
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, 

ktoré sa konalo dňa 28.9.2022 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, Igor Moško, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. 

Karol Tužinský, Anton Žňava 

Ospravedlnení:  Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. Adrian Zima 

Primátor mesta:    Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

Prednostka mestského úradu:  Mgr. Ľudmila Rajnohová  

Hlavná kontrolórka :                     PhDr. Katarína Segetová 

Právnička mesta:   Mgr. Eva Rupcová 

MsÚ:   Ján Ševčík, náčelník MsP   

   Ing. Jozef Spurný, vedúci OVŽPaSM  

   Mária Bakošová, vedúca FO 

Prizvaní:         

                                     

 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.                 

Pretože bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov mestského zastupiteľstva, z celkového 

počtu 13 poslancov bolo na začiatku MsZ prítomných 10 poslancov, primátor mesta Nová 

Baňa vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné. Poslanci Anton Medveď, Milan Rafaj, Mgr. 

Adrian Zima sa ospravedlnili z neúčasti. 

 

Overovatelia zápisnice:   Gregor Káder, Ing. Karol Tužinský 

Návrhová komisia:  Mgr. Juraj Kološta, Igor Moško, Anton Žňava 

Pracovné predsedníctvo:    Mgr. Ján Škvarka 

Za zapisovateľku bola určená: Martina Svetíková 

 

 

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

a zapisovateľke. 

prítomní - 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa - 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

Primátor mesta prečítal program rokovania MsZ so zmenou v poradí v nasledovnom znení:   

  

 

O t v o r e n i e 

 Informačný blok vedenia mesta 

1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa 

ku dňu 19. 09. 2022 

2. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z konkrétne povinne 

zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021 
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3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 2017 

a 2018 

4. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii 

Technické služby v rokoch 2017 a 2018 

5. Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa 

v rokoch 2019 – 2021 

6. Prerokovanie petície proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani prijatej 

dňa 02. 08. 2022 

7. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky 

8. 4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

9. Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 

10. Správa o plnení rozpočtu mesta nová Baňa k 30.6.2022 

11. Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2021 

12. Úhrada pohľadávok vo veci QUERKUS s.r.o. c/a mesto Nová Baňa 

13. Informácia o stave súdnych konaní 

14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – dofinancovanie projektu 

15. Obnova budovy kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej efektívnosti 

v meste Nová Baňa  (kino Vatra)  

16. Memorandum o spolupráci partnerov PHRSR 2021-2027 

17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej 

rady v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených  

pri Mestskom zastupiteľstve  mesta v Novej Bani (zmena pre členov komisie ZPOZ) 

18. Zápis do kroniky mesta za rok 2020 a 2021 

19. Udelenie Ceny mesta Nová Baňa   

20. Majetkové veci 

21. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

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

mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria 

Z á v e r 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. –  navrhla presunutie bodov 7 a 8 na koniec programu 

z dôvodu, že na základe bodov, ktoré sú zaradené neskôr, by 4. zmena rozpočtu mohla inak 

vyzerať.  

 

Primátor – po 25. nám chodí informácia o prídele podielových daní, včera sme k tomu 

sedeli. Informácie nie sú priaznivé. Ak aj bola ambícia niečo porobiť, tak na základe týchto 

podielových daní to nebude možné urobiť. Už od leta sú podvýživené, odkedy sa nám zvýšil 

3% nárast miezd. Budeme to musieť utiahnuť z existujúceho rozpočtu. Podielové dane nám 

neumožňujú riešiť veci, ktoré sme do zmeny rozpočtu nezahrnuli.  

 

 

Hlasovanie č. 2 o presunutí bodov č.7 a 8 za bod č. 20: 

prítomní - 10 

za - 5  (Mgr. Peter Hudec, JUDr. Vladislav Lalka, Igor Moško, Mgr. Ján Škvarka, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD.) 

proti - 2 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta) 

zdržal sa – 3 (Maroš Marko, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

nehlasoval – 0  - uznesenie nebolo prijaté 
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Hlasovanie č. 3 o programe MsZ: 

prítomní - 10 

za - 8  (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Igor Moško, 

Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0  

zdržal sa – 2 (Mgr. Peter Hudec, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

Informačný blok vedenia mesta  

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová - v súlade s §13 odstavec 3 písm. d) primátor mesta má povinnosť 

informovať mestské zastupiteľstvo o zmenách organizačného poriadku mestského úradu. K 

zmene Organizačného poriadku došlo ku dňu 1. septembru 2022. Vzniklo jedno nové 

pracovné miesto zástupca zariadenia pre seniorov Úsmev – sociálny pracovník s úväzkom 

0,5. K iným zmenám nedošlo. 

 

Primátor – pre objasnenie uviedol, že úväzok sa pre Ing. Mgr. Elišku Vallovú člení na 0,5 

pre MsÚ a 0,5 pre zariadenie pre seniorov. Zariadenie bude naše od 1.1.2023. Pracovné 

miesto v Klientskom centre sa nerušilo, od 15.9.2022 tam nastúpila nová kolegyňa.  

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová - Mesto Nová Baňa v júni minulého roku bolo oslovené 

zástupcami BBSK a riaditeľom ÚPSVaR v Banskej Štiavnici s myšlienkou možnosti 

založenia sociálneho podniku. Niektoré procesy sa už schvaľovali aj tu počas zastupiteľstva. 

Najdôležitejším krokom pri zakladaní sociálneho podniku bolo získanie štatútu 

registrovaného sociálneho podniku. O uvedený štatút sme požiadali v júni tohto roku. 8. 

septembra nám Ministerstvo uvedený štatút udelilo.  

Hlavným poslaním podniku je podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, 

rozvoj verejných služieb a podpora regionálneho rozvoja.  

Sociálny podnik od 12. septembra zamestnáva dvoch zamestnancov, jedného na plný 

pracovný úväzok a jedného na znížený pracovný úväzok. Od 22. septembra pribudol tretí 

zamestnanec na plný pracovný úväzok.  

Títo zamestnanci sa starajú o verejnú zeleň, čistotu mesta, napomáhajú v iných činnostiach 

Technickým službám mesta Nová Baňa, ale rovnako budú nápomocní, budú pracovať aj 

ostatným mestským organizáciám alebo našim obyvateľom. Za tie necelé dva týždne 

zamestnávania týchto zamestnancov taký prehľad čo urobili : pomáhali v DCS Lipa – upravili 

záhradu, zasiali novú trávu, pomáhali s čistením cintorína po kosení, natierali zábradlie 

v cintoríne, pri dolných verejných WC, zametali schody a uličku za VÚB, chodník popred 

COOP Jednotu, pomáhali pri udržiavaní poriadku počas novobanského jarmoku, kosili 

futbalový štadión, natierajú zábradlie popred základné školy, dnes boli kosiť na ulici Štúrová. 

Zapisujeme už aj objednávky od občanov. Nejaké už prišli, tak si to evidujeme, spisujeme 

a podľa možností počasia a kapacít ich budeme dávať vlastne aj pre ľudí. 

Celý proces založenia sociálneho podniku – od myšlienky, prvého stretnutia až po 

zamestnanie prvého zamestnanca síce trval viac ako rok, ale veríme, že postupne si Sociálny 

podnik upevní svoje postavenie na podnikateľskom trhu a naďalej budeme môcť zamestnávať 

nových pracovníkov a poskytovať kvalitné služby.  

 

Primátor – tešíme sa najmä na objednávky od ľudí. Teraz je sezóna na jeseň a rád by som to 

trochu spropagoval. Dávali sme inzerát do Novobanských novín. Vieme zo sociálneho 

podniku v Ostrom Grúni, kde je veľa chatárov a starších obyvateľov, tam zamestnanci majú 
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väčšinu náplne objednávkami od súkromných ľudí. Sadzba je stanovená fixne 5,50 eur. 

Mohlo by sa to tu uplatniť a obe strany by mohli byť spokojné.  

 

Mgr. Peter Hudec – sa chcel opýtal, kto je koordinátorom týchto zamestnancov, na koho sa 

obracať, aké veci sa s nimi dajú riešiť. 

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová – momentálne som to ja. Na letáku je všeobecný kontakt na 

sekretariát, kde kolegyňa prevezme odkaz a mne ho posunie. Po zastabilizovaní podniku, keď 

si bude podnik na seba sám zarábať, možno budeme vedieť riešiť pracovnú silu priamo 

v podniku. V súčasnosti sa to rieši cezo mňa. 

 

Primátor – do budúcnosti tam bude potreba zmeniť konateľa, lebo momentálne som tam 

uvedený ja a to len z dôvodu, aby tam neboli mzdové výdaje. Po rozbehnutí podniku  

začiatkom roka 2023 sa bude cez zastupiteľstvo odsúhlasovať zmena konateľa. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. –  požiadala, či by sa sociálny podnik mohol propagovať 

na webe, FB. Takéto niečo jej chýbalo aj pri nástupe novej riaditeľky TS, aby ľudia vedeli, na 

koho sa obracať. Suma jej príde symbolická a chcela vedieť, prečo bola takto stanovená. 

 

Ing. Mgr. Eliška Vallová – suma bola stanovená prostredníctvom podnikateľského plánu, 

ktorý sme mali odsúhlasený s BBSK, s implementačnou agentúrou a ministerstvom. Suma je 

naozaj len na pokrytie nákladov, pretože sociálny podnik počíta s tým, že bude mať 

vyrovnávacie príspevky z úradu práce. O tie sa mohlo požiadať až na základe získania štatútu 

registrovaného sociálneho podniku a táto žiadosť už bola odoslaná. Veríme, že nám to bude 

schválené. Podľa stupňa zdravotného znevýhodnenia alebo podľa typu zamestnanej osoby sú 

rôzne stupne refundácie. Pri zdravotne znevýhodnených je to až do 75% mzdových nákladov. 

Preto sme tú sumu zatiaľ nestanovili vyššiu, pretože počítame s tým, že náklady nám budú 

refundované cez úrad práce. Čo sa týka propagácie, tak informačný leták o ponuke služieb sa 

zverejnil na FB stránke i webovej stránke mesta a vyrába sa aj banner na webovej stránke 

mesta. V októbrových Novobanských novinách bude celá stránka o predstavení Sociálneho 

podniku a ponuke služieb. 

 

Primátor -  myslím si, že je to niečo, čo bude mať budúcnosť. Nie sme jediný a veľa 

samospráv ho majú a majú dobré skúsenosti. 

 

PhDr. Lenka Šubová - Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch. 

Banský inžinier Johann Lill vybudoval v roku 1794 vodnú nádrž ako zásobáreň vody na 

pohon banských zariadení – dnešný Tajch. Vodná nádrž Tajch „ďalej len VN Tajch“ bola 

komplexne rekonštruovaná v rokoch1996-1997, kedy bol obnovený výpustný a výustný 

systém, nazývaný mních, bola spevnená hrádza a boli opravené aj brehy, vstup do jazera 

vrátane bezpečnostného prepadu a odtokového kanála. Od tohto obdobia v nasledujúcich 2-3 

rokoch už uplynie úctyhodných 20 rokov a nepriaznivá je vlastne skutočnosť, že najmenej 

posledných 15 rokov nefunguje výpustný a výustný systém „mních.“  

Nefunkčnosť mnícha je v dôsledku chyby, ktorá sa vyskytla na ovládacích ťahadlách, ktoré 

otvárajú zábrany na dne mnícha z návodnej strany. Už v roku 2013 sa snažilo mesto o 

vypracovanie projektu a rekonštrukciu vodnej nádrže Tajch s ambíciou uchádzania sa 

o externé finančné zdroje z eurofondov. Žiaľ, od tohto roku až po súčasnosť nebolo možné sa 

zapojiť do žiadnej výzvy s takouto požiadavkou, nakoľko výzvy nepokrývali oblasť 

rekonštrukcie vodných nádrží podľa našich požiadaviek.  

Tento projekt, ktorý vypracovala spoločnosť Vodotika, a.s. v roku 2013, bol v roku 2017 

aktualizovaný a znova malo mesto ambíciu získať externé finančné prostriedky 
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a rekonštruovať vodnú nádrž, nakoľko do areálu VN Tajch boli investované nemalé finančné 

prostriedky - na vybudovanie cyklochodníka, vybudovanie nových spŕch a toaliet, vrátane 

terasy a možnej prevádzky bufetu pri vode, do amfiteátra, ktorý sa nachádza pri Penzióne 

Tajch a pri Bufete u Igora a do ďalšej infraštruktúry vrátane zakúpenia pozemku pod 

parkoviskom,  kompletného vybudovania osvetlenia okolo celého jazera, infraštruktúry NCH 

Zbojnícke studničky, či cvičebných zostáv workoutových prvkov a mobiliáru, ktorý umožňuje 

vyžitie návštevníkov tohto jazera.  

V roku 2019 mesto pristúpilo k vyhláseniu verejného obstarávania na opravu hlavne 

výpustného a výustneho systému „mních,“ ale s požiadavkou bez vypustenia vodnej nádrže za 

pomoci potápačov. Na základe verejného obstarávania zvíťazila spoločnosť COMBIN Banská 

Štiavnica, s.r.o. realizovala niekoľko ponorov a opravila vnútorné uzatváracie zariadenie 

v mníchu, ktoré je plne funkčné a zabezpečené tak, aby mohlo slúžiť ďalšiu dlhú dobu. 

Potápači konštatovali, že nie je možné pracovať na dne výpustného systému „mních“, 

nakoľko sa tam nachádza cca 1,5 m sedimentov bahna, ktoré sa za uplynulých takmer 20 

rokov nakumulovalo, je tam nulová viditeľnosť a okrem toho sú tam z čias rekonštrukcie z r. 

1995 nasunuté veľké balvany, ktoré v tom čase boli navrhnuté ako nejaká ochrana „mnícha.“ 

Došlo teda k zmene zadania, bol prepracovaný projekt na nový rozpočet v roku 2022, ktorý 

narástol z pôvodnej sumy 522 tisíc eur na celkovú sumu 804 tisíc eur. Mesto na jeseň 2020 

a na jar 2021 čelilo dvakrát v odstupe cca 6 mesiacov povodniam v dôsledku prívalových 

dažďov na rieke Hron, kde bola zatopená lokalita hlavne v okolí SSÚR Nová Baňa/NDS, 

Cortizo Slovakia, a.s. a SC Zamkon, s.r.o. na ulici Železničný rad a zároveň bola spôsobená 

škoda na viacerých potokoch a menších vodných tokoch, ktoré boli v dôsledku prívalových 

dažďov  vyliate a mesto muselo investovať nemalé prostriedky do opráv rigolov, komunikácii 

a zabezpečenia vytopených rodinných domov v určitých lokalitách. Práve v tomto období 

v roku 2021 sa prihodila aj skutočná tragédia v susednej obci Rudno nad Hronom, kde bola 

pretrhnutá hrádza malej priehrady, ktorá bola vybudovaná v rámci projektu predchádzajúcom 

období a ktorá mala páve obec zachrániť pred možnými povodňami v dôsledku prívalových 

dažďov. To sa stalo po intenzívnych zrážkach práve vtedy, keď bol vyliaty aj Hron v jarných 

mesiacoch 2021. Zároveň aj my sme deklarovali zvýšenie hladiny VN Tajch, ktorú kontroluje 

aj celý technicko-bezpečnostný dohľad a zabezpečuje zodpovedná osoba Ing. Bakaliarová.  

V jednotlivých správach a v prevádzkovo-manipulačnom poriadku je uvedené nad aké 

zvýšenie hladiny je potrebné vyhlásiť povodňové ohrozenie a prijať protipovodňové 

opatrenia. V jarných mesiacoch sa hladina Tajchu kriticky zvyšovala v dôsledku prívalových 

dažďov a aj v dôsledku zanesenia bezpečnostného prepadu a hrablíc, ktoré sa v ňom 

nachádzajú pevnými materiálmi – konármi a inými nečistotami, ktoré boli naplavené vodou. 

V dôsledku toho bol zvolaný Krízový štáb mesta za účasti zástupcov z Okresného úradu 

Žarnovica, ktorý stanovil požiadavku na vypracovanie technicko-bezpečnostného dohľadu 

odbornou spoločnosťou nad rámec existujúceho technicko-bezpečnostného dohľadu a túto 

novú previerku zabezpečila Vodohospodárska výstavba štátny podnik. Na základe zistení je 

potrebné pristúpiť k rekonštrukcii VN Tajch pre nevyhovujúci stav hlavne v prípade 

prívalových dažďov nefunkčnosti výpustného zariadenia „mních“ zároveň viacerých 

nedostatkov na bezpečnostnom prepade ako aj na samotnom odtokovom kanáli. Na základe 

tejto správy sme požiadali Okresný úrad Žarnovica o vydanie rozhodnutia a uvedenia VN 

Tajch do tzv. havarijného stavu. Toto rozhodnutie nám bolo doručené v septembri 2021 

s výpočtom opatrení, ktoré je potrebné realizovať na VN Tajch. Mesto zabezpečilo v závere 

roka 2021 odber sedimentov a ich vyšetrenie na stanovenie ekotoxicity odbornou 

spoločnosťou v akreditovanom laboratóriu. Sedimenty zo dna nie sú ekotoxické a je s nimi 

možné manipulovať tak, že po ich vyťažení a vyvezení môžu byť použité na pôdu napríklad 

na jej hnojenie. To by ušetrilo významným spôsobom náklady, ktoré by museli byť v prípade 

ich toxicity vynaložené na to, aby tento dnový sediment mohol byť bezpečným spôsobom 

zlikvidovaný na skládke.  
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V ďalšej etape mesto preverovalo možnosti financovania a dospelo do stavu, kedy dňa 

6.9.2022 podalo žiadosť na Environmentálny fond v rámci mimoriadnych žiadostí, ktoré 

Envirofond bude posudzovať v závere roku 2022. Veríme, že VN Tajch bude v dohľadnom 

čase zrekonštruovaná vďaka týmto externým prostriedkom mimoriadnej výzvy, ktoré dúfame, 

že budú na tento zámer vyčlenené. Tým by sme zrealizovali vypustenie VN Tajch, 

samozrejme, po plánovanom a koordinovanom odlove a výlove rýb, následne vyťaženie 

dnových sedimentov a vyčistenie celého dna, opravenie „mnícha,“ výpustného zariadenia 

a jeho otváracieho, uzatváracieho zariadenia aj z návodnej strany, oprava bezpečnostného 

prepadu a celého odtokového kanála , tak aby na nasledujúce desaťročia bola vodná nádrž 

bezpečná a mohla byť využívaná na svoj účel.  

Je potrebné však uviesť na tomto mieste, je ide o nový fenomén, ktorý sa stal v roku 2022, 

kedy v dôsledku sucha a nadmerných teplôt, ktoré sužujú aj našu krajinu od začiatku júna, 

vyschol prítok, ktorý zásobuje vodou VN Tajch a zároveň sa začala odparovať voda z vodnej 

nádrže a poklesla tak hladina. V dôsledku tohto sa mení možnosť využitia VN Tajch 

a zhoršuje sa kvalita vody z dôvodu stúpajúcej teploty a  premnoženia a zníženia kyslíka 

a možného úhynu rýb a premnoženia siníc. Hygiena opakovane zobrala vzorku práve teraz 

začiatkom augusta 2022 a upozorňovala na zhoršenú kvalitu vody a jej fyzikálne vlastnosti. 

Bol doručený aj výsledok odberu, v ktorom boli prekročené 5-násobne hodnoty cyanobaktérii 

(siníc) a voda bola označená ako nevyhovujúci na kúpanie. Okrem sucha, ktoré zužovalo cez 

leto,  je potrebné uviesť, že pozdĺž toku Novobanského potoka, ktorý priteká od VN Tajch sa 

nachádzajú aj nehnuteľnosti, ktoré boli postavené pred dlhším časom a je žiaduce všetky tieto 

nehnuteľnosti zabezpečiť tak, aby v žiadnom prípade nebola kontaminovaná pritekajúca voda 

do Tajchu v dôsledku vypúšťania splaškovej vody zo septikov týchto nehnuteľností. Či sa 

podaria všetky tieto naše zámery splniť, zrealizovať a ako sa bude vyvíjať situácia so suchom 

v nasledujúcich obdobiach počas leta je však otázkou budúcnosti. Zároveň je potrebné nájsť 

aj rovnováhu medzi rekreantami a turistami, ktorí toto jazero vyhľadávajú práve pre jeho 

zázemie, ktoré ponúka a medzi rybármi, ktorí celoročne aktívne pracujú na tejto vodnej 

ploche, ktorú majú v prenájme s chovom rýb a rybolovom. Musí dôjsť k dôležitej rovnováhe 

medzi týmito dvoma kategóriami. Okrem letného využitia, ponúka Tajch takisto zázemie a 

využitie aj na rôzne kultúrno-športové akcie vrátane letného kina na amfiteátri, hudobných 

vystúpení v rámci televízie alebo iných hudobných vystúpení na strane Penziónu Tajch alebo 

Bufetu u Igora, alebo na strane Banského dvora, kde je tiež vybudované zázemie a 

reštauračné zariadenie vrátane ubytovania, kempu a v neposlednom rade športového vyžitia, 

prevádzkou dvoch veľkých antukových kurtov.  

Chceme veriť, že vážnosť situácie si uvedomí aj rezort Ministerstva životného prostredia SR 

a finančné prostriedky budú vyčlenené na rekonštrukciu tejto VN, ktorá je v majetku mesta, 

na rozdiel od mnohých štiavnických jazier a tajchov, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, ktorý takisto je financovaný zo štátneho rozpočtu a stará sa 

o zabezpečenie týchto tajchov a  ich rekonštrukciu.   

