete vyuţiť, to čo máte. 

 

Ing. Karol Tuţinský – poľovnícka spoločnosť nevlastní ţiadny z objektov, ktoré spomínaš. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.– zopakujem to, môţete poţiadať o jednu z tých 

menovaných budov. Nezdá sa mi vhodné, poľovnícky dom umiestniť 50 m od cesty v obývanej 

časti. Dozvedela som sa o tom aţ z materiálov a nezdá sa mi to premyslené, pretoţe máte 

moţnosti inde, vyuţiť infraštruktúru a základ na budovanie. Čo sa stane s chatou na Pastierskej?  

 

Ing. Karol Tuţinský  - časť Pastierskej je mestská. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – áno, druhú si odkúpte. 

 

Ing. Karol Tuţinský  - bez vody a elektriny? 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – dnes to uţ nie je taká prekáţka. Čo sa týka celkovo 

návrhov, čo v decembri prešli. Zostať na desatine, čo sme mohli mať, nie je v poriadku. Mohlo 

sa dohodnúť 5€/m² a spokojnosť by bola na obidvoch stranách. Takto je z môjho pohľadu 

spokojnosť len na jednej strane. Čo sa týka prospechu pre občana, spoločnosť má 47členov 

a ďalších 100 čaká na členstvo. Takţe toto neviem, či je prospech občana. Vadí mi, ţe ostalo 

v rukách niekoľkých jedincov rozhodnutie, kto sa poľovníkom môţe stať. Poľovníci mi nevadia, 

vadí mi fungovanie Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa.  

 

Milan Rafaj – predávame pozemky rôznym ľudom. Myslím, ţe tu ide o to, aby sa niečo predalo 

správne za správnu cenu. Áno, malo by sa predať, ale aby cena bola adekvátna tomu, čo ideme 

predávať.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – na veci treba prihliadať individuálne. Som za to, aby mesto 

podporovalo všetky inštitúcie, ktoré pod mesto patria, ako sa len bude dať a nemôţme jednu 

diskriminovať na základe nášho názoru na ňu. Podporuje sa aj baníctvo, je tu mnoţstvo 

zdruţení, ktoré sa podporujú. Poslanec ma predbehol v názore na cenu. Za návrh zahlasujem, ale 

budem ţiadať o komerčnú cenu, aby mesto netratilo. 

 

Peter Forgáč – ešte by som sa chcel vyjadriť k spomínaným veciam. Viacero vecí bolo 

spomínaných pani poslankyňou. Na začiatku by som sa vám chcel poďakovať za podporu, ţe 

vnímate záujem spoločností niečo rozvíjať, či uţ majetok alebo kultúru. V záujme nás všetkých 

je zdravý a dlhodobo udrţateľný rozvoj, budeme sa o to snaţiť. Či uţ majetok odkúpime alebo 
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nie, ďalší dostaneme do prenájmu, zaviaţeme sa, ţe sa postaráme o náš všetkých spoločný 

majetok najlepšie ako vieme. Nerád by som bol, aby poľovníci boli spájaní s vecami, ktoré sa 

niekomu individuálne stali. To si dúfam pani poslankyňa nemyslela takýmto spôsobom. Ďalej si 

spomenula nízku cenu. V regióne je 37 uţívateľov poľovných pozemkov, z toho viac ako 30 má 

niţšiu cenu, ako máme my. Čo sa týka členstva, je to stanovené úţivnosťou revíru a nejakým 

spôsobom výkonu práv poľovníctva. Čo sa týka načasovania, dlhodobo chodíme a snaţíme sa 

nájsť priestor na vybudovanie poľovníckeho domu a je to v záujme poľovníckej spoločnosti 

veľmi dlho. Je to logické vyústenie obnovenia uţívania a má to dlhodobý charakter a to nás 

motivovalo k vybudovaniu poľovníckeho domu, aby sme mohli kultúrne a slušne reprezentovať 

Novú Baňu. Myslím si, ţe je to naozaj v záujme všetkých nás. Čo sa týka odkazu o napadnutí, 

treba to napadnúť ako si uţ raz napadla a bola si neúspešná. Som presvedčený, ţe nič nezákonné 

nerobíme a neţiadame. Sme pripravení pozemok odkúpiť od mesta. Cenu stanovuje mesto a buď 

je akceptujeme alebo nie. Nikdy sme nedali ţiadosť, aby to bolo darované. Budeme platiť cenu, 

akú uznáte za vhodné a budeme ju akceptovať.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD – odzneli tu štatistiky, ţe 30 zdruţení ma niţšiu cenu ale 

mňa zaujímajú tie s vyššou. Pre porovnanie Chodníček novobanských povestí je vybudovaný z 

dotácie. Je tu snaha od primátora riešiť, aby sme nemuseli platiť za miesta pod sochami 

a informačnými tabuľami, ale zatiaľ platíme 1€/m² ročne a tu je návrh 0,04€/m² ročne.  

 

Ing. Karol Tuţinský – kde je 0,04€/m² ročne? 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD – ospravedlnila sa za preklep, je to 0,10€/m², ale napriek 

tomu je to desatinu z toho, čo platia za chodníček na verejný účel na verejne dostupných 

miestach. 

