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Z v e r e j n e n i e 

zámeru mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta 

do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 

Mesto Nová Baňa zverejňuje zámer mesta prenechať nehnuteľný majetok mesta  
do nájmu v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí                    
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov:  
 
časť pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               
100.359 m2, v rozsahu  4.000 m2 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, 
odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta                        
Nová Baňa, v lokalite ul. 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/ m2/ rok; 
 
za účelom obslužnej funkcie k poľovníckemu domu. Žiadateľ ako budúci vlastník 
časti pozemku E KN parc. č. 1462/101 plánuje ďalšiu časť pozemku                                                   
E KN parc. č. 1462/101 v rozsahu 4.000 m2 využiť na rozvoj poľovníctva v regióne. 
Uvedenú časť nie je možné inak využiť, nakoľko cez ňu vedú inžinierske siete 
s ochranným pásmom. Aj z tohto dôvodu je pozemok E KN parc. č. 1462/101 
zarastený a neudržiavaný; 
 
z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku                                            
E KN parc. č. 1462/101 za účelom obslužnej funkcie k poľovníckemu domu.                          
S ohľadom na doterajšie realizované aktivity Poľovníckej spoločnosti mesta                      
Nová Baňa v oblastiach spoločenského života 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 šíri 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.  

 
V Novej Bani, dňa 22. augusta 2022   Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

                     primátor mesta  

MM EE SS TT OO     NN OO VV ÁÁ     BB AA ŇŇ AA   
Námestie slobody 1, 968 01  Nová Baňa 
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