 

Primátor – je to pomerne rozsiahly infoblok ohľadom Tajchu a bude to aj v Novobanských 

novinách a chceli by sme s tým ísť aj do médií. Sme špecifický prípad. Tajch nepatrí pod 

Slovenský vodohospodársky podnik, ale pod mesto. Máme papier z okresného úradu, ktorý 

hovorí o tom, že je v havárií. Keď je v havárii, sú tam body, ktoré by sme mali splniť, ale bez 

peňazí sa to nedá. Žiadosť bola podaná, mala 16 príloh. Splnili sme, čo bolo potrebné a teraz 

je na rozhodnutí pracovníkov rezortu, aby o tom rozhodol. Ak peniaze budú vyčlenené, tak sa 

nádrž opraví a na 50 rokov bude pokoj. Od roku 1996 ešte nie je celých 20 rokov a ak ste si 

všimli, alebo budete vidieť na stránke zverejnené fotky, keď voda nepritekala ani neodtekala,  

z múru bezpečnostného prepadu voda vytekala na nejakých piatich miestach z puklín, ktoré sú 

tam. V žiadnom prípade toto nie je v poriadku. Pri takomto suchom lete to pre nás do 

budúcnosti znamená i to keď sa nám Tajch podarí vyčistiť, ako sa budú správať sinice, keď 
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tam budú ryby žiť a voda nebude pritekať, tak to bude pravdepodobne to isté. Keď voda 

nebude pritekať, kyslík bude spotrebovaný, premnožia sa sinice a zase bude zákaz kúpania. 

To neviem, ako vyriešime, lebo to nesúvisí s haváriou a musíme na to nájsť riešenie. 

 

Mgr. Peter Hudec – bol požiadaný poslancom Medveďom, ktorý sa zo zdravotných dôvodov 

nemohol zúčastniť, o prečítanie návrhu. Zaujíma ho, či máme stopercentne potvrdené, že 

sedimenty nie sú nebezpečné. 

 

Primátor – máme potvrdenú správu o rozbore, že je to v poriadku. 

 

Mgr. Peter Hudec – v čase interpelácie občanov príde občan odprezentovať vizualizáciu 

Tajchu s odporučením, aby sa tým zastupiteľstvo zaoberalo.  

 

Primátor – z dôvodu, že prebiehal stále Infoblok, navrhol predložiť návrh a prezentáciu 

o tretej. 

 

Igor Moško – v prvom rade sa treba rozprávať s rybármi, treba tam nasadiť ryby tolstolobiky, 

ktoré požierajú sinice. Asi tým, že sme ich mali prestarnuté, tak ich veľa vyhynulo a nastal 

problém s premnožením siníc.  

 

Primátor – sinice boli prekročené päťnásobne, v minulosti neboli prekročené viac ako 

dvojnásobne.  

 

 

1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová 

Baňa ku dňu 19. 09. 2022 

 

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

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Na základe plánu kontrol hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa na II. 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. 128/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

správu o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa 

ku dňu 19.09. 2022. 

 

Hlasovanie č. 4: 

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, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  - uznesenie bolo prijaté 

 

 

2. Správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z konkrétne 

povinne zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021 

 

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

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

 

Dôvodová správa 

 

Predkladám správu  o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z.z , konkrétne 

povinne zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021. 

Kontrola bola vykonaná  zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Nová Baňa na II. polrok 2022, uznesením č. 84/2022 zo dňa 22. 06. 2022 v súlade s §18d ods. 

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

 

Primátor – tento tzv. infozákon hovorí o tom, že sa má zverejňovať aj výkaz/výmer, pokým 

je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Myslím si, že bez výkazu/výmeru zbytočne zverejňujeme 

zmluvu o dielo, pretože nič nevypovie o diele. Výkaz/výmer je tam najkľúčovejší, robíme to 

povinne. V roku 2019 som sa tým začal zaoberať a navrhol som, aby sa to zverejňovalo. 

Vďaka jeho zverejňovaniu a verejnej kontrole sme zistili chybu pri múre v cintoríne. Zistilo 

sa pochybenie, aj sme sa s ním vysporiadali a verím, že sme sa poučili a viac sa takéto niečo 

neprihodí. Zverejňovanie pokladám za dobré a bol by som rád, aby bolo zachované, lebo je to 

systémová zmena, ktorá prináša transparentný proces.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 129/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

správu o výsledku kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z, konkrétne povinne 

zverejňovaných zmlúv o dielo v meste Nová Baňa v rokoch 2018 – 2021. 

 

 

Hlasovanie č. 5: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 
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zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 

2017 a 2018 

 

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

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Predkladám správu o výsledku kontroly  verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 

2017 a 2018. Kontrola bola vykonaná  nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na 

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

v platnom znení.  

 

Primátor – túto kontrolu v meste i TS som zadal, aby som vedel, do akej miery sme sa 

vysporiadali s tým, čo sme zdedili, a tým čo je. Zverejňovanie na portáli je na česť tých, ktorí 

tu vtedy boli. Nie je dobré, že sme z roku 2017 nevedeli dohľadať štyri dokumenty. Menili sa 

zamestnanci a v danom čase sme ich pre potrebu kontrolórky nenašli. Toto sme eliminovali 

naplno a je to na sekretariáte.   

 

 

U z n e s e n i e   č. 130/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

správu o výsledku kontroly verejného obstarávania v meste Nová Baňa v rokoch 2017 a 2018. 

 

 

Hlasovanie č. 6: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

4. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii 

Technické služby v rokoch 2017 a 2018 

 

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

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  
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Dôvodová správa 

Predkladám správu o výsledku kontroly  verejného obstarávania v príspevkovej organizácii  

Technické služby v rokoch 2017 a 2018 

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

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

 

Primátor – tu bol veľký neporiadok, ale už sa tým nechcem zaoberať a spraviť hrubú čiaru. 

Kompetencie sú tam už inak zadelené a už sa to nemôže zopakovať. Aj keď sa bavíme 

o zákazkách s nízkou hodnotou, zákony platia aj pre ne.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 131/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

správu o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácii  Technické 

služby v rokoch 2017 a 2018. 

 

Hlasovanie č. 7: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 9 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Igor Moško, 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti – 1 (Mgr. Peter Hudec) 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

5. Správa o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová 

Baňa v rokoch 2019 – 2021 

 

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

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 

 

Predkladám správu  o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová 

Baňa v rokoch 2019 – 2021. 

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.  

 

Primátor – to sú kontroly, ktoré pokrývajú dlhšie časové obdobie, prevládajú tu predaje od 

20-50 m², ale sú tu aj väčšie plochy a na záver je odporúčanie. Zásady hospodárenia 

s majetkom vychádzajú zo zákona o nakladaní s majetkom obci. Keby legislatívci možno 

legislatívu zadefinovali explicitnejšie, tak by sme nemuseli mať polemiky, či je to dobré alebo 

nie. Máme komisiu majetku územného plánu, návrh spracúvame dlhší čas  - cez komisiu, 

prizvanie, predstavenie až k uzneseniu a rozhodnutiu. Ja si myslím, že akákoľvek debata je 
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možná. Dobrý prípad za všetky: dnes beží elektronická aukcia na predaj pozemku obchodnou 

verejnou súťažou, ktorý je klasifikovaný ako stavebný pozemok a nikto s tým nemá žiadny 

problém. Nie je to prvá aukcia a do budúcnosti pravdepodobne bude jedine takáto možná 

cesta. Všetko, čo má mať nejakú cenu sa preženie cez aukciu. Ako ste tu spomenuli, keď si 

Knauf išiel kúpiť pozemok pre svoje kamióny, tak sme dali osobitný zreteľ a nevidím dôvod 

prečo ho nedať, keď je tu strategický zamestnávateľ a chce to pre kamióny. O všetkom sa dá 

diskutovať, túto kontrolu vnímam ako ucelený prehľad toho obdobia, čo sa týka objemu, aby 

si niekto nemyslel, že sú to nejaké obrovské transakcie. To je pre mňa prínos. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – sa chcela poďakovať za túto kontrolu. V minulosti si 

dávala dokopy štatistiky ohľadom týchto majetkových vecí. V kontrole je uvedená trikrát 

výnimka zo zákona, čo si nevie vybaviť čo bolo. Bývalá hlavná kontrolórka v roku 2019 na 

zastupiteľstve predkladala upravené zásady nakladania s majetkom mesta. Preto ju zaujíma, 

čo bude nasledovať ďalej. Sú nejaké odporúčania. Zapracuje sa to do tých zásad nakladania 

s majetkom mesta alebo nie? Dúfam, že sa percento osobitných zreteľov budúcemu 

zastupiteľstvu podarí znížiť.  

 

Primátor – rozumiete mechanizmu, že zásady nakladania s majetkom obce prechádzajú cez 

komisiu, ktorá má svoju iniciatívnu, poradnú a kontrolnú funkciu.  

 

Ing. Karol Tužinský – ako predseda komisie majetku územného plánu a životného prostredia 

musel reagovať. Viedol som diskusiu s pani hlavnou kontrolórkou ohľadom tu uvedených 

záverov. Rád by som zopakoval jednu uvedenú vetu: „ Konštatujem, že všetky zákonom dané 

postupnosti boli dodržané pri všetkých prevodoch a pozitívne hodnotím komplexnú, 

prehľadnú dokumentáciu vedenú pri všetkých zrealizovaných prípadoch.“ Na komisii sa nikto 

nesnaží niečo zakrývať, všetko komunikujeme priamo, zodpovedne a na rovinu. Som rád, že 

si pán primátor zrovna vytiahol z roku 2019 osobitý zreteľ Knauf Insulation, čo bolo 1004m². 

Pretože hlavná kontrolórka tu odporúča maximálnu výmeru nejakých 500 m², prečo by to 

nemohlo byť 399,5 alebo 755,4? Na jednej strane toto nám vypadáva z toho, že prečo osobitý 

zreteľ pre Knauf Insulation, keďže je to 1004m² a na druhej strane tu máme bod programu 16. 

Memorandum o spolupráci partnerov, kde je Kanuf Insulation uvedený. Podpisovala sa 

dohoda. A na tretej strane si povedzme na rovinu, koľko kultúrnych podujatí v meste 

prebehne bez toho, aby to KI sponzoroval?  Podľa mňa prípady treba posudzovať 

individuálne, o každom sa baviť. Z môjho pohľadu sú to transparentné veci, môže sa o tom 

diskutovať. Keď tu už bol KI vytiahnutý, tak si myslím, že ten pozemok už zaplatil x-krát aj 

predtým.  

 

Primátor – toto je na tému do ďalších komisií, ktoré tu budú. Táto komisia je tu už dlhšie, 

agenda sa nestráca, vieme ju nájsť. Je to o ľuďoch, ktorí sú za tým. Boli tu podnety, 

upozornenia z prokuratúry a aj posledne sme vedeli doručiť všetko, čo sa žiadalo a verím, že 

to tak bude aj v budúcnosti.  

 

Hlavná kontrolórka – mohlo sa zdať, že kontrol na verejné obstarávanie bolo mnoho a aj 

bolo, ale ja som toho názoru, že keď niečo nie je v poriadku, tak treba najskôr upratať jednu 

vec a potom sa pustiť do druhého. Verejné obstarávanie tu malo dosť veľké medzery. 

Našťastie sa niektoré veci úplne dali do poriadku. Čo sa týka výnimky zo zákona, teraz hneď 

neviem presne reagovať, mám to rozpísané v materiáloch v rámci kontroly¸ ale viem vám to 

poskytnúť. Čo sa týka 500 m², to je čisto moje odporúčanie. Je to na vás, koľko metrov dáte. 

Osobne si myslím, že by k tomu mala prebehnúť diskusia ohľadom osobitého zreteľa do tých 

zásad, lebo to tam naozaj nie je. Keď sa robil zákon, tak oni odporúčali, že si to má 
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zadefinovať každá samospráva sama. Bola by na mieste diskusia o tomto, ako to upratať, aby 

to bolo aj dobré aj vyhovujúce. 

 

Primátor – doplním, že keď sme tu s VÚC vybudovali ferratu, tak som čakal, že mi niekto 

poradí, ako to uchopíme a akú zmluvu spravíme a z nikade som nejakú platnú radu nedostal. 

Nakoniec sme to s právničkou vymysleli ako správu areálu. Je to naše a má to správcu, ktorý 

sa o to stará. Veľa vecí nám zákon nepovie a keď tu máme nejakú prax, ktorá funguje, 

môžeme ju vylepšiť. Nedržal by som sa konkrétneho čísla, ktoré nám znefunkční špecifickú 

situáciu. 

 

Ing. Karol Tužinský – chcel reagovať na kontrolórku. Nebráni sa diskusii, ale už sa to nechá 

novým členom majetkovej komisie. Nedržal by sa čísla, ale možno by dal do zásad nejaké 

odporúčania alebo špecifikácie, kedy ten použiť osobitý zreteľ. Bude na diskusiu budúceho 

zastupiteľstva a členov majetkovej diskusie napríklad žiadosť od Ski centrum Drozdovo, tam  

je to výrazne nad 500 m², chcú to na rozvoj strediska a nespĺňa to túto podmienku, ale určite 

by bolo potrebné zapracovať špecifikácie, pretože to bude rozvoj cestovné ruchu a bude 

z toho profitovať Nová Baňa, keď to Ski centrum Drozdovo bude atraktívnejšie, dlhšie a bude 

tam viacej vecí.  

 

Primátor – Ski centrum Drozdovo v dnešnom majetkovom bode nie je, ale v novembri ešte 

sedíme v tomto zložení a tam bude. Bol som tam jednať. Teraz pribudla cesta k Ski centru. 

Do zasnežovania investovali 70 000 eur z vlastných peňazí a to len jedna rúra, ktorá bola o 20 

000 eur drahšia akoby bola bývala jeden a pol roka dozadu, lebo aj ten proces nejaký čas trvá. 

Takže toto tiež zrovna nespadá do 500 m². 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ja si myslím, že v takýchto prípadoch ako ste 

spomenuli Ski centrum Drozdovo, že je to taká špecifická situácia, že napriek tomu, že 

v súlade so zásadami pokiaľ by sme prijali medzi tými zásadami aj tú, že nad 500 m² treba 

súťaž, tak sa do tej súťaže nikto iný neprihlási, čiže tým nič nepokazíme. Bude tam 

zadefinované, na aký účel je to určené. Tak sa to dá krásne ošetriť a dodržať aj zásady, tak 

ako by boli schválené v súlade s tým, čo kontrolórka navrhuje. 

 

Primátor – no bodaj by sa nikto iný neprihlásil, ale verte, že sú aj nepriateľské prevzatia, 

ktoré majú za cieľ poškodiť konkurenciu. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pri tom zverejňovaní na elektronickej úradnej tabuli, 

kde zverejňovanie zo strany mesta nie je až tak aktívne, že by sme tie predaje dávali do 

banneru alebo do aktualít. Tak myslím si, že teoretizujeme veľmi, že by sa tam niekto ďalší 

prihlásil, ktorý by chcel uškodiť, ale možnože som v tomto naivná. 

 

Ing. Karol Tužinský – toto sú dohady, prihlási, neprihlási. Čo keď sa prihlási, budeme rušiť 

súťaž? Dá sa ísť aj tým, že dáme do súťaže a keď sa prihlási, tak mesto ako organizátor 

súťaže ju môže zrušiť. Len sa tam potom všetky časovo predlžujú. Ja by som si vedel 

predstaviť, myslím si, že je to tam 2000 m², že by sa tam niekto prihlásil a chcel tam postaviť 

pri stredisku napríklad chatky na prenájom. Je to dohad. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – v súťaži by bolo určené, že je to na účel predĺženia 

zjazdovky a tam by ťažko postavil chatky, keď tam budeme mať určený účel. Niečo podobné, 

ako teraz Pod Sekvojou budeme schvaľovať odstavné plochy, tak tam asi nikto nepostaví 

chatky, keď to majú byť odstavné plochy. 
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Primátor – tam je aj priestor pod nejaký objekt ako keby občerstvenia a tam by mohol 

hocikto to občerstvenie dať. Ale to už predbiehame a to tu už nie je cieľ to riešiť. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – nemyslím si, že stanovovať presný rozmer, je úplne to 

najideálnejšie. Treba sa vždy pozrieť na danú situáciu a pokiaľ sa jedná o nejakého 

strategického partnera myslím, že tak ako tu už bolo viackrát povedané 500m², niekedy je 300 

m veľa, niekedy 500 m málo, potom mesto neposunieme nikde. Súhlasím s tým, čo povedal 

pán primátor, že možnože tu bude aj nekalý úmysel, potom sa to bude všetko predlžovať. 

Stáva sa, že potrebujeme to posunúť čo najrýchlejšie ďalej, aby sa vo veciach pracovalo, 

a týmto sa to bude všetko len predlžovať. Čiže ja som úplne za individuálne posudzovanie 

každej žiadosti.  

 

Maroš Marko – Viktória, ty si povedala, že to dáme do súťaže, nikto sa neprihlási, tak s kým 

budeme súťažiť? 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. –chcela by som, aby bola výmera stanovená a povedala 

som ako príklad. Uvediem ako príklad. Dnes tu budeme riešiť predaj pozemku pre 

poľovníkov vo výmere 1000m², čiže tiež by to nespĺňalo túto zásadu, čo navrhuje pani 

kontrolórka 500m². Keby sa bolo súťažilo za nejakým určitým zámerom, ktorý by tam mal 

byť, podľa mňa by bolo veľmi pravdepodobné, bolo by to oveľa lepšie vnímané verejnosťou, 

že by to nešlo osobitným zreteľom, bola by tam tá súťaž vytvorená. A čisto teoreticky by to aj 

tak poľovníkom šlo. Čiže je to niečo podobné, že či si tu dokazujeme, že to bude ten alebo 

ten.  

 

Maroš Marko – ja som len reagoval na tvoju prvú myšlienku, prvotnú, totálne naivnú, že 

teda dáme to Drozdovo do súťaže, nikto sa neprihlási druhý, tak s kým budú súťažiť? Na toto 

si mi neodpovedala. To, že sa poľovníkom bude niečo schvaľovať, to budeme riešiť 

v majetkových veciach, k tomu sa dostaneme a bude tam x ďalších vecí. Naozaj v každom 

jednom prípade sa to musí posudzovať individuálne a tiež keby sa tam niekto druhý prihlási, 

tak do pól zjadzdovky bude Ski Drozdovo a odtiaľ bude niečo iné? To je úplne nelogické. 

A je to tam viac ako 500 alebo viac ako1000 m²? Ak to chceme, aby sa to rozvíjalo, budeme 

musieť takéto veci do budúcna riešiť a budeme sa musieť s tým vysporiadať.  

 

Mgr. Peter Hudec – otázka na pani kontrolórku: „ Mesto môže určovať za akým účelom 

alebo čo chce, keď ide niečo predávať?“ Myslím si, že pri verejnom obstarávaní kukavozu, 

sme si za svoje peniaze nemohli špecifikovať, čo chceme. Pri predaji pozemkov je možné 

povedať, toto predávame len preto, že to bude predĺženie vleku alebo je to lúka, orná pôda. 

Môžeme my takýto predaj špecifikovať? 

 

Hlavná kontrolórka – môže sa do podmienok predaja dať, že tam napríklad bude 

vybudovaný vlek. Keď ste predávali bananáreň, tam ste určovali, že musia ostať zachované 

určité prvky. Určiť si to môžete a keď sa niekto prihlási, tak musí rátať s tým, že túto 

podmienku musí splniť. Či ju po kúpení splní, to je druhá vec.  

 

Mgr. Peter Hudec – bol by rád, keby sa spolupracovalo s tradičnými ľuďmi, čo tu niečo 

robia. Keď sa bavíme o Drozdove, dlhé roky tam pracujeme, rozvíja sa to stredisko, tak by 

som im nehádzal bremená pod nohy. Či je to Knauf alebo kto s nami strategicky spolupracuje, 

tých by som podporoval.  
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Hlavná kontrolórka – Keď si tie zásahy preformulujete, je na vás, či tam dáte výmeru alebo 

nejaké iné kritéria, nemusíte si tam dávať 500m². Môžete dať osobitý zreteľ je po a) b) c). 

Sami si naformulujete, čo ten osobitý zreteľ je. 

 

Ing. Karol Tužinský – aj do súťaže sa dajú vyšpecifikovať podmienky, ale keď sa tam niekto 

iný prihlási, vysúťaží to a do určitého času to nesplní, tak nastane ten problém, čo spomenul 

poslanec Lalka, že sa nám to bude predlžovať. O nič iné nejde. Keď niekto chce nejaký 

pozemok kúpiť špekulatívne a chcel by tam niečo iné vybudovať, tak sa na to príde, len to 

všetky doby predĺži. Poviem jeden prípad, keď sme to riešili. Bolo to súťažou, pozemok pod 

STK. Boli tam dvaja záujemcovia, prihlásila sa spoločnosť, ktorá bola vytvorená týždeň pred 

tým. Prišlo sa na to, že nemajú licenciu a ten záujemca sa zo súťaže vylúčil. Ale toto 

napríklad pri elektronickej súťaži, keď splní všetky podmienky, zapojí sa do súťaže a do 

určitej doby neprevedie peniaze alebo nepodpíše zmluvu alebo nezačne výstavbu, tak tým 

pádom sa to všetko z pohľadu toho reálneho záujemcu predĺži.  

 

Primátor – diskusia prebehla a z nej vyplynulo, že nielen metre sú dôležité, ale aj cieľ. A keď 

sa tu bavíme, kto je strategický partner, tak máme PHSR a dnes ho rozšírime i 

o podnikateľov. Tak si do zásad bez problémov vieme dať takúto vetu a v prípade 

strategických partnerov budeme im vedieť vytvárať súčinnosť bez problémov a určite to 

nebude v rozpore s legislatívou.   

 

 

U z n e s e n i e   č. 132/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

správu o výsledku kontroly spôsobu predaja majetku vo vlastníctve mesta Nová Baňa 

v rokoch 2019 – 2021. 

 

 

Hlasovanie č. 8: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

6. Prerokovanie petície proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani 

prijatej dňa 02. 08. 2022 

 

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

mesta Nová Baňa, ktorá k bodu predniesla podrobný komentár. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred.  

 

Dôvodová správa 
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Petícia je predkladaná poslancom MsZ podľa §5 Zákona 85/1990 Zb. z o petičnom práve. Ak 

je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho 

orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu vybavuje 

príslušný orgán územnej samosprávy. Z tohto dôvodu je petícia predkladaná poslancom 

mestského zastupiteľstva, ktorí jediní sú kompetentní rozhodovať o majetku mesta. 
 