 

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa poţiadala mesto Nová Baňa o odkúpenie časti 

pozemku E KN parc. č. 1462/101 v rozsahu cca 1.000 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho 

vysporiadania vlastníctva časti pozemku  za účelom realizácie zámeru výstavby poľovníckeho 

domu. S ohľadom na doterajšie realizované aktivity Poľovníckej spoločnosti mesta                      

Nová Baňa v oblastiach spoločenského ţivota v Meste Nová Baňa. Uvedená realizácia 

poľovníckeho domu bude vzájomne prospešná a skvalitní vzájomnú spoluprácu s mestom 

v prospech obyvateľov. Poľovnícka spoločnosť, ktorej členmi  sú takmer výlučne 

Novobančania, počas svojho pôsobenia vyvíja dobrovoľné aktivity komunitného charakteru   a 

šírila dobré meno Mesta Nová Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie 

svojich aktivít je nevyhnutná kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu 

s technickým zázemím. Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o odkúpenie uvedenej časti mestského 

pozemku prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu 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 prijatého uznesenia bude časť mestského pozemku geometricky 

zameraná a odpredaná minimálne v Komisiou ÚPŢPaM 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 ÚPŢPaM navrhnutá min. kúpna cena). 

 

U z n e s e n i e   č. 114 /2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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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: 

 

časti pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                        

100.359 m
2 

v rozsahu cca 1.000 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ulica                                            

Rekreačná cesta, 

 

v prospech: 

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa,                    

IČO: 42304636, 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom 

realizácie zámeru výstavby poľovníckeho domu. S ohľadom na doterajšie realizované 

aktivity Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa v oblastiach spoločenského ţivota v 

Meste Nová Baňa. Uvedená realizácia poľovníckeho domu bude vzájomne prospešná 

a skvalitní vzájomnú spoluprácu s mestom v prospech obyvateľov.              

Poľovnícka spoločnosť, ktorej členmi  sú takmer výlučne Novobančania, počas svojho 

pôsobenia vyvíja dobrovoľné aktivity komunitného charakteru a šírila dobré meno Mesta 

Nová Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie svojich aktivít je 

nevyhnutná kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu s technickým 

zázemím.  

 

 

Hlasovanie č. 45: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Mgr. Adrian 

Zima, Anton Ţňava) 

proti – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

26. 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 –  

časť pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               

100.359 m
2
, v rozsahu cca 4.000 m

2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, 
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odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta                        

Nová Baňa, v lokalite ulica Rekreačná cesta;  

 

pre: Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa,                    

IČO: 42304636; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur/ m
2
/ rok; 

 

za účelom obsluţnej funkcie k poľovníckemu domu; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania uţívania časti pozemku za účelom 

obsluţnej funkcie k poľovníckemu domu. S ohľadom na doterajšie realizované aktivity 

Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa v oblastiach spoločenského ţivota v Meste 

Nová Baňa. Uvedená realizácia poľovníckeho domu bude vzájomne prospešná 

a skvalitní vzájomnú spoluprácu s mestom v prospech obyvateľov. Poľovnícka 

spoločnosť, ktorej členmi sú takmer výlučne Novobančania, počas svojho pôsobenia 

vyvíja dobrovoľné aktivity komunitného charakteru a šírila dobré meno Mesta Nová 

Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie svojich aktivít je nevyhnutná 

kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu s technickým zázemím.  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŢPaM po prerokovaní ţiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer 

prenajať nehnuteľný majetok - časť mestského pozemku E KN parc č. 1462/101 v rozsahu cca 

4.000 m
2
 do dočasného nájmu na dobu neurčitú za účelom obsluţnej funkcie k poľovníckemu 

domu 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 uţívania časti 

pozemku za účelom obsluţnej funkcie k poľovníckemu domu. 

Komisia ÚPŢPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 

 

Ing. Karol Tuţinský – doplnil do dôvodu : Ţiadateľ ako budúci vlastník časti pozemku plánuje 

ďalšiu časť pozemku vyuţiť na rozvoj poľovníctva v regióne. Uvedenú časť pozemku nie je 

moţné inak vyuţiť, nakoľko cez ňu vedie elektrické vedenie a ochranné pásmo a z tohto dôvodu 

je pozemok neudrţiavaný.  

Poţiadali sme o pozemok, ktorý chceme vyuţiť pri obsluţnej funkcii poľovníckeho domu. 

Myslím si, ţe kebyţe tam nie je elektrické vedenie a ochranné pásmo, tak by bol pozemok uţ 

dávno odpredaný.  

 

Milan Rafaj -opýtal sa na vyznačenú parcelu. Plocha na výstavbu poľovníckej chaty 

s prístupom a priľahlá plocha by tvorili jeden celok. 

 

Ing. Karol Tuţinský  - presne v mapke to bude vyznačené po zameraní. 