Primátor – Kolegyňa Zigová tu dnes nie je, ona má k tomu najviac informácii. Je k tomuto aj 

majetkový bod, lebo to s tým súvisí.  

 

Ing. Karol Tužinský – pre viac informácií dodal, že v minulosti na majetkovú komisiu 

dostali žiadosť od pani Adamkovej ohľadom možnosti výstavby garáže na uvedenom mieste. 

Následne táto vec bola prerokovaná i na zastupiteľstve, kde sa zhodlo, že miest na garáže sú 

štyri a všetky sa ponúknu prípadným záujemcom, aby sa tam mohli postaviť garáže. Každá 

jedna garáž by mala rozmer 24m². Následne ma navštívili obyvatelia danej bytovky, zhrození, 

že tam dôjde k výrubu stromov, že sa celé prostredie, ktoré tam majú, výrazne zdevastuje 

a zhorší sa tým, že aj dvorová časť je o niečo užšia ako pri ostatných bytovkách. Z tohto 

pohľadu vlastne vznikla aj petícia, aj keď bližšie informácie mám len tie, ktoré sú v nej 

uvedené. Petícia bola doručená do mesta a následne sme s pani Zigovou boli pozrieť dané 

miesto. Môj záver je, že buď túto petíciu môžeme prijať v plnom rozsahu, s tým, že sa tam 

žiadne garáže stavať nebudú alebo po b) ja na základe obhliadky miesta si myslím, že aký bol 

pôvodný zámer, že by sa tam jedna garáž zmestila hneď z kraja, nedošlo by ani k potrebe 

vyrúbať stromy. Čiže jedna garáž by sa tam dala postaviť, ale je to na diskusiu medzi vami 

poslancami. S tým, že by končili tie pôvodné garáže, ktoré sú už tam , zostali by zachované 

schodíky, s ktorými obyvatelia nielen z toho domu, chodia do zahrádok, a potom by bola 

jedna garáž. Toto je podľa môjho názoru akceptovateľná alternatíva b).  Kebyže tam chceme 

dať všetky štyri garáže, že to pôjde do súťaže, záujemcovia by sa určite našli, ale tým pádom 

by tam došlo k výkopu a vyrúbaniu stromov a dvorová časť by sa výrazne znehodnotila. 

Bývajú tam najmä starší obyvatelia a dve rodiny s malými deťmi a bolo by to fakt zhoršenie 

prostredia.  

 

Primátor – navrhol presunutie pred majetkový bod a tam by sa informácie spojili. Je tam 

pripravený i náčrt. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – je tam podpísaných celkom dosť ľudí, netreba to brať na ľahkú 

váhu. Osobne som tam nebol. Bola tam aj majetková komisia? 

 

Ing. Karol Tužinský – majetková komisia tam nebola. Boli sme tam mimo komisie, keď 

vznikol problém, o vzniku petície som nevedel. S pani Zigovou sme sa tam boli pozrieť. 

Kontaktovali ma staršie pani a tak sme tam išli. Bolo to mimo petície a tohto majetkového 

bodu. Rozprávali sme sa tam aj s niektorými z tých obyvateľov, tak oni požiadali dodatočne, 

prišla už žiadosť do mesta, že by obyvatelia tej bytovky odkúpili to ostatné miesta pod 

zahrádku. Nie všetko je majetkom mesta, sú tam aj nevysporiadané veci. Mestská časť je od 

dvorovej plochy do polovice záhrady.  

 

Primátor – ja som tam bol dávno pred tým, keď tam bola debata o políčka. Boli tam kusy 

mestských pozemkov, ktoré neboli obrábané a ostatné boli dávno zúrodnené a boli tam 

záhradky. Mali sme na zastupiteľstve pozemky, ktoré sa tam prenajímali. Stretávajú sa tam 

dve generácie – generácia seniorov a nových majiteľov bytov, ktorí majú požiadavky, chceli 

by poriešiť autá. Treba tam nájsť dobrú dohodu. Myslím si, že jedna garáž tam nepoškodí 

a keď sa im to ostatné odpredá, tak sa aspoň o to budú starať. Neuzatvárali by sme to a vrátili 

by sme sa k tomu v majetkovom bode.  
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JUDr. Vladislav Lalka – určite som za to, aby sa to odložilo, aby sa tam majetková komisia 

išla pozrieť, porozprávať s tými ľuďmi, aby sme spravodlivo rozhodli, pretože je to trochu 

narýchlo. A s petíciou nikto predtým nebol oboznámený a nevieme, ako to tam celé je. 

 

 

Ing. Karol Tužinský – ak môžem teda navrhnúť to, čo primátor povedal. Neuzatvárajme 

tento bod, nehlasujme o ňom, môžeme ho vsunúť do majetkových vecí. Alebo vieme ukázať 

mapku z majetkového bodu? Ak prijmeme v plnom rozsahu znenie tejto petície, tak vlastne 

majetkový bod nebude, bude stiahnutý. Alebo sa môžeme dohodnúť, že sa tam celá 

majetková komisia pôjde pozrieť. 

Podľa nákresu predstavil náčrt parciel pre garáže. 

 

Primátor – majitelia políčok z garáži zbierajú zo striech garáží vodu na polievanie. Tieto 

garáže tam tiež predtým neboli a niekto ich vybudoval. Tento bod sa vylučuje s druhým. 

Presuňme to teda do majetkových vecí a tam sa rozhodne. Vypočujeme si majetkový bod 

a potom môžeme rozhodnúť, či vyhovieme petícii v plnom rozsahu alebo sa zmení. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – podľa mňa sa to nevylučuje, pretože hovoríme 

o predaji, majitelia žiadajú o predaj len v tých majetkových je teda práve tá podmienka na 

predaj stavebných pozemkov určených na výstavbu garáži. Pokiaľ sa to vynechá, tak je to 

otvorené, môže to ostať ako nezastavaná plocha. 

 

Ing. Karol Tužinský – je to iná plocha. Títo obyvatelia žiadajú väčšiu plochu. 

 

Primátor – zatiaľ to odložíme a vrátime sa k tomu v majetkových bodoch. 

 

 

7. Použitie prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky 

 

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

a spracovateľkou bodu PhDr. Janette Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané 

vopred. 

 

Dôvodová správa 

Zákon č. 583/2004 Z. z. v tomto smere však neobsahuje bližšiu špecifikáciu pojmu 

„mimoriadna okolnosť“ a konkrétne posúdenie takýchto situácií ponecháva na rozhodnutie 

príslušného orgánu obce/VÚC, t. j. v tomto prípade je uvedené rozhodnutie plne v 

kompetencii príslušného zastupiteľstva. 

Ako z uvedeného vyplýva použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky na 

základe rozhodnutia príslušného zastupiteľstva v prípade mimoriadnych okolností možno 

zahrnúť pod výnimku podľa ust. § 14 ods. 3 druhej vety zákona č. 583/2004 Z. z., t. j. v tomto 

prípade je možné vykonávanie zmien rozpočtu v časti finančných operácií aj po 31. 8. 

bežného rozpočtového roka. 

 

Primátor – vedeli sme, že na energie nám peniaze nevystačia a mali sme a máme rezervu 

nejakých 45 000€  v rámci sociálnej oblasti vďaka uzavretiu zmluvy v decembri 2021 

s Opatríme Vás na tri roky. Ale máme na krku súdny spor, ktorý treba platiť, máte to v 4. 

zmene rozpočtu. Prehrali sme krajský súd, vychádza nám platiť 21 000€ a iné náklady 

a nároky nám tú rezervu z oblasti sociálnej spotrebovali, tak sme museli siahnuť k tomuto 

riešeniu. V Infobloku som avizoval, že je podvýživené plnenie daňových príjmov. Štát nám 

dal na krk dvakrát zvyšovanie miezd ľudom a to bol významný medziročný nárast. Významný 



17 

 

nárast podielových daní znamená nad 10%. Medziročný nárast bol vo februári 13,9%, v marci 

10,02%, v apríli 10,74%, potom 23,05%, tak teraz je nárast 3,38% a 3,77% . Čiže sme sa 

scvrkli na úroveň 2015 a do konca roka máme tri mesiace. Na rozpočet, ktorý máme, by sme 

potrebovali ešte nejaký milión, ale keď to takto pôjde ďalej, tak sa dostaneme k 800 000 

a tých 200 000 budeme mať čo robiť, aby sme to zaplátali nejakým spôsobom a normálne 

skončili rok ako taký. Nebude to len o jednej investícii, ale o mnohých ďalších veciach, čo 

s tým súvisia a konsolidácii naprieč všetkými organizáciami nielen v meste. Bodaj by som sa 

mýlil a toto bola predčasná obava, ale už to takto ide tri mesiace na týchto percentách. A od 

1.7. je 3% navýšenie miezd , ktoré nikde nemáte. Bolo o tomto na finančnej komisii 

debatované, tak ak to odsúhlasíte, tak to čo sa týka energií, to budeme vedieť riešiť, ale 

nebude to bodka. Ešte sa tu o peniazoch hovoriť bude.  

 

Mgr. Peter Hudec – už v marci sme predpokladali, bavili sme sa, že do konca roka bude 

s financiami zle-nedobre. Veľakrát som povedal, že mesto je živý organizmus a treba vždy 

z niekade zobrať, z niekade dať. Už dva roky to riešime a preto som proti, aby sa tieto peniaze 

zobrali z nej a som za to, aby sa našli peniaze na energie a hľadali sa niekde inde. Na základe 

toho, že sme vedeli, že sme sa bavili, že rok nebude dobrý, napriek tomu sme hospodárili, 

šafárne, rozhadzovali sme peniaze, nestrážili sme si narábanie s mestskými peniazmi, 

mestským majetkom. Takže určite som proti tomuto. Potom sme nemali dovoliť výstavbu 

nových rodinných domov, mali sme tu cestu zakonzervovať. Jednoducho klamať ľudí roky  

a ťahať to a odkladať to len kvôli tomu, že my si nevieme zrátať, nevieme predikovať, tak 

určite som proti tomuto, aby sa táto cesta odkladala. 

 

Primátor – možno niekto, kto býva na ulici Mieru by mohol mať ťažké srdce z roku 2019 na 

mňa, lebo ja som bol ten, ktorý  zastavil ul. Mieru v roku 2019, keď sme tvorili rozpočet. Ja 

som vtedy po voľbách prišiel za vedúcou Ing. Ditteovou, ktorá hovorila, že nemáme ako 

vyrovnať rozpočet, niečo musí odísť. Došlo to na ulicu Mieru a o rok na to sme ju spravili. 

Verím, že sa takto spraví aj spojnica. Máme tu aj poslanca, ktorý tam býva. Zaujímalo by ma, 

či teda vie vydržať  pol roka dlhšie. 

 

Anton Žňava – bol by som rád, keby tá spojnica bola hotová, ale pokiaľ máme pomôcť 

s tým, že tých 35 000€ sa minie tam, kde ich viac potrebujeme, tak v tomto štádiu by som 

povedal, že vydržíme pól roka. 

 

Primátor – myslím si, že to môžeme zvládnuť v roku 2023. Hovorili sme o dvoch, ktorí 

v stavebnom konaní dali námietky. Hovorili sme s nimi a oni tie námietky stiahli na to, aby 

sme sa pohli z miesta a mohli spraviť stavebné povolenie. Stavebné povolenie platí dva roky, 

všetko máme a keď si všetko pripravíme, na jar by to mohlo zbehnúť.  

 

Mgr. Peter Hudec – dobre sa sľubuje, neverím, že to bude o pól roka. Ale nezatierajme 

pravdu, povedzme, prečo sme zle hospodárili. Prečo sme vynakladali peniaze a nestanovili 

sme si priority, keď sme vedeli, že nebude dobrá doba?  Dalo sa predpokladať, nejaké 

predikcie sme už vedeli dopredu. Utešovať ľudí, že to budú mať o dva, o tri, o pól roka nevie 

dnes garantovať nikto. Žiť na nejakých vzdušných zámkoch si nemyslím, že je správne. 

 

Primátor – musím si hájiť pozíciu, nechcem ti protirečiť, v niečom aj máš pravdu, ale my 

sme takisto členmi ZMOS a Únie miest. Keď štát niečo rieši, tak sa predtým asi zamyslel, 

lebo má tam rôznych finančných expertov, či to zvládne alebo nie. Štát má daňové nadpríjmy 

miliardu €, nás zaväzuje nejakým plnením a my sme závislí od toho, aký ten daňový mix je 

a ako nám tie podielové dane prídu. My žijeme z toho, nie sme podnikateľská, súkromná 

firma, korporácia alebo fabrika, ktorá je zameraná na ekonomickú činnosť. Sme samospráva, 
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máme funkcie zo zákona a sme živený hlavne z podielových daní, ktoré všetci avizovali, že 

budú pokrývať tieto nároky a nie je tomu tak. Nehovorím len ako primátor tohto mesta, ale 

ako člen únie miest a tam všetci hovoria, že nám niečo bolo dané a potom nám to beriete, tak 

ako to máme riešiť? Menia sa normy na počet detí v družine, lebo najviac môže byť 25 detí, 

musíme spraviť taký útvar, musíme dať taký príplatok, musíme mať taký normatív splnený 

a na to všetko musíme mať zdroje. Šetrenie, to súhlasím, na tom ešte treba pracovať.  

 

Mgr. Peter Hudec – nenarážam len na tu jednu organizáciu. Je ďaleko viac výdavkov, kde 

sme sa my ako mesto nezabezpečili. Tento štát sa správa ako sa správa a my ho budeme 

kopírovať, tak to tak aj bude vyzerať. Sú obce a mestá, ktoré sa na to pripravovali, robili 

úsporné opatrenia, pripravovali sa ďaleko dopredu a zhodnotili si, čo je prioritou pre občanov  

a čo je dodatočne. Keď budeme mať peniaze, môžeme robiť ostatné veci, ale tiež sme si mali 

v prvom štvrťroku stanoviť, čo ideme a nejdeme robiť. Projekty, ktoré sa dobiehajú, 

doplácajú, nepriniesli žiadané výsledky hospodárenia, ušetrenia vecí. Zase je to na naše 

tričko. A ako hovorím, zase len niekomu niečo sľubovať. To už bude asi tretí rok, čo im 

budeme túto cestu sľubovať. Potom musíme chápať aj tých ľudí, že reagujú na nás, ako 

reagujú. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – nesúhlasím s tým, aby vyasfaltovanie tejto cesty padlo 

za obeť rastu energií, aj keď chápem, že ten nárast musíme niečím vykryť. Práve preto som sa 

na finančnej komisii pýtala na ďalšie možné zdroje, či nám bolo všetko predstavené. 

O jednom zdroji budeme v majetkových veciach hlasovať a jedná sa o zvýšený nájom 

z mestských lesov. Je to fajn, aj keď som sa v úvode dozvedela, že s tým kvôli podielovým 

daniam nemôžeme počítať. Na komisii sme sa dozvedeli aj iný zdroj a to vo výške 60 000€ 

z refundácie peňažných prostriedkov zo základnej školy. Je to refundácia z projektu, do 

15.9.2022 bolo nutné spraviť vyúčtovanie. V tom danom čase bolo neisté, či sa to stihne. Čo 

sme ako finančná komisia skritizovali, lebo nemôžeme nechať len tak plávať 60 000€. Chcem 

vedieť, kde je tých 60 000€, či budú lebo je to v podobnej výške ako práve prostriedky 

potrebné na tú cestu. 

 

PhDr. Janette Brnáková – pani Mičová stihla podať všetky potrebné doklady. Sú na 

preverení, ale kedy fyzicky prídu na účet mesta nevieme. Mali by to do mesiaca, čiže možno 

koncom októbra ich budeme mať na účte. Čiastka nebude 60 000€, možno 53 000€, podľa 

toho, čo z tých dokladov uznajú. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – určite je to dobre pripravené. Časove to vychádza tak, 

že medzitým by sa malo robiť verejné obstarávanie na túto cestu a koncom októbra, keď 

budeme vedieť, či už tie peniaze máme, stále tú cestu vieme začiatkom novembra spraviť. 

Nevidím dôvod, prečo by sme tú cestu sťahovali, preto tento návrh nepodporím. 

 

Primátor – názor vám neberiem ale ja musím vidieť celok a v tomto momente aj tých 30000€ 

z mestských lesov a 60 000€ to je 90 000€. Nemôžem dať naspäť len na to jedno. Vidím to 

komplikovane. Máme vyplatiť 500€ zamestnancom napr. v školskom klube detí. To číslo ešte 

presne nevieme povedať, ideme ho spočítať a ja ho musím premietnuť do toho celkového 

obrazu. Pri x desiatkach zamestnancov je to veľa peňazí. Toto proste musíme mať zrátané. 

Môžeme ísť za tými obyvateľmi dom po dome, nech ma vypočujú a aj ja ich vypočujem. 

Myslím si, že je možné tam nájsť dohodu, pochopenie práve na tejto ceste, horšie by sa to 

hľadalo na ul. Švantnerovej, lebo tam je oveľa viac domov.  

 

Maroš Marko – poznám zopár ľudí, ktorí tam bývajú a určite každý bude za to, aby sa to 

robilo v dobrom počasí, nie v zime aj vzhľadom na to, že je to kopec a terén je 
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komplikovanejší. Bude to stáť peniaze, tak nech je to urobené kvalitne. Lebo robiť niečo 

v novembri, decembri, čo sa týka asfaltovania, nie je šťastné riešenie. Ale na to sa treba 

spýtať odborníkov, ktorý by sa k tomu lepšie vyjadrili. Určite viem o jednom, ktorý povie, že 

radšej nech je to v marci, keď bude normálne počasie, ako keby to malo byť na zimu narýchlo 

splátané a rýchlo sa to rozsype. 

 

Anton Žňava – tak isto sa prikláňam k návrhu, že ak máme urobiť cestu v decembri, tak je to 

utópia, lebo sa to rozsype. Treba to spraviť, keď bude lepšie počasie a kvalitne. Keď sme to 

pripomienkovali, tak sme vedeli, že to bude dlhší proces a nebol by som rád, keby máme 

cestu spravenú v decembri, ale o rok by tam nebola, lebo je to kopec. 

 

Mgr. Peter Hudec – v 21.storočí sa dokážu robiť veci i v zime a mrazoch. Záleží od toho, kto 

to robí, ako k tomu pristúpi, ale tá cesta je už podľa mňa nezjazdná. Keby tam teraz bolo 

spravené lôžko cesty, s dobrým podkladom a za tepla robený asfalt, tak by to tým občanom 

pomohlo. Len ten proces začať. 

 

Maroš Marko – som rád, že máš taký prehľad, ale ja som názoru, že by sa malo asfaltovať, 

keď sú podmienky prijateľné. Vždy sme tlačili na to, aby sa zo začiatku roka robili výberové 

konania, aby sa od marca robili cesty, aby sme to nedobiehali, ako budeme robiť teraz 

Štefánkovú a Sadovnícku možno naozaj až v novembri. Kvalita tam bude určite slabšia a tam 

sa jedná len o výmenu kobercu a tu by sa malo robiť celé podložie a to bude ďaleko 

náročnejšie aj s odvodnením. Ako hovoríš, technológie išli dopredu, ale ja som stále toho 

názoru, že sa to má robiť, keď je na to vhodné počasie aj vzhľadom k tomu terénu. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – chcel som sa hlavne spýtať na tú refundáciu 60 000€, ale kolegyňa 

Valachovičová to tu už spomenula. Zhodli sme sa na tom, že by sa nemalo v budúcnosti 

stávať, aby to bolo dané len na jednu osobu, treba poriešiť zastupiteľnosť. Pani Mičová bola 

dlhodobo PN a keď sa vrátila, mala toho určite veľa a bolo potrebné aby písomne podložila na 

refundáciu tých 60 000€, aby ich štát škole vyplatil a tá nám ich mohla previesť. Tu bola daná 

úloha z komisii na mesto, aby existovala zastupiteľnosť. Lebo keby to p. Mičová nestihne , 

tak o tie peniaze prídeme. Môžeme sa jej poďakovať, že určite robila nadčas. Nemôže to takto 

fungovať naďalej, poučme sa z toho a poriešme zastupiteľnosť na také to veci, lebo to nemôže 

byť len na jednej osobe. Čo sa týka cesty, som za to, aby sa spravila, ale čo sa týka ročného 

obdobia, tak to nechám na odborníkov, tým, čo tomu rozumejú. Pokiaľ sa na to dajú nájsť 

finančné prostriedky, som za to, hľadajme cestu. Chcem sa spýtať, keďže tých 60 000€ by 

malo prísť, ty pán primátor hovoríš, že pri celkovom pohľade na tú situáciu to stále bude 

málo, pretože budú nižšie podielové dane. Robil sa projekt otočky na ul. Nábrežnej, kde bolo 

schválených okolo 40 000€. Vynaložených na otočku bolo okolo 20 000€, nakoľko sa 

spravila len prvá etapa. Z mojich informácií, ktoré som dostal od mesta, tá druhá etapa ani 

neviem teda či je v pláne tam tento rok ešte niečo robiť. To pozdĺžne parkovanie ako aj 

parkovanie pri bytovom dome bude sa tento rok robiť? 

 

Primátor – ty sám máš viac informácií, lebo si predsedom finančnej komisie a tieto veci tam 

boli preberané. Realita je táto, že viacero investičných akcií konkrétne Nábrežná aj horná 

Štúrova sa snažíme robiť kombinácie in-house a niečo dodávateľsky. Zároveň nám v zálohe 

viselo otvorené verejné obstarávanie na dve komunikácie a v čase finančnej komisie som 

nemal toto číslo. Na Štefankovu a Sadovnícku v rozpočte bolo 86 000€, cena s DPH je 95 

000€, 9000€ treba dofinancovať. Zo Švantnerovej v rámci tých všetkých zmien nám zvýšilo 

4000€. Treba nám ešte 5000€ nájsť. Ja dúfam, že sa mýlim, ale ak takto pôjdu podielové 

dane, tak nám chýba 200 000€ a my máme 100 000€. Ja musím ešte vedieť zaviazať ďalšie 

prostriedky niekde inde, preto som nebol schopný dodržať to, čo som avizoval, že 
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pravdepodobne budeme vedieť vrátiť spojnicu Čierny lúh a Kamenársku naspäť. Už to 

nevidím reálne aj kvôli tomu, že sme vysoko v roku a hlavne kvôli viacerým rizikám. Čo sa 

týka druhej etapy Nábrežnej, ja som komunikoval legislatívu, ktorá hovorí o obmedzenom 

parkovaní na chodníkoch. To by bolo v legislatíve ok, lenže stavebné povolenie, ktoré máme 

právoplatné, malo účastníkov a práve dvaja ľudia, ktorí tam bývajú, namietali práve to 

pozdĺžne parkovanie. Musíme si s nimi sadnúť a ak stiahnu tie námietky, nie je problém. 

Môžeme im to vedieť vysvetliť. Tam netreba veľa a toľko peňazí na to nájdeme, aby sme 

využili, to čo sme začali do maximálnej možnej miery. Ten dvor ale už nezvládneme spraviť. 

Dostal som cenovú ponuku 19 000€ a na to nemáme ale na pozdĺžne parkovanie máme. Len 

musíme zavolať tých účastníkov.  

 

 JUDr. Vladislav Lalka – budem veľmi rád, pokiaľ sa to pozdĺžne parkovanie urobí, lebo 

bez toho pozdĺžneho parkovania tá otočka nemá význam, pretože tam dochádza 

k zahusťovaniu a situácia aj tam bude zlá. Z celkového hodnotia, nakoľko pracujem vo 

finančnej komisii, si myslím, že ako mesto sme si zobrali veľa na rohy, množstvo projektov, 

ktoré bolo rozrobených a ktoré sme si ťahali a momentálne teraz pred voľbami sa všetko 

snažíš tlačiť, aby sa realizovalo, aby sa aspoň niečo spravilo. Vždy som bol zástancom toho, 

aby sme mali finančnú rezervu. Na finančnej komisii sme sa dohodli na nejakej finančnej 

čiastke, ktorá by tam mala byť. Pokiaľ mám dobré informácie, v rezervnom fonde sa 

nachádza okolo 6000€. Z tohto by sme sa do budúcna mali poučiť, aby sme si tvorili vyšší 

rezervný fond, pretože je pravda, že sme prišli k finančným prostriedkom, ktoré sme zdedili 

a to vo výške 600 000€ od predošlého vedenia mesta. Výsledky z predaja pozemkov je okolo 

460 000€. Mali sme návratný finančný príspevok bezúročný od štátu vo výške 100 000€. 

Tých finančných prostriedkov bolo vyše milióna a urobilo sa z toho, čo sa urobilo. A to sme 

ešte chceli ísť do úveru na projektovú dokumentáciu haly, chvalabohu sme sa tam zatiaľ 

neposunuli. Dúfam, že sa posunieme niekedy k tej hale bližšie. Som za to, aby sa tvorila 

nejaká rezerva, lebo tá doba je naozaj zlá.  

 

Primátor – súhlasím. V decembri sme požičali ZŠ cez 80 000€, keby to nebolo , tak máme 

v rezervnom 90 000€. Súhlasím s niektorými vecami, na rohoch máme niekedy nabraté viac, 

niekedy máme niečo, čo sme zdedili a chceli sme to spraviť. Preto sa tých 600 000€ ako keby 

aj na papieri aj v realite minulo šmahom ruky. Odišlo to na projekty, ktoré schvaľovali ešte 

predchádzajúci poslanci a konkrétne aj parkovanie na ul. Školskej vrátane vjazdov bol návrh 

z roku 2017 a robili sme ho v roku 2019. Takto to žiaľ je. Toto je samospráva, ktorá nemá 

veľkú dynamiku a takto to trvá. 

 

Ing. Karol Tužinský – som za, aby sme sa príliš nevracali do minulosti. Teraz podľa môjho 

názoru máme v rezervnom fonde trochu málo, pred štyrmi rokmi tam bolo zbytočne veľa, 

kvôli tomu, že sa nezrealizovali nejaké veci. Už si tu pripadám ako najväčší skeptik riešenia 

projektov z pohľadu mesta. Fakt by som sa nehrnul do tých projektov, hlavne keď sú pred 

nami mesiace október, november, december a hlavne do toho asfaltovania. Svoje sme si zistili 

aj na asfaltovaní ulice Švantnerova. Pokiaľ by nám vyhovovalo počasie a bola by suchá zima, 

tak sa vieme venovať prípravným prácam.  A či už máme ulicu Kalvársku, kde je to 

z pohľadu asfaltového povrchu havarijný stav, ale aj tejto spojnice, kde je potrebné riešiť 

odvodnenie, obrubníky. Pokiaľ nám bude počasie dovoľovať, venoval by som sa týmto 

prácam a hlavne na to budú financie, ale asfaltovanie môže byť problém. Zažili sme to pri 

asfaltovaní ul. Švantnerovej, pokiaľ sa asfalt vozí z ďalej, tak pri chladnejších mesiacoch, tá 

asfaltová zmes rýchlejšie vychladne a potom je problém ju rozvalcovať, aby bol ten povrch 

dostatočne hutný a všetky veci okolo. Nie som odborník na cesty, ale toto som sa dozvedel 

popri riešenia projektu na Švantnerovej. A určite by som sa nebránil tomu, aby sme na 

rezervnom fonde do konca roku nazhromaždili, čo najväčší balík peňazí a vedeli by sa 
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rozumne minúť na jar. Určite vystríham asfaltovanie ku konca roka, som zvedavý ako 

dopadnú ulice Sadovnícka a Štefánkova.  

 

Primátor – víťazná firma Renovia, asi vie o čom hovorí. Minulý týždeň sa robila cesta na 

Drozdovo. Ráno bola zima, boli tam veľké stroje. Oni by mali vedieť, kde sa to už nedá. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 133/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje  

v súlade s § 14 ods. 3  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy použitie prostriedkov rezervného fondu v sume 55 000 €, ktoré boli určené na 

rekonštrukciu MK Čierny Lúh na bežné výdavky v celkovej výške 55 000 € a to konkrétne na 

tento účel:  

 

- 35 000 € na úhradu energií v materskej škole  

- 20 000 €  na úhradu energií v Technických službách mesta Nová Baňa. 

 

Hlasovanie č. 9: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 8 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Igor Moško, 

Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti – 1 (Mgr. Peter Hudec) 

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

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

8. 4. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa 

 

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

a spracovateľkou bodu PhDr. Janette Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané 

vopred. 

 

Primátor – zareagujem od konca. Po februárovom konflikte sme v našom meste vedeli 

pomôcť mnohým, povedal by som že aj viac ako nejaké väčšie mestá a to všetko bez 

mestských peňazí a to vďaka transparentnému účtu a vďaka tomu, že sme nabehli na schému 

refundácií. Pomerne úspešne sa nám darilo vyzískať krízové ubytovania. Všetky peniaze, 

ktoré pretekajú cez nás, tak zatiaľ mesto nezaťažili nič, čo sa Ukrajincov týka a takýto stav 

vieme držať, dokým to štát bude podporovať. Počet klesol a ustálil sa. Nejakí sú teraz v DHZ, 

ktorí boli predtým inde. Pre nás sú to zdroje, ktoré asi nie sú vyhodené zle, aj Hájenka na 

Bukovine sa využíva , refundácia tečie. Ale vzniknuté odvody tie 3%  + 350€ + 500€, ktoré 

rozhodol štát a nie sú vyčlenené, musíme hľadať tu. 

 

O 15:06 poslanec Tužinský opustil rokovaciu miestnosť. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 134/2022 
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Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje  

 

4. zmenu rozpočtu Mesta Nová Baňa. 

 

 

Hlasovanie č. 10: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 7 (Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Igor Moško, 

Mgr. Ján Škvarka, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 2 (Mgr. Peter Hudec, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté  

 

 

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

stránka mesta/občan/videozáznam MsZ a videogaléria 

 

Mgr. Peter Hudec –  poslanec Medveď reaguje na podnet, ktorý bol predstavený. Chcel sa 

vyjadriť k žiadosti na Envirofond. Dúfam, že bude kladne vybavená, že kompetentní 

pochopia, že priesaky môžu spôsobiť haváriu väčšiu ako bola v Rudne nad Hronom. Znížiť 

hladinu o 1,5-2m nie je nutné, tak či tak nehrozí ani to, že by ryby nevydržali. S hospodárom 

o tomto projekte hovoril. Potrebujú pol roka dopredu vedieť o kompletnom vypustení, aby 

v ten rok nezarybňovali. Chcel predniesť poslanecký návrh, aby sa mestské zastupiteľstvo do 

budúcnosti zaoberalo tým, čo bude predstavené od Petra Gajdoša a Branislava Medveďa. 

Bralo to do úvahy a v plánovaní budúceho rozpočtu vyčlenilo finančné prostriedky ku 

kompletnej rekonštrukcii vodnej nádrže Tajch s tými, ak budú schválené enviromentálnym 

fondom, aby sa mesto zaviazalo, že sa do toho projektu pustí. 

 

Primátor – poslanec Medveď tu nemôže byť kvôli ochoreniu. Enviromentálny fond je 

kľúčový, rybári v tom tak isto budú zapojení. On žiada navyše hovoriť o financiách, ktoré nie 

sú v žiadosti envirofondu vykryté. Žiadosť envirofondu rieši haváriu ale toto je rozvoj. Vy 

nám teda predstavíte rozvoj, ktorý je v Tajchu možný, keď bude Tajch bezpečný a bude 

vyriešené dno, vybraté sedimenty. 

 

Peter Gajdoš – napadlo nás, že keď sa Tajch vypustí, tak pri oprave diela sme počítali s tým, 

že by tam vzniklo nazvime to prírodné kúpalisko, prírodná pláž na Tajchu. V časti, kde je 

mestská chata, by vznikol malý bazén v hĺbke 70cm, rozmer 6x6m pre matky s deťmi. 

V mestskej chate by sa vybudovalo sociálne zariadenie, prezliekárne, aby nemuseli chodiť na 

druhú stranu Tajchu. Celé to počíta so šúchačkami, preliezkami, trampolínou, mólom so 

vstupom do vody. Stromy by sa preriedili, aby sa dalo z chaty prejsť na pláž. Spraviť niečo, 

kde by sa ľudia mohli rekreovať. 

 

Primátor – záver z komisie majetku a územného plánu bol, že chata by sa nepredávala. Na 

zámer bazénu z antikoru, bude treba napočítať peniaze. Poslanecký návrh je na to, aby sa 

peniaze, ktoré sa napočítajú v nejakej sume, dostali pri tvorbe rozpočtu na rok 2023 medzi top 

priority. 
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Branislav Medveď – poznáme situáciu, čo sa týka prítokov. Je tu návrh vybudovania  

v prítoku v zátoke osadiť gabionové koše a panely, aby zabránili prítoku prinášať nečistoty 

a hrubé špiny, ktoré zanášajú Tajch.  Bavilo sa aj o prítoku z hrabinského potoku, že by sa to 

dalo nejakým potrubím.  

 

Primátor – na envirofond sa dal reálny projekt z firmy Vodotika, ktorý sa zaplatil v 2013, 

obnovil sa v 2017. Na toto by bolo tiež potrebné spraviť nejaký zámer a najmä ma zaujíma 

prítok. Prítok je v správe povodia Hrona a musíme spraviť projekt. Ak v lete vyschne, ako 

vyriešime kvalitu vody v Tajchu, aby tam neboli sinice a deti sa mohli kúpať? 

 

Branislav Medveď – sinice sa tvoria, keď nefungujú regulácie. Tento rok z veľa jazier hlásili 

takéto stavy. Pokiaľ bude Tajch opravený, všetko bude fungovať, vyriešil by sa prítok 

a zabránilo by sa zanášaniu Tajchu, tak eliminujeme riziko. 

 

Primátor – kombinácia zastavenia naplavenín a sedimentov a nasadenie vhodných druhov 

rýb, potom by nemuselo vadiť vyschnutie prítoku v lete. Voda by mala byť v poriadku. 

 

Peter Gajdoš – už len tým, že bude viac vody a menej bahna, jazero bude hlbšie, neskoršie sa 

prehreje. Sinice sa začínajú množiť, keď je teplo. Atrakcie by mohli spôsobiť okysličovanie 

vody, tým že voda bude prúdiť zo šúchačky do jazera.  

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – projekt vidím prvýkrát. Opýtala sa, či nerozmýšľali umiestniť 

bazén do časti, kde už sociálne zariadenia sú, aby sa nemuseli budovať na novo. 

 

Peter Gajdoš – problém na tej druhej strane je to, že tá voda je tam hneď hlbšia, nie je 

plynulý prechod do vody.  

 

Mgr. Peter Hudec – dnes mi to bolo predstavené. Jedná sa o strategický zámer, aby sa tým 

zaoberalo, keď nám budú schválené envirofondy, aby mesto toto poňalo strategicky, ako 

veľký projekt a tým umožnenie kúpania sa v bazéne, a tým prestalo riešiť novobanské 

kúpalisko. Nech sa všetko sústredí v jednom areáli. Všetko bude nadväzovať, či nám projekty 

schvália a potom sa môžeme baviť, koľko peňazí mesto nájde a či to bude chcieť zrealizovať 

a využiť Tajch ako komplexné relaxačné stredisko. 

 

Primátor – Tajch musíme opraviť, lebo nie je bezpečná prevádzka. Kebyže nie je náš, tak to 

rieši Slovenský vodohospodársky podnik, tak ako to vyriešil v Hodrušskom jazere. Viete, 

koľko rokov bolo vypustené a ako bolo opravené. Keď Tajch zažije takúto opravu, tak sa už 

môžeme baviť o prírodnom kúpalisku, kde na niektorých miestach je aj vyberané vstupné, je 

tam plavčík, zázemie, je garantovaná kvalita vody. 

 

Branislav Medveď – už zachádzame do ďaleka. Skôr by sa malo nad tým iba uvažovať, toto 

je nejaká vízia, o ktorom treba diskutovať. V prípade pokiaľ mesto bude chcieť, tak treba 

vypracovať projekt, ale dá sa aj rozkúskovať, postupne niečo robiť, ale v prvom rade sa musí 

opraviť. 

 

Mgr. Peter Hudec – bol som poprosený poslancom Medveďom, aby som dal poslanecký 

návrh, aby mesto do budúceho rozvoja zapracovalo takýto projekt. 

 

Ing. Karol Tužinský – pred chvíľou sme sa bavili o existenčných problémoch ohľadom 

energií. Pre naštartovaniu tohto projektu budeme potrebovať externé zdroje. Som za, aby 

Tajch nebola len nádrž pre rybárov, ale boli tu rozvinuté takéto aktivity. Možno by bolo 
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vhodné návrh formulovať ako odporučenie. Nové zastupiteľstvo sa s tým môže inak 

popasovať, tak nám ostáva odporúčať mestu, aby tento projekt poňalo takto rozvojovo. 

Hlavne musíme popracovať, aby sme získali externé zdroje na vyčistenie Tajchu a opravu 

hrádze.  

 

Branislav Medveď – chcel som k tomu dodať, aby sa na to myslelo a súčinne keď sa bude 

riešiť Tajch, aby sa na toto myslelo, keď sa bude upravovať, aby súčinne išli aspoň základné 

veci.  

 

Ing. Karol Tužinský – keď dostaneme financie, dostaneme ich s jasným účelom a nebudú 

môcť byť použité ináč. Bude tu potrebná spolupráca s mestom a spolufinancovanie mesta. 

 

Marko Marko – projekt fajn. Zvonička je v tejto pozícii hlavne vďaka vám, konečne sa 

využíva, má to zmysel. Konečne by sme aj s Tajchom niečo začali robiť. Je to samozrejme 

o peniazoch. Nie som si istý, či dokážeme zaviazať budúce zastupiteľstvo, že to bude pre nich 

priorita. Ja za to som, ale vidíme, že problémy, čo sa týka energií sú veľké a hovorí sa, že 

budú ešte väčšie. Nikto nevie, čo bude. Myšlienka super a tiež je super, že ste sa toho chytili. 

 

Primátor – vyjadrím sa, ako tomu chápem ja. Jednoznačne je toto projekt na budúce obdobie. 

Dá sa začať v nadväznosti na to, čo by tieklo z envirofondu. Niektoré veci sa môžu 

pripravovať aj paralelne. Napríklad objekt chaty a detského bazénu, ktorý s opravou Tajchu 

priamo nesúvisia. Prítok tiež s opravou nesúvisí, tak to treba dotiahnuť do projektového 

návrhu a zaoberať sa s tým po viacerých líniách. Bude to na nových poslancoch, ale občania 

sme tu všetci. Vaša referencia na Zvoničke hovorí za všetko a bodaj by to nabralo akceleráciu 

a podarilo sa to. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – chcem poďakovať pánom za veľmi dobrú myšlienku. Tiež som 

názoru, keď sa o veciach minimálne nezačne diskutovať, tak sa neposunieme ďalej. Keď sa 

diskutuje, tak sa môžu začať hľadať riešenia. Možnože nejaké nájdeme, aj finančné zdroje. 

Určite to nebude jednorazová záležitosť, mohlo by sa to riešiť na etapy, postupne. Súhlasím 

s tým, aby sa na to nezabudlo, zapracovalo sa to. Som za to, aby sa veci robili systémovo. 

Budem rád, ak sa v budúcnosti v tomto bude pokračovať.  

 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – určite dobrý nápad. Tiež si myslím, že toto už je 

v rukách budúcich poslancov. Môžeme tvrdiť, že chceme v Novej Bani halu, kúpalisko, toto 

je nejaká ďalšia alternatíva – prírodné kúpalisko. V tom športe sú rôzne možnosti ako sa 

rozvíjať, ako mesto rozvíjať.  Vo forme takéhoto odporúčania to podporím, ale finančné 

prostriedky budú musieť hľadať už noví poslanci. Ako ste vraveli, že by tam mali byť 

turnikety, to sa mi už nepozdáva, neviem si to predstaviť. Chcem sa opýtať na prestavbu, 

opravu budovy. Tam bude nejaká nadstavba? Nebude tam nič dostavané? Náklady zatiaľ 

nemáte vyčíslené? 

 

Branislav Medveď – toto je skutkový stav. Ak vedenie bude chcieť nadstavbu, môže stavať. 

Toto je len návrh.  

 

Peter Gajdoš – chceli sme to len predniesť, aby ľudia o tom začali diskutovať. Každý môže 

mať nejaký nápad. 

 

Primátor – turnikety som videl napr. pri jazere Bled. Boli tam štyri vstupy do jazera, ktoré 

boli kontrolované. Bol tam aj detský bazén ponorený vo veľkom jazere.  
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Mgr. Peter Hudec – nemusíme chodiť ani ďaleko, Banská Bystrica má plážové kúpalisko, 

Veľký Krtíš má bio kúpalisko. Takže nemusíme ani chodiť do zahraničia, aby sme videli, že 

to už funguje niekde. Centralizovali jazero a kúpalisko dokopy, aby boli v jednom areáli. 

 

Primátor – poprosil návrhovú komisiu, aby prečítala návrh poslanca p. Hudeca.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 135/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

odporúča 

 

Mestu Nová Baňa, aby pripravilo projekt rozvoja územia rekreačnej plochy Tajch: typu 

prírodného kúpaliska, v spojení s odstránením havarijného stavu vodnej nádrže Tajch. 

 

Hlasovanie č. 11: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0  

 

Primátor – poďakoval občanom za návrh a vyhlásil prestávku do 16.00 hod. 

 

 

9. Predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. 

 

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

a spracovateľkou bodu Mária Bakošová, vedúca finančného oddelenia. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa je vlastníkom 66 kusov akcií emitenta Prima banka Slovensko, a.s. ISIN 

SK1110001270 v menovitej hodnote 1 akcie 399,00 eur, čo predstavuje sumu 26 334,00 eur. 

Mesto vlastní akcie od roku 1993, kedy ich kupovalo ešte v Prvej komunálnej banke. Z akcií 

boli vyplácané dividendy. Posledné dividendy boli vyplatené v roku 2008 za rok 2007, vtedy 

ešte 16,5 % z hodnoty akcií. Od roku 2009  dividendy banka nevypláca.    

Mesto je minoritným akcionárom s podielom 0,06587 % emisie a nemôže ovplyvňovať 

rozhodovanie spoločnosti.  
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Dňa 14.9.2022 spoločnosť Prima banka, a.s. doručila ponuku na odkúpenie akcií po 570,00 

eur za akciu. Celková ponúkaná kúpna cena za akcie je v hodnote 37 650,00 eur. Jedná sa 

o kapitálové príjmy, ktoré je možné použiť na financovanie kapitálových výdavkov Mesta 

Nová Baňa. 

Kúpu a predaj cenných papierov schvaľuje mestské zastupiteľstvo a realizuje sa v zmysle 

zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. Odpredaj podlieha ustanoveniam zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení a je možný podľa §9a, bodu 8 písmena e). 

Ponuka na odkúpenie akcií od spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. vo výške 37 620,00 

eur je platná do 31.10.2022. 

 

Primátor – v roku 2019 sme mali podobnú ponuku. Proces sme nie úplne zvládli, dlho sme to 

pripravovali a termín z ich strany vypršal. Nechcel by som zopakovať túto chybu. Som za 

predaj, aby sme tie peniaze mohli dať do toho výťahu v dome služieb. Nebudú stačiť tieto, 

musia sa doplniť. Nadväzuje na to iný termín, toto je zámer, musíme sa k tomu ešte raz 

vidieť. 

 

Mária Bakošová – ak sa schváli tento zámer, tak musí byť ešte schválenie kúpnej zmluvy 

a pravdepodobne mimoriadne mestské zastupiteľstvo v polovici októbra. 

 

Primátor – v októbri máme udeľovanie Ceny mesta. Ak sa schvália nominácie, tak je 

navrhnuté 19.10.2022 udeľovať Cenu mesta. Mohli by sme to k tomuto termínu prilepiť.  