 

Peter Forgáč – o tento pozemok sa jedná z dôvodu, ţe počas realizácie spoločných poľovačiek 

vyuţívajú priestor vedľa štadióna a tento priestor nie je úplne najvhodnejší. Celá organizácia 

podujatí sa zakladá nejakým stavovským spôsobom a má to určitý chod a z tohto dôvodu by sme 

chceli poţiadať o prenájom pozemku. Pozemok dáme do stavu, aby sa tam dali robiť nástupy 

pred zahájením spoločenských akcií a tak isto nástupy na ukončení. Na takýchto podujatiach sa 

zoskupuje aj sto ľudí. 
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U z n e s e n i e   č. 115/2022 

 

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 –  

časť pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               

100.359 m
2
, v rozsahu cca 4.000 m

2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

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

Nová Baňa, v lokalite ulica Rekreačná cesta;  

 

pre: Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa,                    

IČO: 42304636; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur/ m
2
/ rok; 

 

za účelom obsluţnej funkcie k poľovníckemu domu; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania uţívania časti pozemku za účelom obsluţnej 

funkcie k poľovníckemu domu. S ohľadom na doterajšie realizované aktivity 

Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa v oblastiach spoločenského ţivota v Meste 

Nová Baňa. Uvedená realizácia poľovníckeho domu bude vzájomne prospešná 

a skvalitní vzájomnú spoluprácu s mestom v prospech obyvateľov. Poľovnícka 

spoločnosť, ktorej členmi sú takmer výlučne Novobančania, počas svojho pôsobenia 

vyvíja dobrovoľné aktivity komunitného charakteru a šírila dobré meno Mesta Nová 

Baňa v regióne, aj na celom Slovensku, avšak pre rozšírenie svojich aktivít je nevyhnutná 

kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu s technickým zázemím.  

 

 

 

Hlasovanie č. 46: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

za – 11 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Mgr. Adrian 

Zima, Anton Ţňava) 

proti – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

27. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

  s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, ţe Mesto        

Nová Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

 

E KN parc. č. 5189/13 – ostatná plocha o výmere 2.922 m
2
, vedenom Okresným úradom 

Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa                           ako 

vlastníctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul. Slameníkova cesta; 

 

právo uloţenia vodovodnej prípojky a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu 

v zmysle porealizačného GP č.  10935479-58/20 vypracovaného dňa 16.10.2020 

geodetom Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa overeného                    

dňa 26.10.2020 pod číslom: G1 - 446/2020 v prospech vlastníka pozemku                                    

C KN parc. č. 2489/1 evidovaného Okresným úradom Ţarnovica, katastrálnym 

odborom na LV č. 4521. 

 

v prospech: vlastníka pozemku C KN parc. č. 2489/1 evidovaného Okresným úradom 

Ţarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 4521 – Juraja Wolfa,                                     

Slameníkova cesta 6162/6, 968 01  Nová Baňa ako oprávneného z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

 

znaleckým posudkom č. 96/2022 vypracovaným dňa 27.05.2022 znalkyňou                                   

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

jednorazová odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 48,79 eur                       

(slovom: štyridsaťosem eur a sedemdesiatdeväť centov);              

 

za účelom zriadenia vecného bremena – trpieť právo uloţenia vodovodnej prípojky               

a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle porealizačného                                             

GP č.  10935479-58/20 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údrţby                                   

a opravy.  

 

 

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

ţiadateľa prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy                  

o  zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu  za zriadenie vecného 

bremena vo výške 48,79 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa                         na 

základe predloţeného porealizačného geometrického plánu č.  10935479-58/20 a znaleckého 

posudku č. 96/2022.  

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 116/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, ţe Mesto        

Nová Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

 

E KN parc. č. 5189/13 – ostatná plocha o výmere 2.922 m
2
, vedenom Okresným úradom 

Ţarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa                           ako 

vlastníctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul. Slameníkova cesta; 

právo uloţenia vodovodnej prípojky a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle 

porealizačného GP č.  10935479-58/20 vypracovaného dňa 16.10.2020 geodetom Viliamom 

Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa overeného                    dňa 26.10.2020 pod 

číslom: G1 - 446/2020 v prospech vlastníka pozemku                                    C KN parc. č. 

2489/1 evidovaného Okresným úradom Ţarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 4521. 

v prospech: vlastníka pozemku C KN parc. č. 2489/1 evidovaného Okresným úradom 

Ţarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 4521 – Juraja Wolfa,                                     

Slameníkova cesta 6162/6, 968 01  Nová Baňa ako oprávneného z vecného bremena; 

na dobu neurčitú; 

znaleckým posudkom č. 96/2022 vypracovaným dňa 27.05.2022 znalkyňou                                   

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

jednorazová odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 48,79 eur                       

(slovom: štyridsaťosem eur a sedemdesiatdeväť centov);              

za účelom zriadenia vecného bremena – trpieť právo uloţenia vodovodnej prípojky               

a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle porealizačného                                             

GP č.  10935479-58/20 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údrţby                                   

a opravy.  

 

 

Hlasovanie č. 47: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 10 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

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

Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 n e s c h v a ľ u j e 

 

predaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 279/1 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 1.668 m
2 

v rozsahu 12 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, 

odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa v lokalite Banícke námestie, 
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            pre: Juraj Wolf, Slameníkova 6162/6, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, ţe mesto Nová Baňa nemá záujem uvedenú časť mestského pozemku, ktorý sa 

nachádza na Baníckom námestí odpredať. 

 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Ţiadateľ poţiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie časti mestského pozemku                                              

C KN parc. č. 279/1 v rozsahu 12 m
2
 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku na 

ktorom by si chcel zriadil prístup z Baníckeho námestia k rodinnému domu, súp. č. 661                                                                                                                                                     

na pozemku C KN parc. č. 383. Jestvujúci vstup k rodinnému domu, súp. č. 661 a nádvoriu       

je podľa vyjadrenia ţiadateľa nebezpečný z frekventovanej hlavnej cestnej komunikácie.   