 

Mgr. Peter Hudec – neviem že na základe ..či len získať finančné prostriedky na výťah, keď 

teraz hľadáme do rezervného fondu na energiu, či je účelovo ich tam potom viazať. V roku 

2021 stúpol zisk Prima banky o 3%, čo je zhruba o 19 miliónov, keďže to riadi skupina, ktorá 

to riadi, si nemyslím, že by produkovali nejakú stratu. Či sa to oplatí, keď nám kvázi môžu 

sporiť, financie sa môžu zhodnocovať, navyšovať. Teraz keď nám dajú túto ponuku, asi pre 

nich je výhodná a my ju hneď minieme na výťah aj keď predtým sme hovorili, že v rozpočte 

hľadáme každú jednu korunu, ktorú budeme potrebovať do budúcna na pokrytie nejakých 

energetických problémov alebo takýchto vecí. Či je to zrovna vhodné, či máme nejakú 

informáciu, že pôjde burza dole. 

 

Mária Bakošová – od roku 2019 bola presne takáto istá ponuka. Podľa zverejnenie 

informácií Národnej banky Slovenska v novembri 2021, tak majú zverejnenú len najnižšiu 

menovú hodnotu 399. Keď sa to robilo v roku 2019, išlo to obchodnou verejnou súťažou, ale 

nikto sa neprihlásil, nikto tie akcie nechce kúpiť.   

 

Primátor – dividenda za rok 2007 bola 16,5% z hodnoty akcií. Neviem, aká vtedy bola 

hodnota, možno vtedy bola polovičná, možno ešte nižšia. Súčet od roku 1993 bude zisk, ktorý 

sa priebežne strácal. Keď sme získali podiely, tak sme ich odkúpili. Myslím, že v roku 2019 

bola diskusia predať, len sme to nestihli. Nezamýšľal som sa, že by ste to zrazu chceli inak. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – mal som otázku, kam by tie peniaze išli, ale to som sa už dozvedel, 

že na ten výťah. Pokiaľ si pamätám, tak tento výťah do domu služieb, ktorý tam určite treba, 

tu riešime už štvrtý rok. Ide vždy len o prioritu, tam tie prostriedky posunúť. Čo sa týka 

finančnej situácie, naposledy začrel si aj do ZŠ, kde okrem toho, že sme schválili 30000€, 

ktoré nakoniec tam schválené neboli, bolo z tade na základe úsporných opatrení zobratých 

ďalších 27000€. Všade z kade sa dá, sa peniaze berú. Nie som úplne presvedčený, že ísť so 

všetkým všade do tla. 
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – zaujímala ma cena z roku 2019, to bolo zodpovedané, 

že je rovnaká. Keďže v tom liste sú návrhy, ktoré sú asi posielané univerzálne vlastníkom, 

chcem sa spýtať, či tam z našej strany nie je možnosť zvýšiť cenu. Aká by bola reakcia zo 

strany Prima banky na to, že my by sme sa dohodli, že predáme ale za 700. 

 

Mária Bakošová – pýtali sme sa vlani, keď nebola ponuka. Dá sa to predávať len cez Burzu 

cenných papierov a momentálne ani niet ponuka, lebo je tam vyhlásených tých 399. A keď to 

my podáme ako žiadosť, tak podľa toho, kto sa tam prihlási a za koľko to on nám ponúkne 

predať. Ale či v terajšej dobe to bude viac ako tých 570 za jednu akciu to neviem. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ja to myslím tak, že by sme im my odpovedali, že 

súhlasíme s predajom ale za 700 eur/kus. To ste nepreverovali? 

 

Mária Bakošová – to neviem. Môžeme to zistiť. My sme to preverovali vlani, že keby sme za 

to chceli viac, ale povedali nám, že len cez Burzu cenných papierov, nie priamo od nich. 

 

Primátor – ja by som pomohol príkladom. Finančná kríza z roku 2008 a Island bola krajina, 

ktorá mala štátne peniaze zainvestované do rôznych finančných nástrojov a burza skrachovala 

a takmer skrachoval štát. Neviem, či tam nebol aj postih pre politikov, ktorí toto spravili. Na 

burze sa dá aj dobre zarobiť, aj dobre prerobiť. V tomto prípade by som sa na burzového 

mága nehral. Je to taký malý podiel, že nikto na to nebude reagovať, lebo keď chcete niečo za 

dobré peniaze predať, tak musíte mať nejaký významný podiel, potom si môžete diktovať 

cenu. Dal by som to do predaja a zaviazal by som to na niečo, o čom sa môžeme baviť. Ja 

som si pamätal výťah, ale môžeme sa baviť aj o niečom inom, aby  to malo adresné využitie. 

 

 Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – to zastupiteľstvo, ktoré by malo byť a bolo by tam 

potrebné schváliť krok číslo 2, vieme to spraviť tak, že preveríte tú možnosť vyjednávania 

o cene, zverejní sa to a schváli sa to na jednom zastupiteľstve? 

 

Primátor – myslím, že dá sa to. Teraz je zámer predať. Preveriť vieme, odpoveď príde a ak 

nominácia na cenu prejde, tak k tomu 19.10.2022 to vieme priradiť a v lehote sa to dá celé 

uzatvoriť. 

 

 Mgr. Peter Hudec – ak odpredať, tak odpredať, ale nezaväzovať to ničím, dať to do 

rozpočtu. Budúce zastupiteľstvo nech má nejaké financie o ktorých bude rozhodovať na čo 

ich využije a ostať v rezervnom fonde na vykrytie nejakých energetických problémov. 

 

Primátor – máte čas premýšľať, čo chcete, chcel by som to trebárs počuť od finančnej 

komisie, kde tie peniaze majú putovať.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zámer predaja 66 akcií Prima banky Slovensko, a.s. v menovitej hodnote po 399 eur za akciu, 

v kúpnej cene po 570 eur za akciu, spolu za 37 620 eur,  podľa § 9a, ods. 8 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, pričom dôvodom osobitného zreteľa je výška ponúknutej ceny v porovnaní 
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s menovitou hodnotou akcií, ako aj minimálny podiel Mesta Nová Baňa na základnom imaní 

spoločnosti. 

 

Hlasovanie č. 12: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 5 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Mgr. Ján Škvarka, Anton 

Žňava) 

proti – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

zdržal sa – 4 (JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Igor Moško, Ing. Karol Tužinský) 

nehlasoval – 0 - uznesenie nebolo prijaté  

 

Primátor – ako vidím, návrh neprešiel, tak sme si to nechali na budúcnosť, ktorá príde 

o ďalšie 2-3 roky alebo nepríde. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. –spýtala som sa, či o tom môžeme hlasovať toho 

19.10.2022 a povedali ste že áno a nakoniec ste to hlasovanie dali. Teraz sa nebude môcť o 

mesiac o tom istom hlasovať.  

 

Primátor – toto je zámer. My sme hlasovali o zámere. Ja som vnímal, keď sa odhlasuje 

zámer, a vy chcete konkrétnu sumu vedieť, tak to budeme vedieť dovtedy a potom budete aj 

tak hlasovať v tom druhom kole. Chápeme sa? Sme sa nerozumeli? 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – keď by videli, že tá suma je pre nás akceptovateľná, 

tak už s tou sumou nespravíme nič. Ja som chcela tu informáciu, čo pani Bakošová sľúbila, že 

preverí, že či tam je z ich strany možnosť nejakého nárastu alebo je toto definitívna ponuka. 

Už v poriadku, je odhlasované. Pokiaľ sa podarí vyššia suma, tak sa o mesiac sa o tom môže 

hlasovať, ale v tej istej sume sa do troch mesiacov nemôže o tom istom návrhu hlasovať. 

 

Mária Bakošová – ani to už nebude, lebo to nebude aktuálne. Oni nepredlžujú tú ponuku. Aj 

keby nám ponúknu vyššiu cenu, ale tieto ponuky, čo som zisťovala, čo boli pred 2019 alebo 

pre iné obce, tak nepredlžovali ponuku.  

 

Primátor – chcel by som upozorniť. Existuje to aj v parlamente a nielen v našom parlamente 

ale i inde, potom  na konci je nejaký výsledok hlasovania a keď je známi výsledok hlasovania, 

tak nejakí poslanci povedia, my sme tak nechceli hlasovať, my sme tomu nerozumeli. Treba si 

vyjasniť veci. Ja som to pochopil tak, že hlasujeme o zámere, je nám to jasné a potom budeme 

hlasovať. Vy to chápete kus inak, treba sa o tom pobaviť. 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – nie, ja som tak chcela hlasovať, ako som hlasovala pri 

tejto sume  a do 31.10.2022 je možnosť tú sumu preveriť a pokiaľ sa podarí dohodnúť 600 €, 

tak môžeme znova o tom hovoriť a hlasovať. 

 

Primátor – ale to je zámer. My musíme mať 15 dní zverejnené, to sa nedá stihnúť. Preto to 

dávame sem, že to vieme stihnúť. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – vy to zverejníte a budete riskovať, či to my toho 19.10. 

schválime alebo neschválime.  

 

Primátor - môžeme skúsiť spraviť reparát. Bola nejaká diskusia a nie je to jednoznačné. My 

zverejníme zámer ako je napísaný, iný nevieme zverejniť. Budeme s nimi komunikovať, že 

poslanci nemusia s tým súhlasiť, poslanci pravdepodobne budú súhlasiť, keď tá cena bude 
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vyššia. Akceptujete vyššiu cenu? Povedia áno/nie. Keď povedia nie, vy to neodsúhlasíte. Keď 

povedia áno, tak to odsúhlasíte. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – my to už nemôžeme odsúhlasiť, keďže sme to dnes 

v sume 570€ zamietli. My to môžeme len za vyššiu sumu. 

 

Primátor – môžeme to skúsiť, pravdepodobne sme to ako keby dali bokom a bude to 

aktuálne o dva, tri roky alebo nikdy. 

 

 

10. Správa o plnení rozpočtu mesta nová Baňa k 30.6.2022 

 

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

a spracovateľkou bodu PhDr. Janette Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané 

vopred. 

 

 

Primátor-  tento bod bol aj na finančnej komisii. 400000€ prebytku to je iba ako keby ilúzia, 

lebo to súvisí hlavne s tým, ako sa správa čerpanie na strane tých kapitálových výdajov 

a investícií. Je dôležité strážiť si mzdy na pol roka. Niekde je to lepšie, niekde tesnejšie, 

niekde nie také ako by sme chceli, lebo niekedy nám niečo vyskočí. Hovoríme teraz 

o nejakom prekryve, súbehu alebo odchodných. Suma sumárum to v prvom pol roku 

vychádzalo. Pri druhom pol roku bude dôležité, aby boli tie príjmy. V rozpočte je to 

nastavené na príjmy, keď klesnú, tak sa to bude musieť prispôsobiť. Zatiaľ to nie je zlé.  

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 136/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

a) plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2022  

 

b) správy o plnení rozpočtu od všetkých zriadených organizácií. 

 

 

Hlasovanie č. 13: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 
 

 

11. Konsolidovaná výročná správa mesta Nová Baňa za rok 2021 
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Predkladateľom daného bodu je primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA  

a spracovateľkou bodu PhDr. Janette Brnáková. K danému bodu boli materiály zaslané 

vopred. 

 

Primátor – je register účtovných uzávierok to je zo zákona. Tam máte prílohy, kde sú aj 

výročné správy zverejnené. To si môže hocikto pozrieť. Na stránku mesta sme vytiahli len tie 

výročné správy a začali sme to dávať od roku 2018 a teraz tam príde rok 2021. Keď si chcem 

ako občan prečítať, tak mám výročnú správu, zápis do kroniky. Keď tu nebudem desať rokov 

a chcem si pozrieť, čo sa tu podstatné za posledné tri roky stalo, tak to v týchto dvoch 

správach nájdem. Správa mi dáva viac čísel, zápis viac textu. Má to svoju štruktúru. Nová 

audítorka nám to dávala prvýkrát. Dali sme to teraz, nech to máme na webe v normálnom 

čase. S prácou, ktorú spravila pani doktorka, som spokojný a ďakujem jej. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 137/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

 Konsolidovanú výročnú správu  

 

Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky  

 

Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

 

Hlasovanie č. 14: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

12. Úhrada pohľadávok vo veci QUERKUS s.r.o. c/a mesto Nová Baňa 

 

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

a spracovateľkou bodu Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Na základe súdnych rozhodnutí  Okresného súdu  Žiar nad Hronom sp. zn.: 23Cb/5/2020 - 

253,  ktorý v spojení s Rozsudkom Krajského súdu  Banská Bystrica, sp. zn.: 43Cob/87/2021-

301 nadobudol vykonateľnosť dňa 17.05.2022 v právnej veci žalobcu QUERKUS, s.r.o. proti 

žalovanému Mesto Nová Baňa sa v prílohe materiálu predkladá návrh na úhradu sumy  

14 819, 52 € s 9% úrokom ročne až do zaplatenia.  
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O trovách konania rozhodol prvostupňový súd Uznesením sp. zn.: 23Cb/5/2020-323 zo dňa  

14.07.2022. Trovy konania vo výške  1.044,95 € pozostávajú zo súdneho poplatku vo výške 

494,64 € a trov právneho zastúpenia vo výške  551,31 €. 

 

Celková dlžná suma vrátane príslušenstva a trov konania ku dňu 28.9.2022 je 21 000 €. 

 

Primátor – nikto nechcel, aby to takto skončilo ale žiaľ dostali sme tento rozsudok a nechceli 

sme tomu veriť. Mysleli, sme si, že to bude úplne inak, ale sudca rozhodol takto. Aj sme sa na 

kraji odvolali a sme to prehrali aj tam a treba to zaplatiť. Nám to teraz vytiahne 21000€ a celá 

rozhľadňa stojí teda o túto sumu viac. Nič sa nedá robiť, len to zaplatiť a do budúcnosti sa 

snažiť vyhnúť týmto kiksom.   

 

O 16:27 poslanec Lalka opustil rokovaciu miestnosť. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 138/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

úhradu pohľadávok vrátane trov konania  vo výške 21 000 € na základe rozsudku Okresného 

súdu  Žiar nad Hronom . 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 15: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Igor Moško, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 - uznesenie bolo prijaté 

 

 

13. Informácia o stave súdnych konaní 

 

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

a spracovateľkou bodu Mgr. Eva Rupcová, právnička mesta. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

 

Dôvodová správa 

 

V prílohe materiálu je predložená správa o stave a priebehu súdnych konaní vedených proti 

mestu Nová Baňa vrátane vyčíslenia doteraz uhradených nákladov, pozostávajúcich z náhrady 

škody s príslušenstvom, ušlého zisku  a trov právneho zastúpenia. 
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Primátor – cieľom nebolo na kohosi poukazovať alebo robiť zúčtovanie, ale dostať to na 

papier, lebo sme sa v tom už začali strácať. Trvá to dlho, kadečo sa presúva, mení. Takto sa to 

skonsolidovalo a je to cez 200 000€ a nie je to koniec. Ešte bude treba platiť Restax na budúci 

rok. Už toto je dosť veľa. Trading universal servises nás žaloval v roku 2012, tak sme na tej 

istej sume, akurát sme dávali zarobiť všetkým tým, ktorí na tom žijú. Sme na tej istej sume, 

nič sme nezískali. Vtedy sme tvrdili, že neexistuje, aby uspel v tom rozsahu, už len tie trovy 

stáli voľačo. Najlepšie je nemať tie spory. 

 

Mgr. Peter Hudec – verím, že už mesto nezažije takéto veci. Na margo týchto súdnych 

trovov, že mesto sa súdi. Pán primátor, ty si spomenul múr na Cintorínskej. Každá spoločnosť 

toto mesto planíruje, keď niečo spôsobí, každí nás chce otrhať čo najviac a v tomto procese 

sme my hľadali zmierenie a snažili sme sa vyjsť, aj keď nezákonne nejakou dohodou 

s niekým, kto spôsobil mestu škodu. My sme solidárny, ale všetci voči nám, nás chcú roztrhať 

a chcú si od nás odkrojiť čo najviac. My hľadáme zmier a potom my doplácame. My im 

všetkým zaplatíme, ale keď nám niekto, tak sa s ním chceme dohodnúť. Nemalo byť tam 

vrátených, tá čiastka, čo tam bola, ale malo sa trvať na 50% nakoľko bolo spravené. Myslím, 

že to sú peniaze, ktoré mestu utekajú a kopec takýchto vecí. 

 

Primátor – zhodneme sa na mnohých veciach. 200 000€ nie je 2 000€ ani 20 000€. Dá sa za 

to spraviť aj dve cesty. A tú kanalizáciu, koľkokrát tu už bolo povedané, že keby sme boli 

mali aj korekciu, pokutu, boli by sme mali aj kanalizáciu. Dnes máme len stratu a žiadnu 

kanalizáciu. Chceme ju stavať s vodármi. Na začiatku roku 2019 sme chceli hneď vyriešiť 

prekážky, to bol spor s Brehmi. To sme vyriešili, ale aj tak ju nestaviame, lebo ministerstvo 

životného prostredia Novú Baňu nezahrnulo do oprávneného územia na kanalizácie. Písali 

sme niekoľkokrát žiadosti a doteraz nemáme odpoveď, že kedy budeme tam zaradený. Tam 

nevypadla len Nová Baňa, ale aj Kremnica a okolie v rámci stredného Slovenska.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – je tu spomínaný, medzi úhradou právnych služieb, aj 

spor chata Vojšín, nie je v texte. My sme sa na finančnej komisii bavili o tom, že dosť 

prostriedkov ide na tie právne služby, tak ako je možné, že stále prehrávame? V roku 2021 

bolo to skoro 9000€. Nechceme hľadať niekoho ďalšieho, aby sme si zvýšili šancu na úspech? 

Nielen nás to prekvapuje, ale môže tam byť i iný problém, prečo stále prehrávame. 

 

Primátor – možno pani právnička mi pomôže vyhodnotiť právne kancelárie, ale tie čo máme 

teda aspoň Soukeník - Štrbka sa radí na popredné miesta. Ale zrovna tí, čo vyhrali napr. 

Querkus, vymenil právne zastúpenie možno päťkrát. Každý krát prišiel niekto iný. Tam 

rozhoduje sudca a ten zrejme si vyhodnotil to, že im to patrí a nám to treba zobrať. 

 

Mgr. Eva Rupcová – z mojej justičnej praxe, lebo som pôsobila 11 rokov u justícii, z toho 

posledné tri roky na Najvyššom súde. Pre laickú verejnosť poviem, ako to je na tých súdoch. 

Najprv by som zareagovala na to, čo hovoril poslanec Hudec, že sme sa dohodli. Ja som 

zástanca vždy toho, aby sa vyriešili spory dohodou, pretože my keby sme to zase žalovali, 

budeme sa to ťahať päť rokov. Tam strašne narastajú úroky a trovy právneho zastúpenia. 

Teraz je novela civilného sporového a mimo sporového poriadku a je tam uprednostňovaná 

vždy dohoda, aby súdy neboli zaťažené, pretože sudcovia sú zaťažení, nervózny, jedovatí. 

Rozhodujú, ako sa to deje. Myslím si, že nie je chyba v tých advokátskych kanceláriách, 

pretože konkrétne pri tej Soukeník - Štrbka je niekoľko rokov vyhodnocovaná ako najlepšia 

právnická kancelária na Slovensku. Nemyslím, že niečo poškodili, ale viete, sudca je svojím 

spôsobom nezávislý vo svojom rozhodovaní. Nemôže byť trestaný za svoj právny názor i keď 

teraz sa už dostáva do trestného zákona aj trestný čin ohýbania práva, čo sa teraz v týchto 
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rozhodnutiach deje. Treba to brať vždy aj z jednej aj z druhej strany. My sme nechali tých 

právnych zástupcov, ktorí boli od začiatku pri tom konaní. To sú staré konania z roku 2015, 

2016. Tam nenarastá tá istina, tam narastajú úroky. Nám dal sudca možnosť, že dohodnite sa, 

ale na dohodu sú vždy treba dvaja. Mali sme niekoľko rokovaní s Querkusom aj s TUSom 

a snažili sme sa dohodnúť, ale nebola ochota sa dohodnúť. Pre zaujímavosť tá TUS a teraz 

Restax, lebo on predal pohľadávku mesta svojej ďalšej spoločnosti Restax, tak oni z tých 

peňazí, ktoré vysúdia na nás, nevidia ani euro, lebo to rovno ide exekútorom. Nemyslím si, že 

by sme si zle vybrali advokátske kancelárie, myslím, že sú to jedny z najlepších, ale je to vždy 

na rozhodnutí toho súdu.  

 

 Mgr. Peter Hudec – asi nie nadarmo je ten paragraf tak poohýnaný, že sme čakali, že súdy 

ináč dopadnú  a vyhráme. Myslím si, že v prípade toho múru, bola škoda spôsobená mestu 

a keby to dlhšie trvalo, tak by sme na tom zarobili. Dohoda je vždy najlepšia možnosť 

riešenia, ale v tomto prípade ako vidíme, nás ošklbali o 200 000€ a my hľadáme dohody. 

Nikto voči nám nie je sociálny a my sme.  

 

Primátor – bavíme sa o peniazoch, ktoré tu strácame. Tu sú nejaké pohľadávky, ktoré máme. 

Reálne sme pristúpili k systému CBS Credit buro Slovakia, kde sa dá siahnuť cez banku na 

účet dlžníka mimo exekútora. Malo by to prinášať prvé výsledky, lebo už nejakí ľudia sú v 

riešení. A verím, že keď sa toto rozšíri, tak sa už nikto nebude zaoberať myšlienkou, že by 

mohol z toho vyviaznuť a naschvál to nezaplatí, lebo mu exekútor nemá, čo zobrať. Tento 

systém to obchádza a mal by to riešiť.  

 

O 16:34 návrat poslanca Lalku do rokovacej miestnosti. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 139/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o  stave súdnych konaní vedených proti mestu Nová Baňa ku dňu 28.9.2022. 

Hlasovanie č. 16: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – dofinancovanie projektu 

 

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

a spracovateľkou bodu PhDr. Lenka Šubová, poverená vedením kancelárie primátora, 

projektový manažér. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 
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Dôvodová správa 

 

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) je podporený projekt z výzvy 

Ministerstva zdravotníctva SR č. IROP-PO2-SC212-2020-58 z Integrovaného regionálneho 

operačného programu (IROP) a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov resp. príspevkov zriaďovateľov neziskovej organizácie. 

Je realizovaný neziskovou organizáciou MEDICAL, n.o. za účelom modernizácie 

zdravotníckej infraštruktúry v oprávnenej spádovej oblasti prostredníctvom hlavnej aktivity 

projektu: modernizácia a rekonštrukcia existujúcej budovy a opatrenia na zvýšenie 

energetickej hospodárnosti budov, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu hlavného cieľa a 

výsledkov projektu. 

Výsledkom projektu bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti na jednom mieste 

zabezpečované 7 lekármi (5x primárna ambulantná zdravotná starostlivosť a 2x ostatná 

špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť) a budú integrované aj služby súvisiace s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti „poradňa zdravia“ (komunitný pracovník v oblasti 

zdravotnej výchovy) a sociálna služba „sociálne poradenstvo“. Nové centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti bude zriadené v budove č. 107 na ulici Cintorínska 20 v Novej Bani, 

ktorá sa nachádza na parcele č. 4543/3 v katastrálnom území Nová Baňa, a to v rámci jednej 

ucelenej časti budovy objektu bývalej nemocnice. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola uzavretá 

31.3.2022, účinná: 12.4.2022 a platná je do 31.12.2023 (vrátane ukončenia realizácie 

projektu). Uskutočnené boli 2 verejné obstarávania, pričom prvé verejné obstarávanie bolo 

zrušené a vyhlásilo sa druhé, kde bol vybraný úspešný zhotoviteľ LEVSTAV Levice s.r.o 

a VIALLE Levice, s ktorým bola dňa 29.4.2022 podpísaná zmluva o dielo. 

V dôsledku odôvodneného a podloženého rastu cien v stavebníctve u projektov a realizácie 

projektu nezisková organizácia MEDICAL, n.o. požiadala o pracovné rokovanie 

Ministerstvom zdravotníctva SR a uskutočnilo sa v polovici júna 2022 na pôde MEDICAL, 

n.o., Cintorínska ul., Nová Baňa za účelom informácie o možnosti navýšenia NFP. 

Výsledkom rokovania bola informácia, že MEDICAL, n.o. patrí medzi prvých 5 žiadostí, 

ktoré majú za sebou úspešnú kontrolu verejného obstarávania a môžu začať s realizáciou 

projektu. Ministerstvo avizovalo  navýšenie finančných prostriedkov na dofinancovanie 

realizácie projektov, avšak domnievajú sa, že to bude len v nejakej miere, nie až v 100% 

dofinancovaní. V súvislosti s tým vzniká skutočnosť „dofinancovanie finančného rozdielu,“ 

ktorý ešte nie je stanovený. V prípade, že nebude zabezpečené iné krytie uvedeného rozdielu  

v rámci projektu bude dofinancovaný zo strany mesta Nová Baňa. 

 

Ing. Karol Tužinský – zaujímalo by ma, o akých financiách sa zhruba bavíme? Vieme to 

povedať? 

 

Primátor – vieme to povedať, ale nie úplne presne. Medical n.o. má uzatvorenú zmluvu 

s víťaznou firmou z verejného obstarávania o tom, že to postaví. Suma je cez milión, dotácia 

je cez 800 000€. Chýba tam 200 000€. V júni tu bolo ministerstvo a to vie, že sa to nedá 

postaviť za milión. Už aj samotná firma sa do toho nehrnie, lebo od apríla už uplynul pol roka 

a už neplatí to, čo bolo v apríli predložené. Ministerstvo je pripravené dofinancovať, ale nie 

v 100%. Ministerstvo dofinancuje dajme tomu polovicu a zvyšok musíme vykryť. Ak chceme 

o tomto ďalej hovoriť, musíme vyjadriť ochotu sa s tým zaoberať. Či to, čo tu teraz 

schválime, bude potrebné, ukáže čas. Je tu napísané, že to musí byť ukončené do 31.12.2023. 

Ešte sa nezačalo a je koniec septembra, tak sa už asi na zimu nezačne. Nechcem hovoriť za 

toho najkompetentejšieho, lebo najviac môže o tom povedať riaditeľ Medical n.o, a to je Dr. 

Baláži. Dnes som ho informoval, že dnes tu bude tento bod. Zhodli sme sa, že v momentálnej 

situácii, v ktorej sa nachádzame, nikto nevie garantovať nič. Takéto uznesenie nemá žiadnu 
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sumu. My len vyjadrujeme záujem, byť súčinný. To neznamená, že sa podpíšete pod niečo, čo 

nemáte zrátané.  

 

Ing. Karol Tužinský – myslím, že pokiaľ by sa začalo, tak koniec roka 2023 je reálny, 

pretože tam sa jedná o rekonštrukciu. Je to pod strechou, dá sa to robiť. Najviac ma trápi to, 

že my neodhadujeme iba percentuálne spolufinancovanie mesta, my ešte nevieme ani sumu, 

koľko budú dofinancovať. Dohadujeme to v dvoch krokoch. Pri momentálnom stave cien 

energií, materiálov, je pravda, že nikto nevie nič garantovať a nevieme čo bude od nového 

roka. Dvojstupňovo to dohadujeme. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

JUDr. Vladislav Lalka – ako to celé je, čo sa týka Medicalu? Kam to smeruje? Mám veľmi 

málo informácií.  

 

Primátor – ja mám informácie od konzultačnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje tento projekt 

a posledné informácie sú z polovice júna. Vtedy som ja tlačil na to, aby sme sa stretli so 

zástupcami ministerstva a toto stretnutie bolo. Bol tam aj pani Šubová, pán Baláži, p. 

Mičátek.  Ale od tohto stretnutia už nemám informácie. V lete boli ľudia na dovolenke, potom 

ich nebolo dosť a potom nastala energetická kríza, ktorá vrcholila v auguste. V tomto čase sa 

môžeme baviť o oprave, ale ako budeme riešiť prevádzku? Budovu treba kúriť, v energetickej 

triede je v takej, akej je a kto to bude platiť? Toto uznesenie som tu chcel mať, je to ako prvý 

krok z toho dvojkrokového procesu, aby som počul aj váš názor a otvoril verejnú diskusiu. 

Ale nikoho nechcem stavať do polohy, že ten alebo onen je za niečo vinný, lebo to nie je 

pravda.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – ak by sa toto uznesenie malo brať ako gesto vyjavenia záujmu zo 

strany mesta a zastupiteľstva, tak to určite podporím. Záujem na tomto je. Čo sa týka financií, 

to sa všetci len môžeme modliť.  

 

Primátor – správne si to pomenoval, je to prejav vôle, ktorý verejne deklarujeme 

dokumentom, ktorý je kolektívnym rozhodnutím. 

 

Hlavná kontrolórka – z čisto technického hľadiska, by ste tam mali dať berie na vedomie.  

Keď dáte schvaľuje, je to záväzné a znamená to, že akákoľvek suma v budúcnosti bude 

schválená. Myslím si, že by skôr malo byť berie na vedomie, keď to má byť ako prejav. 

 

Primátor – môžeme to preformulovať, že berie na vedomie potrebu dofinancovania. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – tiež sa mi zdalo to pôvodné znenie nešťastne 

formulované a na druhej strane by to nebolo dostatočne právne záväzné kvôli tomu, že by sme 

nemali na strane príjmov aj tak ničím kryté a nemôžeme sa baviť o nejakej abstraktnej sume. 

Budem rada, keď sa to preformuluje. Bude to jasnejšie, že tým len dávame najavo, že chceme 

podporiť, aby tu niečo takéto vzniklo. Napriek tomu ste tu spomenuli multifunkčnú halu 

a mne to pripomína ten prípad, čo sa dialo na poslednej finančnej komisii. Tam ste popísali 

ako to vnímate a bolo to presne negatívne s rastom cien stavebných materiálov, rastom 

energií. Preto som celkom nechápala, čo máme schvaľovať, lebo ten váš názor zhruba 

poznám  z finančnej komisie a toto bolo trošku v inom zmysle. Ale keď to preformulujeme, 

bude to v poriadku. Napriek tomu nemáme dostatok informácii, celkovo ako sa to vyvíja. 

Preto by som chcela poprosiť, za nás je v správnej rade poslanec Marko, že ako to on vidí. 

 

Maroš Marko – vieme presne to, čo povedal primátor tu. Boli sme na tom stretnutí. Prvá 

suma, čo sme boli úspešní v projekte bola okolo 800 000€. Potom sa zistilo, že to bude málo, 
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žiadalo sa o dofinancovanie. K tomu sme sa stretli na mestskom úrade, sedeli sme k tomu 

dosť dlho. Nezáleží ani od nás, ani od doktora Balážiho. Je to v rukách ministerstva, či budú 

akceptovať navýšenie a v akej miere ho budú akceptovať. My sme sa zhodli akurát toľko,  že 

máme záujem, chceme to podporiť, chceme to dotiahnuť do konca, pokiaľ to bude možné 

z finančných dôvodov. Pre ľudí by to bolo určite dobré, keby to bolo centralizované, malo by 

to zmysel aj do budúcna. V Žarnovici to majú. Stihli to, si myslím, o dva roky skôr. Funguje 

to tam. Myslím, že by bolo dobré, keby sú lekári na kope. Parkovanie je tu najlepšie. Musíme 

čakať, čo sa podarí vybojovať, aká bude situácia s energiami. Možno sa zdám negatívnym, ale 

je na mieste byť dnes opatrný v tomto smere. Za seba môžem povedať, že podnikám a musím 

chovať budovu  a vstupy na kúrenie sa zvýšili troj- až štvornásobne. Nie je to nič jednoduché 

a nič dobré nám ani nesľubujú. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pôvodne sme mali schvaľovať dofinancovanie, ale my 

sme tam predsa dvaja partneri, tak prečo to nie je formulované, že polovicu sumy resp. čakala 

by som, že sa mesto bude na tom ešte menej podieľať, keďže po dobe udržateľnosti to prejde 

pravdepodobne do súkromných rúk. 

 

Primátor – slová doktora Balážiho v roku 2019 boli „ vy sa tu bavíte, o tom čo bude keď sa 

rozvedieme a ešte nič nemáte. Už si delíte majetok a ešte ho nemáte.“  Do tohto projektu 

môžeme ísť len vtedy, keď on pôjde. On má všetko, ale nemôže ísť sám, lebo je to nastavené, 

že môže ísť len so samosprávou. Čiže sme sa zosobášili, aj keď to bolo manželstvo z rozumu. 

Teraz sa bezhlavo do toho nevrháme, ale prehodnocujeme veci. Dnes je to v tejto fáze, 

preformulovali sme zo schvaľuje na berie na vedomie potrebu a keď to takto odsúhlasíme, tak 

sme v tejto fáze viacej pre to spraviť nemohli. Dáme to p. Mičátkovi a pôjde to na 

ministerstvo a budeme hovoriť o tom, že sme ako keby pripravení. S Medicalom asi nikto 

z nás nevie vyjednať niečo iné. Zaznelo od nich, že o zdravotnú starostlivosť sme zatiaľ my 

nejakú extrémnu starosť nemali. Ako-taká je tu zabezpečená. Ale ak raz niekto skončí v tomto 

meste a zrazu to bude úplne inak, tak nás to vytrápi. Zrazu to tu nemusí byť a uchovať to 

nemusí byť a ani nie je jednoduché. Ambulancie potrebujú lekárov a sestry a to z kade ich on 

má, ako ich vie získať, tak to je jeho práca a zásluha. Detskú lekárku, ktorú do tohto strediska 

CIZS potrebujeme, máme dnes v mestských priestoroch, kde je spokojná. Nemyslím si, že 

odíde, aj keby sa CIZS vybudovalo do iných priestorov. Ak by sme mali hľadať inú detskú 

doktorku, tak ju fakt nemáme. A kde ju nájdeme za ten čas, čo to postavíme, je ďalšie z tých 

premenných, ktoré si treba vedieť reálne povedať. Nechcem za neho hovoriť, toto je môj 

názor, pohľad na vec. 

 

Mgr. Juraj Kološta – bol som na stretnutí. Z môjho pohľadu to vyzeralo tak, že p. Baláži si 

došiel pýtať nejakú záruku, že keď mu tých 800 000€ nebude stačiť, prvá firma ponúkla niečo 

okolo 1 000 000€, že my ako mesto mu pomôžeme s tým, aby to bolo dokončené. Neostane to 

rozostavané a bude to do konca roka 2023 dokončené, aby sa splnili zmluvy. Ja som to tak 

pochopil.  

 

Primátor – pochopil si to správne. Ak by vyšiel akýkoľvek záväzok z tohto pre mesto, tak sa 

to nedá vytiahnuť z vrecka, lebo také hlboké vrecko nemáme v jednom roku a musí sa to 

rozložiť v čase, to znamená úver. Nechcem vás strašiť úvermi, jeden máme – 167 000 € 

návratná finančná výpomoc, ktorú máme začať splácať v roku 2024 na štyri splátky. Všetci, 

čo sme si tieto úvery brali, kričíme, aby nám ich štát odpustil. Možno sa to podarí. Aj tí, čo 

nečerpali, kričia, aby im ich umožnili čerpať, aby všetci boli zrovnoprávnení. Možno by sme 

boli na 0 EUR úver. Ak by toto bolo treba dať, rozložené na 10 rokov, asi by sme to zvládli. 

Potom by sme to päť rokov museli prevádzkovať, spadne lehota a môže to byť voľné. Asi by 

to chcel ďalej prevádzkovať, ale či to bude mať pri týchto energiách pre neho význam, či v tej 
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budove, ktorá má prízemie, prvé a druhé poschodie. Časť ktorú máme opraviť, je z polovice 

tretina. Či to bude ekonomické, neviem, keď 5/6 bude prázdnych. Nie je to malá budova.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti v Novej Bani, nie 

je to beh na 100m ale minimálne maratón, ak nie viac. Treba povedať, že nejde tu len 

o budovu, ktorá je časť A, ale to hlavné je potom dostať sem doktorov, ktorých okrem 

Medical, bude musieť riešiť i mesto alebo malo by sa tým zaoberať. Minimálne by sa mesto 

malo začať zaoberať vytvorením podmienok alebo možnože spolupracovať s p. Balážim, 

s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v tom zmysle, že dnes vieme, že dostať doktora do 

mesta, je obrovský problém, Doktor tam príde poväčšine iba s rodinou, treba mu zabezpečiť 

nejaké bývanie, deti mu musia chodiť do školy, do škôlky. Aj tu by sa možno mohlo mesto do 

budúcnosti zamyslieť, akým spôsobom by vedelo pomôcť a hľadať potom aj doktorov, aby 

ich sem dotiahli. Pretože ak budeme mať raz budovu, kde ju možno budeme musieť 

dofinancovávať, tak tá budova bez doktorov bude zbytočná.  

 

Primátor – súhlasím. Viete, kto je doktor, aký je doktor. Teraz nepotrebujete do žiadneho 

zariadenia ani ambulancie doktora absolventa, ale doktora so špecializáciou. Doktor absolvent 

môže bývať aj v mestskom nájomnom byte, zakladá si rodinu, ale ten nám to nevyrieši. 

Doktor špecialista potrebuje v prvom rade plat. Keď má dobrý plat, on si pozemok kúpi, aj 

dom si postaví. A toto, čo sa týka platu pre špecialistov, o tom sú tie hromadné výpovede, kde 

štát bude alebo nebude schopný zaplatiť, čo oni požadujú. Keď mu dáte dobrý plat a nastavíte 

mu pracovné podmienky, on príde. Ale v ambulantnom sektor, keď vám poistovňa seká 

limity, škrtá veci, keď si ľudia nevedia za peniaze niečo priplatiť, lebo sa to možno v tomto 

regióne nedá ako v iných mestách, tak sa plat scvrkne a už ho nemáte. Lekárov je len istý 

počet. Oni nejdú do zahraničia, lebo sa im chce od rodín preč, ale preto, že tam dostanú lepšie 

podmienky. Za nimi potom odchádza celá rodina a potom už stratíme nielen lekára, ale celú 

rodinu. Toto je problém.  

 

JUDr. Vladislav Lalka – nie je dnes doba taká, že plat stačí, pretože pokiaľ neposkytneme 

človeku buď bývanie čo sa týka nájomného bývania, nezabezpečíme mu to, tak dnes plat na 

to, aby som si kúpil dom alebo byt nestačí, pretože potrebujem 20% na prefinancovanie. 

A pokiaľ ich nemám, a pokiaľ sem dotiahneme mladých doktorov, tí ich určite mať nebudú 

pravdepodobne alebo málokto, tak to nie je jednoduchá záležitosť. 

 

Primátor – bavíme sa o dvoch veciach. Mladí doktori v nemocniciach – nech sa páči, do 

ambulancie musíš mať doktora so špecializáciou, ten už má za sebou minimálne 5-6 rokov 

praxe, lebo inak tú špecializáciu nemôže mať, lebo musí mať atestáciu. A ten už má tých 

20%, má niečo zarobené. Musíme mu dať podmienky, ktoré sú plat. Plat je ten motivátor pre 

doktorov. To sa zhodneme možno aj s doktorom Balážim, že koľko on vie ponúknuť a koľko 

možno ponúkne kardiocentrum v Nitre a rozíde sa to úplne inde. Lekár ide tam a nie sem.  

 

PhDr. Lenka Šubová – doplnila by som informáciu, že všetky aktuálne informácie vrátene 

komplexu nájdete na našej webovej stránke pod dokumentami CIZS. Všetko čo je tam, je 

aktuálne, s čím aj my disponujeme, čo máme. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 140/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

berie na vedomie 
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potrebu dofinancovania projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). 

 

 

 

Hlasovanie č. 17: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

 

15. Obnova budovy kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej 

efektívnosti v meste Nová Baňa  (kino Vatra)  

 

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

a spracovateľkou bodu PhDr. Lenka Šubová, poverená vedením kancelárie primátora, 

projektový manažér. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

 

Dôvodová správa 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu č. 02I02-29-V01 na predkladanie 

žiadostí o prostriedky mechanizmu z Komponentu 2 Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá je 

zameraná na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov a cielenú obnovu 

verejných budov aj vo vlastníctve územnej samosprávy, pričom podmienkou je dosiahnutie 

minimálne 30% úspor primárnej energie. Oprávneným je obnova budov, ktoré boli 

skolaudované pred rokom 1980 nielen pamiatkovo-chránených verejných budov. 

 

Zámerom v rámci tejto výzvy je uskutočniť komplexnú obnovu verejnej budovy Kultúrneho 

domu mesta Nová Baňa (kina Vatra - postavená na parcele č. 98/1 na LV č. 3853 v k.ú. Nová 

Baňa) s cieľom, aby sa dosiahlo maximálne možné zvýšenie energetickej efektívnosti 

a minimalizovanie prevádzkových výdavkov na energie (a to aj v kontexte rastu cien energií) 

a čiastočne (vzhľadom na oprávnenosť výdavkov) aj priľahlého okolia (napr. zber zrážkovej 

vody, výsadba zelene, mobiliár, cyklostojany a elektronabíjacie stanice). Z uvedeného dôvodu 

sa predkladá nielen investícia do obnovy plášťa, strechy a otvorových konštrukcií budovy, ale 

aj využitie maximálnej možnej formy technológií obnoviteľných zdrojov energie (napr. 

slnečné kolektory na ohrev vody, fotovoltické panely na výroby elektrickej energie, 

rekuperácia a pod.). 

Vzhľadom na vyššie uvedený cieľ sa predpokladá zodpovedajúca investícia. Výzva umožňuje 

100% financovanie, t.j. nie je potrebné spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa 

v rámci oprávnených výdavkov. 

Oblasť podpory Aktivita 

A) Opatrenia 

súvisiace s úsporou 

energie (externé 

prostredie) 

Obnova obvodových stien a stropu (vonkajšia strana) – zateplenie 

fasády, zateplenie strechy, obnova vnútorných konštrukcií 

oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory, výmena okien 

a dverí, integrácia zelených prvkov – tieniaca technika, vegetačné 
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strechy a steny (zelené). 

B) Zariadenia 

súvisiace s úsporou 

energie (interné 

prostredie) 

Tepelné čerpadlá, plynový kondenzačný kotol, odovzdávacia 

stanica tepla, vykurovací systém, systém využívajúci teplo 

z odpadových vôd, solárny kolektor, zásobník teplej vody, systém 

distribúcie teplej vody, systém/zariadenie núteného vetrania so 

spätným získavaním tepla, výmena systému chladenia, zdroj 

chladu, výmena svetelných zdrojov, fotovoltický systém, 

batériový systém, systém na zlepšovanie energetickej efektívnosti 

budovy. 

C) Iné aktivity  

(max. 10 % 

výdavkov zo súčtu 

výdavkov na oblasť 

A,B,C)  

Sanácia vlhkosti stien, obnova vonkajších povrchových úprav a 

otvorových konštrukcií, oprava krovu, odstránenie a likvidácia 

nebezpečného odpadu, zabezpečenie bezbariérovosti, vnútorné 

rozvody a prípojky inžinierskych sietí, výťah, inštalácia systému 

chladenia, využitie dažďovej vody, výsadba stromov, nabíjacia 

stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia, parkovanie 

bicyklov. 

D) Projektová 

dokumentácia a 

pasportizácia 

Projektová dokumentácia obnovy budovy v limite 7 až 9 % zo 

súčtu výdavkov na aktivity A,B,C. V prípade potreby 

pasportizácie spolu s projektovou dokumentáciou 10 až 12 % zo 

súčtu výdavkov na oblasť A,B,C. 

 

Predložený zámer uchádzania sa o podporu je prioritný vzhľadom na potrebu obnovy budovy 

kultúrneho domu (cieľom je, aby kultúrny dom plnil svoju funkciu a rozšíril rozsah činnosti 

poskytovanej pre obyvateľov mesta) a minimalizovanie nákladov na energie v budovy 

v súčasnom období neustáleho rastu cien energií.  

V zmysle uskutočneného projektového energetického hodnotenia kultúrneho domu je objekt 

vhodný pre realizáciu opatrení v rámci uvedenej výzvy. Vďaka projektu sa predpokladá 

s významnou úsporou nákladov na energie pri súčasných cenách energií, ktoré vynakladá 

mesto Nová Baňa.  