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o  odkúpenie časti mestského pozemku prerokovala                              

a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  poţadovanej časti mestského 

pozemku C KN parc. č. 279/1 z dôvodu, ţe mesto Nová Baňa nemá záujem uvedenú časť 

mestského pozemku, ktorý sa nachádza na Baníckom námestí odpredať.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 117/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

neschvaľuje 

 

predaj časti mestského pozemku C KN parc. č. 279/1 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 1.668 m
2 

v rozsahu 12 m
2
 vedeného Okresným úradom v Ţarnovici, 

odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa v lokalite Banícke námestie, 

 

            pre: Juraj Wolf, Slameníkova 6162/6, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, ţe mesto Nová Baňa nemá záujem uvedenú časť mestského pozemku, ktorý sa 

nachádza na Baníckom námestí odpredať. 

 

 

Hlasovanie č. 48: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 1  ( Maroš Marko) uznesenie bolo prijaté 
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29. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 n e s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez mestský pozemok                                        

E KN parc. č. 1876/4 – ostatná plocha o celkovej výmere 269 m
2
, vedený Okresným úradom 

v Ţarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta                       Nová 

Baňa, v lokalite ul. Kamenárska k pozemkom C KN parc. č. 1655/1,                                             

C KN parc. č. 1658 a C KN parc. č. 1689 vedeným Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 7044 a LV č. 8467, 

 

      pre: Juraj Wolf, Slameníkova 6162/6, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, ţe sa jedná o zauţívaný prístup k nehnuteľnostiam cez mestský pozemok                                              

E KN parc. č. 1876/4 a tento môţu aj bez zriadenia vecného bremena vyuţívať taktieţ všetci 

vlastníci susedných nehnuteľností. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a  

 

Ţiadateľ poţiadal mesto Nová Baňa o o zriadenie vecného bremena - práva prechodu                          

a prejazdu cez mestský pozemok E KN parc. č. 1876/4 k pozemkom C KN parc. č. 1655/1,                            

C KN parc. č. 1658 a C KN parc. č. 1689 z dôvodu zabezpečenia prístupu k poľnohospodárskej 

pôde, ktorú ţiadateľ obhospodaruje. 

Komisia ÚPŢPaM ţiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena                                   

na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa  v prospech ţiadateľa prerokovala                               

a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného 

bremena nakoľko zauţívaný prístup k nehnuteľnostiam cez mestský pozemok                                              

E KN parc. č. 1876/4 môţu aj bez zriadenia vecného bremena vyuţívať taktieţ všetci vlastníci 

susedných nehnuteľností. 

 

 

Mgr. Ján Škvarka – sa chcel opýtať, ako je to v prípade, keď jeden má vecné bremeno a ostatní 

by tieţ chceli. Moţu sa napásať aj viacerí? 

 

Ing. Karol Tuţinský – môţu sa napísať aj viacerí ale je to zbytočná vec, ktorú by pán Wolf 

musel zaplatiť. Je to mestský pozemok a nikomu ďalšiemu nebránime vyuţívať prístup. Do 

budúcnosti nemáme záujem odpredať ten pozemok, je to prístupová komunikácia na 

poľnohospodárske účely. 

 

U z n e s e n i e   č. 118/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

neschvaľuje 

 

zriadenie vecného bremena - práva prechodu a prejazdu cez mestský pozemok                                        

E KN parc. č. 1876/4 – ostatná plocha o celkovej výmere 269 m
2
, vedený Okresným úradom 

v Ţarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123 ako vlastníctvo mesta                       Nová 

Baňa, v lokalite ul. Kamenárska k pozemkom C KN parc. č. 1655/1,                                             
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C KN parc. č. 1658 a C KN parc. č. 1689 vedeným Okresným úradom v Ţarnovici, odborom 

katastrálnym na LV č. 7044 a LV č. 8467, 

 

      pre: Juraj Wolf, Slameníkova 6162/6, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, ţe sa jedná o zauţívaný prístup k nehnuteľnostiam cez mestský pozemok                                              

E KN parc. č. 1876/4 a tento môţu aj bez zriadenia vecného bremena vyuţívať taktieţ všetci 

vlastníci susedných nehnuteľností. 

 

 

Hlasovanie č. 49: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Anton 

Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória Valachovičová, 

PhD., Mgr. Adrian Zima, Anton Ţňava) 

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 1 (Maroš Marko) uznesenie bolo prijaté 

 

 

Bola vyhlásená prestávka 15 minút. 

 

 

15. Vstup do zdruţenia RVC Nitra 

 

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

spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

V zmysle stanov ZO – RVC Nitra, čl. 3, bod 3: „Riadne členstvo vzniká na základe písomnej 

(elektronickej) prihlášky zaregistrovanej v sídle ZO - RVC Nitra. Prílohou prihlášky obce je 

uznesenie obecného zastupiteľstva, ktoré obsahuje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obce“.  