Vďaka obnove a zlepšeniu energetickej efektívnosti by sa kultúrny dom stal priestorom, ktorý 

by mohol byť intenzívnejšie využívaní. V tomto smere je zámer podpory na obnovu 

a zvýšenie energetickej efektívnosti v synergickom efekte s už podanou žiadosťou o NFP 

„Modernizácia a inovácia kultúrneho domu v meste Nová Baňa za účelom adaptácie na 

dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ v objeme 210.526,32 EUR z IROP (podaný 

v novembri 2021 a zahŕňa výdavky predovšetkým formou interiérových úprav a technického 

vybavenia).  

Odhad na výdavky spojené s projektovou dokumentáciou (v zmysle podmienok výzvy limit 

max. 10% z celkových oprávnených výdavkov A až C) vrátane potreby pasportizácie, 

energetického auditu. Ide o oprávnený výdavok, ktorý bude po schválení refundovaný. 

 

Primátor – preto je v zátvorke kino Vatra a je to kultúrny dom, lebo my na to, aby sme do 

tejto výzvy vôbec mohli ísť, sme museli mať napísané na katastri, že je to budova využitie 

kód 15, a takéto sme nemali. Tak sme premenovali na kultúrny dom, tú 15 do katastra sme 

dostali, čiže nemáme kino Vatra, ale máme kultúrny dom.  

 

PhDr. Lenka Šubová – z administratívnej budovy ako bol označený typ, je kultúrny dom. 
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Primátor – z večera do rána máme nový kultúrny dom a ideme ho obnovovať v zmysle toho 

všetkého, čo ste počuli. Tancovať v ňom nebudeme vedieť. Už máme podanú jednu žiadosť 

na 210 000€ v rámci post covidu. To by sa vyriešila klíma, osvetlenie, toalety, bezbariérový 

vstup a verím a vyzerá to, že to bude. Toto tiež veríme, že bude, je to veľký balík v pláne 

obnovy. Mohli sme dať „až“ jednu túto budovu do ponuky v meste, aj keď starých budov 

máme veľa. Ak sa do nej niečo naleje, bude energeticky efektívna a potom budeme musieť 

vyriešiť, ako si tam v nej zatancujeme. Možno by sa to nejako dalo. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – teraz mám trochu obavy o tento projekt, keďže to bolo 

trochu zavádzanie s tým kultúrnym domom, ale zrejme ako ste naznačili, to nespĺňa ani 

kultúrny dom na Štáloch. Či sme si tým neznížili šance voči tomu, že by sme naozaj kultúrny 

dom do tej výzvy zahrnuli? 

 

PhDr. Lenka Šubová – my sme to komplexne poňali, už ten kultúrny dom bol pri predošlej 

výzve v novembri 2021, kde sme potrebovali ten typ budovy zmeniť z administratívnej 

budovy na kultúrny dom. To sa nám podarilo. Touto výzvou, keďže bola vyhlásená, sme 

chceli naviazať, aby sme kompletne mali v meste jednu budovu spravenú. Je tu väčšie 

využitie, koncentrácia ľudí a z toho dôvodu sme uprednostnili kino Vatra. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – to všetko chápem. Aké by to malo mať parametre, 

keďže tam nemôžeme tancovať, nieže to celé padne a ani na kultúrny dom na Štáloch z tej 

výzvy nevyťaží. 

 

Primátor – nemajte obavy, oni to všetko videli. To nie je niečo, čo treba tajiť. My sme sa 

oficiálne pýtali, čo robiť s takou budovou, čo je kino Vatra, nefunguje 15 rokov. To zmeniť je 

najmenej. Výzva je vonku. 

 

PhDr. Lenka Šubová – žiadosť sa ešte pripravuje, analyzuje sa rozpočet, ktorý máme na 

kino Vatra z rekonštrukcie a chceli by sme to podať v januári. Je dlhší proces v rámci podania 

žiadosti s prípravou podkladov a podobne. 

 

Primátor – všetko sa robí nejaký čas. Eurofondy- keď si niekto myslí, že o tri mesiace bude 

mať všetky, ktoré sú dostupné tu v Novej Bani, tak o tri roky a nie tri mesiace a nie všetky. 

 

Mgr. Peter Hudec – verím, že sa to podarí, ale nie je problém v tom, že najmladší kultúrny 

dom je v najhoršom stave? Keď sme za týždeň preklasifikovali, že sa stal kultúrnym domom 

a už žiadame naň rekonštrukciu? Nebude tam nejaký problém s týmto administratívnym, že 

zistia na katastri, že doteraz to bola administratívna budova, z večera do rána sa stal kultúrny 

dom? 

 

PhDr. Lenka Šubová – museli sme dávať zmenu na okresný katastrálny úrad oficiálnou 

žiadosťou a bolo nám to odsúhlasené, schválené, čiže je to v poriadku. 

 

Primátor – my neberieme žiadne dotácie na letisko alebo parkovisko ale tú budovu reálne 

máme. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 141/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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schvaľuje  

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. 02I02-29-V01 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Komponentu 2 

Plánu obnovy a odolnosti SR na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 

z Ministerstva dopravy a výstavby SR na projekt s názvom „Obnova budovy 

kultúrneho domu s dôrazom na zvýšenie energetickej efektívnosti v meste Nová 

Baňa“ (ďalej len „projekt“) 

- realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 

platným programom rozvoja mesta 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci 

 

oprávňuje  

 

- primátora ako štatutárneho zástupcu mesta uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane 

prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia 

predloženej žiadosti o prostriedky mechanizmu 

 

Hlasovanie č. 18: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

 

16. Memorandum o spolupráci partnerov PHRSR 2021-2027 

 

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

a spracovateľkou bodu PhDr. Lenka Šubová, poverená vedením kancelárie primátora, 

projektový manažér. K danému bodu boli materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa schválilo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Bani dňa 

29.12.2020 UZN č.131/2020 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na 

roky 2021-2027 (ďalej PHRSR) a dňa 23.2.2022 UZN č. 5/2022 aktualizáciu tohto 

strategického dokumentu.  

 

Jeho súčasťou bude aj MEMORANDUM o spolupráci partnerov na realizácii PHRSR, 

ktoré po vzájomnej dohode uzatvárajú:  

 

Mesto Nová Baňa 

 

a sociálno-ekonomickí partneri mesta Nová Baňa, jednotlivo: 

Knauf Insulation, s.r.o.  

Cortizo Slovakia, a.s. 
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Tristone Flowtech Slovakia, s.r.o. 

K-plast výrobné družstvo  

Malé a stredné podniky 

Banskobystrický samosprávny kraj 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON 

 

nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu, uvedomujúc si význam partnerstva a vzájomnej 

spolupráce pri zlepšovaní podmienok života obyvateľov nášho mesta, ako aj strategický 

význam programového obdobia Európskej únie 2021 – 2027 pre regionálny rozvoj a za 

podmienok všestrannej výhodnosti v záujme zvýšenia aktívnej spolupráce na dosiahnutie 

maximálneho synergického a multiplikačného efektu pri jeho napĺňaní. 

 

Primátor – týmto završujeme, to čo už chvíľu malo byť, ale nedarilo sa nám to vybaviť. 

Teraz to už budeme mať komplet na obdobie 2021-2027. Nové tu je, že sú tu zahrnutí aj 

podnikatelia. To si myslím, že s tým treba ešte pracovať, to je aj pre to ďalšie volebné 

obdobie. Treba hlavne s nimi pracovať, aby sa tu nenachádzali iba formálne ale aj reálne, aby 

to malo význam pre jednu i druhú stranu. Veľké podniky, ktoré tu sú, už bolo povedané ako 

sa Kanuf zapája, Cortizo detto, tak oni hlavne potrebujú vyriešiť kľúčové veci a to je 

elektrická energia. A na to pamätá aj toto PHRSR a musí tam dosť k takému vývoju, že sa tá 

energia vybaví a bude zabezpečená. Inak je fajn, že to tu máme, bola vôľa i podpora sa 

zapojiť od všetkých. Ďakujem. 

 

O 17:14 poslanec Marko opustil rokovaciu miestnosť. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 142/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

berie na vedomie 

 

Memorandum o spolupráci partnerov Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

mesta Nová Baňa na roky 2021-2027. 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 19: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Igor 

Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton 

Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

 

17. Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej 

rady v Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených  

pri Mestskom zastupiteľstve  mesta v Novej Bani (zmena pre členov komisie 

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

a spracovateľkou bodu Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Mgr. Ján Škvarka – chcel by som poprosiť predkladateľa, či by suma mohla byť zvýšená 

aspoň na 30€, keďže sa nejedná o čistú sumu, ale pred odvodmi. Nie je to len hodinka času 

ľudí, čo chodia na tie obrady, ale trvá tam aj príprava, obrad, poupratovanie. Trvá to viac ako 

1,5h. Myslím si, že by bolo adekvátne dať aspoň 30 €. Ešte by som chcel poprosiť, či by bolo 

možné do týchto zásad zahrnúť to, že keď meškajú ľudia, ktorí majú prísť na tento obrad. 

Meškajú nejakých 10-15min, aby bola nejaká klauzula, ktorú podpíšu pri zajednávaní tohto 

obradu, aby sa zaplatilo aj za ten čas týchto ľudí, ktorí čakajú. Bol som svedkom, kedy sa 

jeden zo svedkov nevedel dostať 25min. a tí ľudia tam zbytočne čakali a ten čas im nikto 

nezaplatil. Tak by bolo fajn im to nejako kompenzovať.  

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – navýšenie vo výške 30€ by sme po vašom schválení mohli dať, 

lebo v rozpočte na to peniaze sú vyčlenené aj v takejto výške. A k druhému bodu si myslím, 

že je to skôr ojedinelý prípad a pri tej práci s ľuďmi to nastane, ale to asi nevieme ošetriť 

v žiadnych zásadách. 

 

Ing. Karol Tužinský – nesúhlasím s tým, aby sme tam dávali nejakú klauzulu, že ak budú 

meškať. Ja som tiež asi ešte neriešil sobáš, ktorý by začal na čas, väčšinou sa meškalo, ale 

neviem si predstaviť, ako by sme to vymáhali. Pani prednostka, aké sú teraz poplatky mestu 

za sobáš mimo mestského úradu? 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – mimo obradnej sieni je to viac ako 160€. 

 

Ing. Karol Tužinský – prikláňam sa k návrhu kolegu navýšenie na 30€. 

 

Primátor – sám som súčasťou sobášov. Na čas je to dve hodiny minimum a to som ušetrený 

upratovania na konci. Musíte tam ísť skôr. Za tú sumu veľa osohu nemajú. Určite 30€ má 

svoje miesto. Poplatok je externe s cudzím cez 200€. Začnime pri tých 30€ a asi to budeme 

častejšie riešiť. Toto otvárame po neviem akom čase. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – na začiatku volebného obdobia sa to otváralo, menilo sa to zo 

7€ ma 10€. Musím doplniť, že je to vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni, lebo sa 

nám hlásia na uzavretie manželstva aj z okolitých miest, sa im to páči, ako to robia kolegovia. 

 

Mgr. Peter Hudec – nebolo by to lepšie nechať pre ďalšie zastupiteľstvo, ktorý si to môžu 

sami zmeniť alebo sa dohodnúť na niečom inom? 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – uvedomovali sme si, že by bolo najlepšie to schvaľovať už 

v novom volebnom období, ale sa jedná o takúto sadzbu pre členov, ktorí vykonávajú svoju 

činnosť celoročne a naozaj suma bola veľmi nízka, tak sme si dovolili predložiť tento návrh aj 

teraz. 

 

Primátor – svadby nemajú volebné obdobia, ešte teraz sa naprihlasujú. Keď majú 10€ 

a môžu mať 30€, tak nech z toho voľačo majú. Ak by to chceli zvýšiť na 50€, tak môžu.  

Poprosím zvýšiť teda na 30€. 

  

O 17:21 príchod poslanca Marka naspäť do rokovacej miestnosti. 



44 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 143/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novej Bani, Mestskej rady v 

Novej Bani a členov a zapisovateľov komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve mesta 

v Novej Bani v zmysle pozmeňujúceho návrhu. 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 20: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

 

18. Zápis do kroniky mesta za rok 2020 a 2021 

 

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

a spracovateľkou bodu Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ.  

 

Primátor – v júni sme riešili zmenu kronikárky. Kronikárkou je pani prednostka. Už pri 

návrhu sme vedeli, že tú štruktúru chceme inak. Keď by chcel niekto zachovať štruktúru 12 

kapitol, podľa mňa je to rozumné. Ako sa bude písať kronika, to sme sa poučili teraz my 

dvaja. Nedá sa to písať, keď to treba dať do zastupiteľstva. Musí sa to robiť priebežne, 

celoročne. Keď to chce niekto napísať teraz, tak sa v tom utopí, lebo to sa nedá, sám so sebou 

nie ste spokojný. Tak ako ani ja nie som úplne s týmto spokojný, ale je to najlepšie, čo teraz 

vieme dať. Nikto to nikdy nepísal priebežne, tak to malo taký výstup. Keď sa to bude písať 

priebežne, tak tam budú veci, ktoré odrážajú špecifickú vec, mimoriadne situácie. Bude to 

pekným písmom napísané. Tí, ktorí to budú o 50 rokov čítať, nebudú vedieť vyhodnotiť, či je 

tam všetko, tak ako bolo. Treba to robiť priebežne a podchytávať, potom to bude napísané 

správne. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pre istotu sa opýtam, vždy sme to schvaľovali 

v decembri nasledujúceho roka. Neschválili sme už náhodou rok 2020?  

 

Primátor – tak sme sa zaoberali covidom, že nám tento rok ušiel. 

 

Mgr. Ľudmila Rajnohová – naposledy sme schvaľovali rok 2019. 
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – pri zmene zapisovateľky si povedala, že sa vyjadrila, 

že už nechce pokračovať p. Orgonášová, tak som myslela, že to bol rok 2020. 

 

O 17:21 odchod poslanca Kološtu z rokovacej miestnosti. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 144/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje   

 

a) zápis do kroniky mesta za rok 2020, 

b) zápis do kroniky mesta za rok 2021. 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 21: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Igor Moško, 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 
 

 

19. Udelenie Ceny mesta Nová Baňa   

 

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

a spracovateľkou bodu Mgr. Ľudmila Rajnohová, prednostka MsÚ. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Dôvodová správa 

 

Mesto Nová Baňa má zakotvené v Štatúte mesta možnosť udeľovať verejné uznanie - Cenu 

mesta Nová Baňa, alebo Čestné občianstvo mesta Nová Baňa. Návrhy schvaľuje mestské 

zastupiteľstvo. Vybrané osobnosti si prevezmú ocenenia počas slávnostného aktu z rúk 

primátora mesta Nová Baňa. V súlade s platným Štatútom mesta Nová Baňa Mestské 

zastupiteľstvo v Novej Bani môže každoročne udeliť cenu mesta občanom mesta a 

kolektívom, ktorá sa udeľuje najmä za: 

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 

publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, 

b) činnosť, ktorou sa nejakým spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a 

športový rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí, 

c) činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov, 

d) činnosť pri záchrane a obnove kultúrnych a technických pamiatok mesta. 

Cena mesta pozostáva z listiny, ktorú podpisuje primátor mesta. Slávnostné odovzdanie ceny 

mesta poctenému sa vykoná na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej 

Bani, o čom sa vykoná zápis do pamätnej knihy mesta. 
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Kandidát č.1 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    Štefan Wolf  (Slameníkov) 

Adresa:     Nová Baňa, Slameníkova cesta 4 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Pán Štefan Wolf Slameníkov niekoľko desiatok rokov aktívne báda a vydáva knižné 

publikácie o novobanských Štáloch. Veľmi pútavým spôsobom zaznamenáva nielen miestne 

tradície, ale aj zachováva jednotlivé názvy častí lokalít Štále. Je autor románu (Zem tŕním 

venčená, 2007), kníh poviedok (Posledné zvonenie, 1999; Lohajova Anička, 2006), literatúry 

faktu (Rúbanisko, 1999; Krvavá štiavnická štreka, 2004), divadelnej hry (Deravý most, 2000). 

Na cenu mesta je navrhnutý za jeho prínos a unikátnu tvorbu v oblasti literatúry.   

 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

Kandidát č.2 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    Jozef Spurný 

Adresa:     Nová Baňa, Štúrova 6 

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Pán Jozef Spurný je viacnásobný darca krvi.  Túto drahocennú, pre život človeka dôležitú 

tekutinu daroval 173 krát. Po prvom odbere v roku 1977 sa každoročne zúčastňoval  na 

odberoch vo viacerých odberových centrách a za svoj šľachetný postoj k utrpeniu chorých 

a nezištnú pomoc získal postupne všetky stupne plakiet Dr. Jánskeho – od bronzovej po 

diamantovú v roku 2009. Cenu mesta mu navrhujeme ako výnimočnému dobrovoľnému 

darcovi krvi, ktorý zachraňuje životy a motivuje k tomu aj nás ostatných. 

 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

Kandidát č.3 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    Ing. Július Uhrecký 

Adresa:     Nová Baňa, Mieru 1  

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Pán Ing. Július Uhrecký je dlhoročným podpredsedom Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov, ktoré je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Je 

historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických 

bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné 

oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho 

pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami. V súlade s jeho 

stanovami presadzuje demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý 

štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním v súlade s princípmi 

obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.  Odsudzuje všetky pokusy o znevažovanie 

SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny. Dbá o to, aby história boja proti 

fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná. Každoročne navrhuje do 

rozpočtu mesta Nová Baňa ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a 

hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Ocenenie navrhujeme za dlhoročnú záslužnú 

a prospešnú činnosť v zväze Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov a v prospech mesta Nová Baňa. 
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Predkladateľ návrhu: 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

Kandidát č.4 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    Jozef Blaha 

Adresa:     Nová Baňa, Nábrežná 17 

 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Pána Jozefa Blahu poznáme ako ovocinára, pôdohospodára, spisovateľa, publicistu a 

novinára, ktorý žije a tvorí v našom meste od roku 1979. Po celý život pracoval v rezorte 

pôdohospodárstva. Bol agronómom pre špeciálne plodiny, pôsobil v oblasti ovocinárstva, 

zeleninárstva, rastlinolekárstva a v oblasti výskumu a zakladania intenzívnych ovocných 

sadov. Podieľal sa na zakladaní a pestovaní intenzívnych ovocných sadov. Je literárne činný. 

Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2014). Témy, ktorými sa zaoberal,boli 

kultúra, poľnohospodárstvo, šport, zdravotníctvo, ale zachytával najmä postrehy ľudí. Je 

autorom poviedok, čŕt, spoluautorom monografie. Námety pre svoju tvorbu čerpá zo života, z 

dedinského prostredia, vo svojich knihách vyzdvihuje morálne hodnoty jednoduchého 

dedinského človeka. Ocenenie navrhujeme za celoživotné dielo v oblasti pôdohospodárstva – 

ovocinárstva a za dlhoročnú záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Nová Baňa. 

 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. Ján Škvarka, poslanec MsZ Nová Baňa 

Kandidát č.5 

Údaje navrhovaného na ocenenie  

Meno a priezvisko:    MUDr. Katarína Tužinská 

Adresa:     Nová Baňa, Pod sekvojou 33 

Zdôvodnenie návrhu na ocenenie: 

Takmer osem mesiacov, tak dlho trval nepredstaviteľný nápor na všeobecných lekárov 

a pediatrov ako aj ostatných zamestnancov zdravotníctva počas pandémie. Mnohí lekári 

a zdravotné sestry vymenili svoju primárnu medicínsku oblasť a odev za nepriedušný overal, 

respirátor a okuliare. Starali sa výhradne o ľudí s týmto ochorením. Unavení psychicky 

i fyzicky, s obavami o seba i svojich blízkych. Napriek tomu lekári a zdravotníci zostávali 

celé mesiace v ambulanciách a covidových oddeleniach. Pani MUDr. Katarína Tužinská  

pôsobila nielen vo svojej pediatrickej ambulancii, ale zastupovala aj Slovenskú lekársku 

komoru v Krízovom štábe mesta Nová Baňa, kde sa veľmi aktívne zapájala a dohliadala na 

dodržiavanie opatrení schválených Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave. 

Navrhujeme udeliť Cenu mesta Nová Baňa za neúnavnú a obetavú starostlivosť o pacientov 

a obyvateľov mesta Nová Baňa počas pandémie COVID – 19. 

Predkladateľ návrhu: 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, primátor mesta Nová Baňa 

Návrh na udelenie čestného občianstva pre MUDr. Gejza Boču in memoriam. 

V meste Nová Baňa zriadil jednu z prvých pôrodníc na Slovensku. Bolo to v roku 1953. 

Existovali len rozptýlené oddelenia v nemocniciach s veľkou obmedzenou dopravou do 

nemocnice. Zriadením pôrodnice sa výrazne zlepšila starostlivosť o rodiace ženy, znížila sa 

materská aj novorodenecká úmrtnosť. Z pozície vedúceho zdravotného odboru rady KNV 

v Banskej Bystrici presadil výstavbu novej nemocnice s poliklinikou v Novej Bani. Bolo to 

v roku 1956. Nemocnica začala svoju prevádzku od roku 1960 s chirurgickým 

a gynekologickým oddelením, biochemickým laboratóriom, ambulanciami všeobecných 

lekárov, ORL ambulancie, chirurgickej ambulancie, internej a pľúcnej a detských ambulancií 

ako aj zubných lekárov. Podľa názoru navrhovateľa, tento počin nie je možné vyčísliť 
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finančne, lebo jeho prínos pre zdravie a dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa vyčísliť nedá. 