 

Primátor – doplnil informácie týkajúce sa vzdelávania. Mesto je v tomto prípade skromné a tie 

drahšie nevyuţívame, vyberáme si lacnejšie a zadarmo. RVC Nitra je dobrý pomer ceny 

a kvality. Mohli sme sa stať členmi aj v Martine, ale Nitra je bliţšie. Je to rozumná voľba, sú 

s tým dobré skúsenosti. Inšpirácia prišla z našej ZŠ, kde to vyuţívajú. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 119/2022 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa  

 

s c h v a ľ u j e 

  

vstup Mesta Nová Baňa do Regionálneho centra vzdelávania samosprávy Nitra (RVC 

Nitra), súlade s § 11 odst. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Hlasovanie č. 50: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0  

 

16. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie rokov 

2022-2026 

 

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

spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov je vyhradené mestskému zastupiteľstvu určiť najneskôr 90 dní pred 

voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora. Pre volebné obdobie 2022 – 

2026 odporúčame rozsah funkcie primátora na plný úväzok, t. j. 1,0. 

 

Primátor – ţiadny primátor netrávi čas za 1,0 ale viac. 

 

Milan Rafaj – toto je dané, ţe to my musíme schváliť? 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová– áno. 

 

Milan Rafaj – logicky by som to uţ dával na starosť novozvolenému primátorovi. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – podľa zákona všetky tri predkladajúce body na schválenie 

schvaľujú poslanci na nasledujúce volebné obdobie. Vy to uţ poznáte a nastavujete to na ďalšie 

štyri roky. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 120/2022 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

s c h v a ľ u j e 

 

rozsah výkonu funkcie primátora Mesta Nová Baňa na plný pracovný úväzok na jeho celé 

funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2022-2026. 

 

Hlasovanie č. 51: 

 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

 

prítomní – 12 

 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 nariadenie bolo prijaté  

 

 

17. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva na nové volebné obdobie 

rokov 2022-2026 

 

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

spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

V súlade s § 11 ods. 3 písm. f. zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení mestské 

zastupiteľstvo určuje počet poslancov mestského zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 

rokov 2022 - 2026. Súčasne predmetný zákon určuje na základe počtu obyvateľov aj rozpätie 

počtu poslancov. Pre mesto Nová Baňa je moţné zvoliť počet poslancov v rozpätí  11 aţ 13. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – moţno by stálo za úvahu pre novozvolených poslancov otvoriť túto 

otázku aj s verejnosťou a spýtať sa, či sú za tie roky s takýmto modelom spokojní. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – na mestskej rade sme sa zaoberali, či budeme do tohto nejakým 

spôsobom zasahovať, ale nakoľko bol schválený zákon o súčasnom termíne pre voľby do 

samosprávy obcí a krajov, tak sme nechceli vnášať iné rozdelenia aj z tohto dôvodu v tomto 

volebnom období, aby sme voličov viac nemiatli. Bude to náročné.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – to chápem ale tieţ mi to dáva zmysel riešiť po voľbách.  

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – takú zmenu treba včas s voličmi komunikovať, lebo potom 

dochádza vo volebný deň k veľa omylom. 

 

Mgr. Ján Škvarka – hypotetická otázka, či by to nebolo efektívnejšie pri niţšom počte 

poslancov vzhľadom na náklady, techniku, tlačenie dokumentov. 
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Mgr. Ľudmila Rajnohová – môţe sa to zdať ako dobré riešenie, čo sa týka financií, ale musíte 

si uvedomiť, ţe máme zriadené komisie, povinnosti poslancov pri občianskych obradoch a pri 

niţšom počte poslancov, by museli byť títo poslanci aktívnejší, keďţe práca v komisiách si 

vyţaduje čas. Pri počte 13 sa to dá optimálnejšie rozdeliť, keďţe kaţdý máte aj svoju prácu. 

Finančné hodnotenie máte v stredných limitoch a to je celkom únosné pre mesto. 

 

Primátor – moţná redukcia je len o 2, keďţe minimum je 11 a maximum 13. 

 

Ing. Karol Tuţinský – moţno len zamyslenie sa, či volebné obvody ako sú alebo len jeden 

obvod na celé mesto. To je jediná zmena, ktorá by sa dala komunikovať. Čiţe buď 6 obvodov 

alebo 1 obvod, kde si budú voliť 11 poslancov. 

 

Primátor – pri jednom obvode môţe byť najviac 12 poslancov a to je párny počet, čiţe by ich 

malo byť 11. Takţe pri jednom obvode o dvoch poslancov menej.   

 

JUDr. Vladislav Lalka – to, čo povedal viceprimátor mal na mysli aj on. Nie je veľký rozdiel, 

či je 11 alebo 13 poslancov ale či ten jeden alebo viacero volebných obvodov.  

 

Ing. Karol Tuţinský – pri jednom volebnom obvode sa môţe stať, ţe okrajové časti by si 

neodhlasovali svojich zástupcov, keďţe väčšia volebná účasť je bliţšie k centru a tým pádom by 

skôr prešli poslanci z týchto obvodov.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 121/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

u r č u j e 

 

počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani  na volebné obdobie rokov     

2022 - 2026  a to 13 poslancov.  

 

Hlasovanie č. 52: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 12 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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18. Určenie volebných obvodov pre voľby mestského zastupiteľstva na nové volebné 

obdobie rokov 2022-2026 

 

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

spracovateľkou bodu je Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

D ô v o d o v á      s p r á v a 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú 

konať v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00. 

 

V súlade s § 11 ods. 3 písm. f. zákona č. 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení mestské 

zastupiteľstvo určuje počet poslancov mestského zastupiteľstva na nasledujúce volebné obdobie 

rokov 2022 - 2026. Súčasne predmetný zákon určuje na základe počtu obyvateľov aj rozpätie 

počtu poslancov. Pre mesto Nová Baňa je moţné zvoliť počet poslancov v rozpätí  11 aţ 13. 

 

Voliči si často zamieňajú volebné obvody s volebnými okrskami. Volebný okrsok tak, ako ho 

chápe volebné právo predstavuje územný celok určený pre odovzdávanie a sčítavanie hlasov. 

Jeden volebný obvod môţe byť pritom spravidla tvorený viacerými volebnými okrskami. 

 

V meste Nová Baňa bol doteraz stále volebný systém vytvorený tak, ţe volebný obvod bol 

s volebným okrskom totoţný.  

 

Pre voľbu primátora je automaticky zo zákona tvorení jeden jednomandátový volebný obvod.  

Pre voľbu poslancov existujú moţnosti voľby od jedného volebného obvodu pri počte poslancov 

max. 12, aţ po viacero volebných obvodov. 

V návrhu na uznesenie sa určuje 6 volebných obvodov, v ktorých sa v prípade 

proporcionálneho volebného systému rozdeľuje po častiach 13 poslaneckých mandátov. 

Alternatívou napr. pri 12 poslancoch je aj rozdelenie volebných obvodov na rovnako veľké 

volebné obvody, v ktorých sa volí rovnaký počet poslancov. Napr. 4 obvody a v kaţdom sa volia 

3 poslanci. 

Kandidát na poslanca sa môţe uchádzať o zvolenie len v jednom volebnom obvode. 

Volebný obvod môţeme chápať ako územný celok na rozdeľovanie (obsadzovanie) mandátov, 

ktoré sú predmetom volieb. Je však potrebné dodať, ţe zákonodarcovia sú pri určovaní 

volebných obvodov viazaný všeobecnými princípmi volebného práva, ktoré sú uvedené aj v 

článku 30 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Vytvorenie volebných obvodov, tak ich počet, 

ako aj ich veľkosť, teda nesmú popierať predovšetkým princíp rovnosti volebného práv, najmä 

pokiaľ ide o prípadné výrazné disproporcie medzi veľkosťou jednotlivých volebných obvodov. 

Tie by totiţ za určitých okolností, mohli viesť k popretiu princípu, ţe hlas kaţdého voliča by mal 

mať (pribliţne) rovnakú váhu. 

V súlade s § 195a odst.4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov volebné obvody a volebné miestnosti utvorené 

pre voľby do orgánov samosprávy obcí platia, aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. 
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U z n e s e n i e   č.122/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nová Baňa 

 

u r č u j e 

   

volebné obvody pre voľby do mestského zastupiteľstva  

 

Volebný obvod č.1, ktorí zahŕňa 

Kmeťa, Bernolákova, Borošova, Cintorínska, Dodekova, Hviezdoslavova, Kalvárska, 

Kollárova, Krátka, Námestie slobody, Nemocničná, Osvety, Spojná, Šibeničný vrch, 

Švantnerova, Záhrbská 

sa volia 2 poslanci. 

 

Volebný obvod č. 2, ktorí zahŕňa 

Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájles, Hájska, Kamenárska, Májová, Mariánska, 

Moyzesova, Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Pod Gupňou, Pod Zvoničkou, 

Sládkovičova, Štúrova, Švermova, Vodárenská, Vršky 

sa volia 3 poslanci. 

  

Volebný obvod č.3, ktorí zahŕňa 

Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská cesta, Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka cesta, 

Legionárska, Mieru, M.R. Štefánika, Nad Hrázou, Podhorská, Pod Hrádzou, Pod 

sekvojou, Poľná cesta, Robotnícka, Sedlova cesta, Slnečná, Spodná, Starohutská, 

Štefankova cesta, Viničná cesta, Záhradná 

 sa volia 3 poslanci. 

 

Volebný obvod č.4, ktorí zahŕňa 

Nábreţná, Školská, Ţelezničný rad 

sa volia 2 poslanci. 

 

Volebný obvod č.5, ktorí zahŕňa 

 Bukovina, Chotár, Stará Huta 

 sa volí 1 poslanec. 

 

Volebný obvod č.6, ktorí zahŕňa 

Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova 

dolina, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Pelúchova cesta, Poliačikova cesta, Potočná 

cesta, Prírodná, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Slameníkova cesta, Tajch 

sa volia 2 poslanci. 

 

     Spolu sa volí 13 poslancov mestského zastupiteľstva.   

 

Hlasovanie č. 53: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

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

Marko, Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tuţinský, Ing. Viktória 

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

proti - 0 

zdrţal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

 

 

 

19. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

 

Primátor – na stránke je zverejnená petícia za záchranu Slovalca. Kaţdý ju môţe podpísať ako 

fyzická osoba, ale je moţnosť aj ako právnická osoba. Spýtal sa, či má mandát za mesto túto 

petíciu vyplniť. Poslanci súhlasili. 

 

Ing. Karol Tuţinský – chcel otvoriť tri veci. Prvá, obyvateľmi citlivo vnímaná vec, je stav 

cintorína. Je tam nepokosená tráva a po kosení sa suchá tráva nachádza na hroboch a hnije tam. 

K tomuto by sme mali citlivejšie pristupovať, je to pietne miesto, ktoré navštevujú všetci 

obyvatelia mesta a malo by nejako vyzerať. Riaditeľ ho informoval o pokazenom stroji na 

kosenie, tak sa chcel informovať, či to kosenie bude nejako vyriešené konkrétne na uliciach 

Šibeničný vrch a Záhrbská. Jedná sa o vykosenie okolo cesty a vyčistenie rígolu. Posledný 

bodom je ulica Kalvárska. Rozbitá cesta je tu uţ vyše roka. Mesto by malo vyzvať stavebníkov, 

ţe koľko majú prispieť. Treba tam spraviť i odvodnenie a povrch cesty. 

 

Primátor – riaditeľ TS dostal úlohu na nacenenie zvedenia vody z kopca pred začatím opravy 

cesty. Pán Polc  nenamieta financovanie. Po vyriešení odvodnenia bude vyriešená i cesta.  

 

Ing. Karol Tuţinský – musíme to zakcelerovať ale nie systémom, ţe hlavný výkon budú 

vykonávať TS. Popri všetkým veciam sa im to nedostane do plánu činností do konca roka.  

 

Primátor – k zlomenému ramenu na kosiacom stroji. Dnes som hovoril so starostom Horných 

Hámrov, ktorý majú taký stroj a je tu moţnosť spolupráce od nich. Od TS chcem vyjadrenie, čo 

s pokazeným strojom. 

 

Ing. Karol Tuţinský – pre ozrejmenie ostatných poslancov uviedol, ţe traktor, ktorý kosil 

s cepákom, sa rozlomil.  

 

Primátor – cintorín treba klásť na prvé miesto, je to veľmi citlivá vec. V máji tráva rastie rýchlo 

a všade treba kosiť. Teraz by uţ  mala byť suchá tráva odvezená.  

 

Anton Medveď – sa chcel informovať ohľadom kosenia trávy popri cestách na Bukovine 

a Chotári a ohľadom výtlkov.  

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – bude to smerované na pána riaditeľa TS a dáme odpoveď. 
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Primátor – na výtlky bolo vyčlenených 10000€. Sú to v podstate vyhodené peniaze. Radšej 

trošku počkajme a spraví sa súvislý koberec. Bukovina bola robená predvlani a tých 6 jám by 

sme mohli vyriešiť z miestnych komunikácií. 

 

Anton Ţňava- súvislé asfaltovanie máme naplánované na rok 2023, toto je výslovne údrţbová 

záleţitosť. Posledná vec je, ţe na Bukovine mala byť urobená skúška rozhlasu.  

 

Primátor – treba to overiť. Schvaľoval poţiadavku na opravu rozhlasu. Chcel sa informovať, či 

bola spravená odspodu cesta na Drozdove. 

 

Anton Ţňava- áno, ale na komisii bola prejednávaná ďalšia ţiadosť, kde chceli súvislé 

asfaltovanie po samý vlek, čo sme ako komisia neodporučili. Ťaţí sa tam drevo, nevydrţalo by 

to. 

 

Mgr. Juraj Kološta – prvá vec bola ohľadom ulice Kalvárskej, ale to uţ spomenul viceprimátor 

Tuţinský. Otázku mal ohľadom komisie dopravy. Zaujímala ho spojovacia cesta medzi 

Mariánskou a Hájskou. Po komisii si čítal report, v ktorom odporúčate zátarasy, lebo to nie je 

komunikácia. Tú cestu vyuţívajú ľudia z Hájskej, ktorý sa tam v zime nevedia dostať.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – boli sme tam s komisiou. Stretli sme sa s pani Hankovou, 

ktorá bola upozornená, ţe cestu nemôţe blokovať. Zistili sme, ţe cesta nie je ani účelová, je to 

chodník, ktorý sa rozširoval a ľudia ho začali pouţívať ako cestu. Je to aj na mestskom pozemku 

aj na ich. Moţno by bolo vhodné s nimi rokovať o odkúpení pozemku, spevnení cesty 

a vybudovanie miestnej komunikácie. Vozidlá tam nemôţeme posielať, lebo je tam poškodenie 

súkromného pozemku. Bolo aj upozornenie, ţe navigácia tadiaľ posiela vozidlá a to sa bude 

preverovať. Auto by v strede cesty uţ viac nemalo parkovať, ale malo by to slúţiť len na 

prechod chodcov a cyklistov.  

 

Mgr. Juraj Kološta – pred rokom sme sa dohodli, ţe tam osobné autá nebudú chodiť, dali sa 

tam návrhy nad 3,5t. Malo to ísť na ODI. 

 

Primátor – poslali sme všetko, ale bol tam problém so zamestnancom, ktorý bol dlhodobo na 

PN. Teraz je tam iný pracovník, začína sa to riešiť a aj staré veci sa poslali nanovo.  

 

Ján Ševčík – v pondelok bol na obhliadke na spojnici. Dôjde tam k zmene namiesto zákazových 

značiek na označenie slepej ulice. Navrhol cyklochodník ako riešenie, motorové vozidlá by 

tadiaľ určite nemali jazdiť.  

 

Primátor – Hájska cesta by sa mala teda lepšie udrţiavať, aby v zime nemali problém. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – zaujímal sa ohľadom parkovacieho miesta ZŤP pri dome sluţieb, či to 

bolo riešené na komisii dopravy. Ľudia so ZŤP ho poţiadali o vyhradené miesto pri úrade, keď 

si chcú na úrade vybaviť veci, nemajú kde zaparkovať.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.  – riešilo sa to vo februári a komisia odporučila zriadiť 

a označiť toto parkovacie miesto. Bolo to riešené? 
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Ján Ševčík – toto parkovacie miesto sme s dopravným inšpektorom neriešili. 

 

Primátor – toto sa riešilo ešte s náčelníkom Svetíkom a ak si dobre pamätám, vravel ţe ZŤP 

vodiči majú označenie v aute a s týmto označením môţu stáť aj na zákazoch. 

 

Ján Ševčík – síce to nemám naštudované, ale myslím si, ţe zákon myslí iba parkovanie na 

miestach pre invalidov vyhradených.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – myslím si, ţe keby parkoval na zákazoch, tak by obmedzoval iných 

vodičov. Nemyslím si, ţe keď má označenie ZŤP, tak môţe hocikde parkovať. Z dôvodu zmeny 

dopravného inšpektora by bolo vhodné preveriť, či to evidujú alebo treba podať novú ţiadosť. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – takéto parkovacie miesto má aj širšie rozmery, musí mať okolo 

väčšiu plochu. 

 

JUDr. Vladislav Lalka– bolo by dobré prekonzultovať moţnosť, ţe by parkovanie pre ZŤP 

bolo vyhradené iba pre dobu nevyhnutnú resp. v otváracích hodinách úradu, aby miesto 

zbytočne nebolo zaberané. 

 

Ján Ševčík – zistím to. Menila sa vyhláška a aj toto vyhradené parkovanie má iné dopravné 

značenie. Je tam zákaz zastavenia a státia a pod tým je dodatková tabuľa vyhradené parkovanie 

a tu vozidlo so schváleným vyhradeným parkovaním môţe stáť.  

 

Anton Medveď – riešilo sa vodorovné značenie na námestí? 

 

Ján Ševčík – riešilo sa to, odporučil namaľovanie čiar pre zdôraznenie vodičom.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pokračovala s údajmi z komisie dopravy. Na ul. 

Sadovníckej a Štefánkovej sa bude meniť spôsob opravy ciest na súvislé asfaltovanie. Máte 

k tomu nové informácie? 

 

Primátor – má byť pripravená výzva a VO. Môţem to preveriť. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – úseky ostali zachované, nemenili sa dĺţky? 

 

Primátor – áno, nič sme nemenili. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – uţ minule som sa pýtala na budovu bananárne, či vieme 

urýchliť proces obnovy.  

 

Primátor – neprezisťoval som to, ale môţem to napraviť. Zamestnala nás nečakane kríza na 

Ukrajine. Zatiaľ to stojí na bode, v akom sme to predali. Len pre ilustráciu z ministerstva sme 

ţiadali peniaze 30000€ na historický výskum budovy NKP Radnice, ktorý predchádza projektu a 

dostali sme 10000€. Budeme sa informovať u majiteľa.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pozvala darcov krvi na odber 29.6.2022 na Štáloch. 

 

Primátor – všetkým darcom krvi, patrí nielen moja vďaka ale i vďaka  mnohých ďalších.  
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Maroš Marko – vzhľadom zrušenia obchodu, poprosil, aby sa informovalo o moţnosti priestoru 

na prenájom. 

 

Primátor – bude to spropagované a ak sa to nepodarí, tak sa to pokúsime riešiť cez sociálny 

podnik.  

 

Anton Medveď – nemám odpoveď ohľadom spojnice Kamenárskej a Čierneho lúhu.  

 

Primátor – boli tam pripomienky a finalizovalo sa stavebné povolenie.  

 

Anton Medveď – Brezová ulica nie je pozametaná, tak by som poprosil o pozametanie. 

Nachádzajú sa tam výtlky, ktoré by si vedeli opraviť samy, ale potrebujú dve vrecia asfaltu, tak 

by sa to dalo zabezpečiť.  

 

Primátor – v rámci interpelácie tu máme poslancov, zástupcov škôl, mestských zariadení 

a chcel by som prejednať, či je nevyhnutné, aby sme tu pani riaditeľky, konateľov drţali celý 

čas. Či by sme ich nevolali len na body, ktoré sa ich týkajú.  

 

Ing. Karol Tuţinský – túto otázku nechajme uţ novo zvoleným poslancom. 

 

Mgr. Marta Urdová, DiS.art.– som riaditeľkou od roku 2009 a nikdy sme nechodili na celé 

zastupiteľstvo, iba na školské veci, ale  potom sa niečo zmenilo a začali sme chodiť.  

 

Primátor – preveríme a ak nie je povinnosť, tak nebudete chodiť.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – chcel by som vás srdečne pozvať na medzinárodné cyklistické 

preteky, ktoré sa budú konať 23.-24.7.2022. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – srdečne pozvala všetkých v sobotu na súťaţ vo varení gulášu 

Gastrofest. 

 

 

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

MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva o 19:30 hod. ukončil. 

Pripomenul ďalší termín zasadnutia 13.7.2022. 

 

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva v 

Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=xHj8TyfvbS4&t=4790s). 

 

 

 

 

 

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

                       primátor mesta              prednostka MsÚ          
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