Ak keď táto nemocnica pred časom zanikla, jej prínos treba hodnotiť ako trvalý 

a viacgeneračný. Ak priznáme pravdivosť tvrdeniu, že zdravie je nadovšetko, potom podľa 

názoru navrhovateľa, si ten, kto sa o zdravie obyvateľov nielen mesta, ale aj  okolia zaslúžil 

zabezpečením dostupnej zdravotnej starostlivosti, čestné občianstvo mesta Nová Baňa 

zaslúži. Okrem toho bol lekárom v Novej Bani a dlhoročným poslancom MNV a členom 

rady. Predkladateľ návrhu MUDr. Marian Boča    

 

Primátor – termín vyplýva 19.10.2022 o 17 h v obradnej sieni mesta. Nominácii je päť 

a čestné občianstvo. Dokážeme sa tam zmestiť a zvládnuť to dôstojným spôsobom. Bude to 

posledné predvolebné slávnostné zastupiteľstvo a dôstojne môže prebehnúť. Za návrh pána 

poslanca ďakujem. Všetci ste boli oslovovaní, išli aj pripomienky, ústne ste vyjadrili podporu. 

Nie je dôležité, kto navrhol, či poslanec, primátor alebo prednostka, podstatné je, že na to 

pamätáme a určitým spôsobom sa chceme poďakovať. 

 

O 17:31 príchod poslanca Kološtu naspäť na rokovanie. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 145/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

   

a) návrh na udelenie verejných uznaní a ocenení mesta Nová Baňa - udelenie ceny mesta pre 

Štefana Wolfa Slameníkov, Jozefa Spurného, Ing. Júliusa Uhreckého, Jozefa Blahu a MUDr. 

Katarínu Tužinskú, udelenie čestného občianstva mesta Nová Baňa Gejzovi Bočovi in 

memoriam, 

b) termín odovzdávania ocenení dňa 19. októbra 2022 o 17,00 hod. v obradnej sieni mesta 

Nová Baňa. 

 

 

Hlasovanie č. 22: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

 

20. Majetkové veci 

 

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

a spracovateľkou bodu Dáša Zigová. Body predniesol Ing. Jozef Spurný. K danému bodu boli 

materiály zaslané vopred. 

 

Primátor – je pravidlom, že z dôvodu šetrenia mojich hlasiviek, sa bodu sa ujíma 

viceprimátor.  
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Ing. Karol Tužinský – 27 bodov sme dostali s materiálmi na MsZ, jeden bod nás čakal tu na 

mieste. Spracovateľka ochorela, prednášať bude Ing. Spurný. 

 

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. 3095/7 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 125 m
2
  vedený 

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

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta;        

v prospech:  

Bohuslav Pšenko, rod. Pšenko a Mária Pšenková, rod. Ragasová, trvalé bydlisko Lachova 

1608/24, 851 03  Bratislava; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý susedí 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 7101 vo vlastníctve žiadateľov. Za účelom scelenia 

mestského pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov; 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 124/2022 vypracovaným                     

dňa 03.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                     

966 71  Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 14,52 eur/m
2
.                   

Za výmeru 125 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 2.359,50 eur                        

(slovom: dvetisíctristopäťdesiatdeväť eur a päťdesiat 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. 

 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 103/2022 

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. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov. 

Ing. Karol Tužinský – v mapke sme videli vyznačené parcely modrou a červenou, lebo 

s touto mapkou súvisí aj bod č. 2 . 

 

O 17:43 odchod poslanca Lalku z rokovacej miestnosti. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 146/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

schvaľuje 
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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. 3095/7 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 125 m
2
  vedený 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa ako 

vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta;        

v prospech:  

Bohuslav Pšenko, rod. Pšenko a Mária Pšenková, rod. Ragasová, trvalé bydlisko Lachova 

1608/24, 851 03  Bratislava; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý susedí 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 7101 vo vlastníctve žiadateľov. Za účelom scelenia 

mestského pozemku s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov; 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 124/2022 vypracovaným dňa 

03.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre 

bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 14,52 eur/m
2
.  

Za výmeru 125 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 2.359,50 eur  (slovom: 

dvetisíctristopäťdesiatdeväť eur a päťdesiat 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. 23: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Igor Moško, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 – uznesenie bolo prijaté 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod nehnuteľnosti podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

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

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

pozemky 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
                                 

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

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta;        

 

v prospech:  

Maroš Polc, rod. Polc a Martina Polcová, rod. Pšenková, trvalé bydlisko               Lachova 

1601/21, 851 03  Bratislava; 
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z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré susedia 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 9212 vo vlastníctve žiadateľov.                               

Za účelom scelenia mestských pozemkov s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 125/2022 vypracovaným                     

dňa 04.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné 

Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 14,52 eur/m
2
.                                   Za 

výmeru 94 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 1.774,34 eur                        (slovom: 

jedentisícsedemstosedemdesiatštyri eur a tridsaťštyri centov), s ktorou bude zároveň na 

úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu                za 

stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 150,00 eur. 

 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 102/2022 

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. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemkov podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľov. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 147/2022 

 

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: 

pozemky 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
  vedené Okresným úradom 

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

Nová Baňa, v lokalite Laznícka cesta;        

v prospech:  

Maroš Polc, rod. Polc a Martina Polcová, rod. Pšenková, trvalé bydlisko Lachova 1601/21, 

851 03  Bratislava; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré susedia 

s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 9212 vo vlastníctve žiadateľov. Za účelom scelenia 

mestských pozemkov s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov; 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 125/2022 vypracovaným dňa 

04.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre 

bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 14,52 eur/m
2
. Za výmeru 94 m

2
 predstavuje 

kúpna cena čiastku celkovo 1.774,34 eur (slovom: jedentisícsedemstosedemdesiatštyri eur 

a tridsaťštyri centov), s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada 

nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 150,00 

eur. 
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Hlasovanie č. 24: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Igor Moško, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 2566/1 – záhrada o celkovej výmere 16.179 m
2
 vytvorený  dielom 

„1“ o výmere 295 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 2381 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

843 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. 

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 51822326-81/2022, 

vypracovaným dňa 28.06.2022 geodetom Radoslavom Fodorom, M. R. Štefánika 1/12, 965 

01 Žiar nad Hronom, overeným dňa 13.07.2022, pod číslom G1 - 354/2022;               

 

v prospech:  

Ing. Benjamín Volf, rod. Volf, trvalé bydlisko Rekreačná cesta 6367/23,                                    

968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý nadväzuje na pozemok C KN 

parc. č. 2566/1 vo vlastníctve žiadateľa evidovaný na LV č. 5141.                           Časť 

pozemku E KN par. č. 2381 (C KN parc. č. 2567/1) rodina žiadateľa udržiava ako trvalý 

trávny porast už niekoľko generácií. Po odkúpení pozemku plánuje žiadateľ využívať 

uvedený pozemok tak ako doposiaľ, ako poľnohospodársku pôdu                           na 

pestovanie krmovín – trávnatý porast; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 142/2022 vypracovaným dňa 

24.08.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71                           

Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 10,28 eur/m
2
. Za výmeru 295 m

2
 

predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 3.942,38 eur                                       (slovom: 

tritisícdeväťstoštyridsaťdva eur a tridsaťosem 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.  

 

Dôvodová správa 
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Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 27.04.2022 uznesením č. 66/2022 

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 ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa. 

 

Ing. Karol Tužinský – k tomuto bodu sme obdržali námietku, ktorá bola doručená. Poslal ju 

p. Pavol Bóna. Citujem text: „Odvolanie sa proti rozhodnutiu mestského zastupiteľstva.  

Týmto reagujem na oznam na elektronickej úradnej tabuli mesta Nová Baňa o odpredaji 

pozemku o ktorý som mal ja záujem a požiadal som mesto Nová Baňa o jeho odkúpenie.  

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo predať pozemok inej osobe ako mne a to p.lng. Benjamínovi 

Volfovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

Týmto PODÁVAM ODVOLANIE proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu, že ja som si tento 

pozemok našiel na katastrálnej mape a požiadal som mesto Nová Baňa o jeho odkúpenie.  

Rozhodnutie zastupiteľstva predať pozemok p.lng. Volfovi podľa osobitného zreteľa preto 

považujem pre mňa za nespravodlivé a diskriminujúce. Bóna Pavol“  

 

Gregor Káder – chcem sa opýtať, keď sa odsúhlasí predaj p. Volfovi, p. Bóna by podnikol 

ďalšie kroky, či sa nedostaneme zase do súdneho sporu, ktorých si myslím, na konte máme 

dosť?  

 

Ing. Karol Tužinský – neviem, čo podnikne p. Bóna. Do sporu sa môžeme dostať vždy. 

S zdôvodnením sme sa zaoberali aj na komisii. Stalo sa veľakrát, že si niekto našiel pozemok 

a potom ho nekúpil, lebo sme ho predali niekomu inému alebo išiel do súťaže. To, že nájdeš 

pozemok, neznamená, že ti to máme povinnosť odpredať. O uvedený pozemok sa p. Volf 

roky staral, susedí s jeho pozemkom zatiaľ čo p. Bóna býva cez cestu. Je tiež v žiadosti 

o ďalšiu parcelu. 

  

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – podľa mňa to nebude minimálny problém, máme tu aj 

dnes aj iné zastupiteľstvá kopec osobitých zreteľov, razíme cestu, že je to len na nás. Neviem, 

prečo by tento 300 m mal byť výnimkou, že nemôžeme o tom rozhodnúť práve ako dnes to 

považujeme za vhodné. Celkove sa chcem spýtať, keďže tá ďalšia časť pôjde nakoniec 

z dôvodu záujmu viacerých strán do súťaže, či by to dávalo zmysel predsa len to spojiť 

naspäť a predávať kompletne? Nemám problém s týmto návrhom dnešným, len či by ten 

pozemok, čo tam ostal, nebol zaujímavejší s tými 300 m. 

 

Ing. Karol Tužinský – ten ďalší pozemok je daný do súťaže na prenájom. Je tam žiadosť na 

záhradku.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – chcela by som vedieť, či by tomu pozemku pomohlo 

zceliť to naspäť trebárs aj na ten nájom. 

 

Maroš Marko – rozdelilo sa to z toho dôvodu, že o túto časť, ktorú chceme predať p. 

Volfovi, sa on dlhoročne staral a je to aj vidieť na mieste. Komisia tam bola. Tá, čo chceme 

dať do nájmu, je neopatrená, zarastená. Tá druhá bola kosená, staral sa, aby to nezarástlo. 

Preto sa to takto rozdelilo, jednu odpredáme, druhú dáme do prenájmu a tam sa môže 

uchádzať aj p. Bóna. Tam osobitý zreteľ neprichádza do úvahy.  
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Primátor – tiež som bol na komisii, bol prizvaný aj p. Bóna. Na tej komisii v zásade padlo 

vysvetlenie, že ten, kto, v tomto prípade dostáva osobitý zreteľ, je ten, koho parcela je 

susediaca s touto parcelou. Susediaca parcela je p. Volfa. Ďalšia je mestská časť, potom je 

SPF, potom pani z Nitry a cez cestu je p. Bóna. K tej námietke čo dal, čo bolo zverejnené 15 

dní, že sa cíti byť diskriminovaný. Chcem sa opýtať právničky, ako toto vieme vysvetliť. Ak 

niekto dostal osobitý zreteľ, tak možno aj druhý ho chce, vtedy je to rovnocenné. Alebo ak on 

má mať niečo v súťaži na prenájom, tak možno aj druhý má mať v súťaži na prenájom. Vtedy 

sú to rovnaké podmienky. 

 

 Ing. Karol Tužinský – dá sa k tomu vysvetliť to, čo sme vysvetľovali na komisii, že komisia 

zatiaľ vždy postupovala v tom zmysle, že pokiaľ susedí s tým pozemkom, tak tam sme 

odporúčali osobitý zreteľ. Pán Bóna je cez cestu a nespĺňa tam zásadnú podmienku. Už 

v minulosti sme zopárkrát vylúčili osobitý zreteľ kvôli tomu, že žiadne pozemky žiadateľa 

nesúviseli s tým pozemkom, čo chcel kúpiť. Takto sme postupovali v minulosti. Neviem, či 

pani právnička má nejaké právnické vysvetlenie na toto, čo požaduje primátor. 

 

Právnička – je to v podstate na rozhodnutí zastupiteľstva, ale tento princíp, ktorý ste 

spomínali, je myslím si veľmi vhodný, pretože tam ide o susediace pozemky. 

 

Primátor – akceptujem vysvetlenie, že áno, susediaci pozemok znamená osobitý zreteľ. Ty 

nie si susediaci pozemok. On hovoril o diskriminácii, tak osobitý zreteľ nie je možný. 

Budeme mu to musieť takto nejako vysvetliť. To, čo tu bolo povedané, nech sa to predáva ako 

celok, ale bonitná časť je tá, obrábaná p. Volfom. Tá ostatná časť je defacto nejaká cesta. 

 

Ing. Karol Tužinský – nie je to cesta, nebola to cesta, poznám to. Cesta je vo vlastníctve SPF 

a ďalej je cesta vo vlastníctve mesta. Tam sa zrejmä z okolitých záhrad vyhadzovali kamene 

a z toho dôvodu to tak vyzerá. Pán Volf sa o tú časť staral v domnení, že je to jeho, tak tam 

kameň nenájdete. 

 

O 17:55 príchod poslanca Lalku do rokovacej miestnosti. 

 

U z n e s e n i e   č. 148/2022 

 

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. 2566/1 – záhrada o celkovej výmere 16.179 m
2
 vytvorený  dielom 

„1“ o výmere 295 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 2381 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

843 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. 

Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 51822326-81/2022, 

vypracovaným dňa 28.06.2022 geodetom Radoslavom Fodorom, M. R. Štefánika 1/12, 965 

01 Žiar nad Hronom, overeným dňa 13.07.2022, pod číslom G1 - 354/2022;               

v prospech:  

Ing. Benjamín Volf, rod. Volf, trvalé bydlisko Rekreačná cesta 6367/23, 968 01  Nová Baňa; 

z dôvodu  majetkovoprávneho vysporiadania pozemku,  ktorý nadväzuje na pozemok C KN 

parc. č. 2566/1 vo vlastníctve žiadateľa evidovaný na LV č. 5141. Časť pozemku E KN par. č. 

2381 (C KN parc. č. 2567/1) rodina žiadateľa udržiava ako trvalý trávny porast už niekoľko 
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generácií. Po odkúpení pozemku plánuje žiadateľ využívať uvedený pozemok tak ako 

doposiaľ, ako poľnohospodársku pôdu na pestovanie krmovín – trávnatý porast; 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 142/2022 vypracovaným dňa 

24.08.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre 

bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 10,28 eur/m
2
. Za výmeru 295 m

2
 predstavuje 

kúpna cena čiastku celkovo 3.942,38 eur (slovom: tritisícdeväťstoštyridsaťdva eur 

a tridsaťosem 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. 25: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton 

Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Igor Moško) 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 2169/4 – trvalý trávny porast o výmere 140 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 1501/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 185.597 m
2
  vedeného 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8541,           v k.ú. Nová Baňa 

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom                          č. 45859671-

101/2022, vypracovaným dňa 05.08.2022 geodetickou spoločnosťou KAGEOD s.r.o., Na 

Štepnici 2299/3, 960 01 Zvolen, overeným dňa 18.08.2022,            pod číslom G1 - 434/2022;               

 

v prospech:  

Ing. Štefan Truban, rod. Truban, trvalé bydlisko Sadovnícka cesta 6773/38,                              

968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý susedí 

a pozemkami evidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve žiadateľa za účelom zarovnania 

parciel vo vlastníctve žiadateľa; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 143/2022 vypracovaným dňa 

24.08.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71                           
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Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 10,28 eur/m
2
. Za výmeru 140 m

2
 

predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 1.870,96 eur                                       (slovom: 

jedentisícosemstosedemdesiat eur a deväťdesiatšesť 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.  

 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 105/2022 

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 ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa. 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 149/2022 

 

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. 2169/4 – trvalý trávny porast o výmere 140 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 1501/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 185.597 m
2
  vedeného 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8541, v k.ú. Nová Baňa ako 

vlastníctvo mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 45859671-101/2022, vypracovaným 

dňa 05.08.2022 geodetickou spoločnosťou KAGEOD s.r.o., Na Štepnici 2299/3, 960 01 

Zvolen, overeným dňa 18.08.2022,            pod číslom G1 - 434/2022;               

v prospech:  

Ing. Štefan Truban, rod. Truban, trvalé bydlisko Sadovnícka cesta 6773/38, 968 01  Nová 

Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý susedí 

a pozemkamievidovanými na LV č. 3235 vo vlastníctve žiadateľa za účelom zarovnania 

parciel vo vlastníctve žiadateľa; 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 143/2022 vypracovaným dňa 

24.08.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre 

bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 10,28 eur/m
2
. Za výmeru 140 m

2
 predstavuje 

kúpna cena čiastku celkovo 1.870,96 eur                                       (slovom: 

jedentisícosemstosedemdesiat eur a deväťdesiatšesť 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. 26: 

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, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 

 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 1702/4 – trvalý trávny porast o výmere 109 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 5169 – ostatná plocha o celkovej výmere 439 m
2
  vedeného Okresným úradom 

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

Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-177/22, vypracovaným dňa 13.08.2022 

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

dňa 17.08.2022, pod číslom G1 - 436/2022;               

 

v prospech:  

Mgr. Eva Juristá, rod. Budinská, trvalé bydlisko Pod sekvojou 2192/11,                                     

968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý susedí 

s pozemkom C KN parc. č. 1702/3 vo vlastníctve žiadateľky evidovaným Okresným úradom 

v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9377 za účelom zväčšenia pozemku scelením 

časti mestského pozemku s pozemkom C KN parc. č. 1702/3; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 159/2022 vypracovaným dňa 

11.09.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71                           

Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 8,81 eur/m
2
. Za výmeru 109 m

2
 

predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 1.248,38 eur                                       (slovom: 

jedentisícdvestoštyridsaťosem eur a tridsaťosem 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.  

 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 27.04.2022 uznesením č. 61/2022 

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 ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  pozemku podľa § 9a, ods. 8 písm. e) 
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zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľky. 

 

 

 

U z n e s e n i e   č. 150/2022 

 

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. 1702/4 – trvalý trávny porast o výmere 109 m
2
 vytvorený  z pozemku 

E KN parc. č. 5169 – ostatná plocha o celkovej výmere 439 m
2
  vedeného Okresným úradom 

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

Nová Baňa geometrickým plánom č. 10935479-177/22, vypracovaným dňa 13.08.2022 

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

17.08.2022, pod číslom G1 - 436/2022;               

v prospech:  

Mgr. Eva Juristá, rod. Budinská, trvalé bydlisko Pod sekvojou 2192/11, 968 01  Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, ktorý susedí 

s pozemkom C KN parc. č. 1702/3 vo vlastníctve žiadateľky evidovaným Okresným úradom 

v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 9377 za účelom zväčšenia pozemku scelením 

časti mestského pozemku s pozemkom C KN parc. č. 1702/3; 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 159/2022 vypracovaným dňa 

11.09.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre 

bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 8,81 eur/m
2
. Za výmeru 109 m

2
 predstavuje 

kúpna cena čiastku celkovo 1.248,38 eur                                       (slovom: 

jedentisícdvestoštyridsaťosem eur a tridsaťosem 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. 27: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 



59 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod 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: 

 

pozemok C KN parc. č. 3527/2 – ostatná plocha o výmere 169 m
2
 vytvorený dielom „1“ 

o výmere 41 m
2
 z pozemku  E KN parc. č. 4109/2 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

8.840 m
2 

a dielom „2“ o výmere 128 m
2
 z pozemku  E KN parc. č. 4109/3 – trvalý trávny 

porast o celkovej výmere 5.503 m
2
 vedených Okresným úradom                    v Žarnovici, 

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

 

pozemky vytvorené z pozemku E KN parc. č. 4109/3 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

5.503 m
2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym           na LV č. 

3853, v  k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa: 

C KN parc. č. 3529/2 – záhrada o výmere 97 m
2
 vytvorený dielom „3“ o výmere 97 m

2
,  

C KN parc. č. 6309/15 – trvalý trávny porast o výmere 315 m
2
 vytvorený dielom „4“   

o výmere 34 m
2
, geometrickým plánom č. 10935479-178/22 vypracovaným dňa 09.08.2022, 

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

16.08.2022,  pod číslom G1 - 422/2022; 

 

v prospech:  

Mária Polcová, rod. Kráľová, trvalé bydlisko 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 žiadateľky za účelom vybudovania 

prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam. Súčasná prístupová cesta k nehnuteľnostiam 

vo vlastníctve žiadateľky  (spoločný dvor) bude   po predaji susednej nehnuteľnosti 

nepostačujúci. Požadovaná časť mestských pozemkov sa nachádza vo svahovitom teréne 

zarastenom náletovými drevinami;
 

  

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 229/2022 vypracovaným dňa 

07.09.2022 znalkyňou  Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 966 22                           

Lutila bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 3,35 eur/m
2
. Za výmeru 300 m

2
 

predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 1.306,50 eur                                                          

(slovom: jedentisíctristošesť eur a päťdesiat centov) s ktorou bude zároveň na úhradu 

v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej 

hodnoty pozemkov vo výške 230,00 eur.  

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 109/2022 

spôsob prevodu uvedených častí 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. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod  častí mestských pozemkov podľa                            

§ 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku                 

+ 30 % naviac z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľky. 

 

Mgr. Peter Hudec – povedal si, že sú tam parcely, využívané na nejaké účely, oni tam majú 

nejaký spôsob sa tam dostať? 

 

Ing. Karol Tužinský – čo sa týka parciel, tak všade dookola  mimo tej vyznačenej červenej 

pozdĺžnej, ktorá je v nevyhnutnej šírke na nájazd a prístup poľnohospodárskym strojom na tie 

pozemky, tak sú všade mestské pozemky. Čiže môžu sa i ostatní záujemcovia dostať na 

pozemok, ale nevyužívajú to vôbec nakoľko tie ostatné pozemky tí ostatní vlastníci neriešia, 

spása to farma Boroš. Na poľnohospodárske účely tie parcely p. Kráľová využíva, nakoľko sa 

zmenili majetkové pomery kde býva, pri ich dome. Stratili možnosť dostať sa 

poľnohospodárskymi strojmi cez spoločný dvor na tieto pozemky, preto žiadajú spraviť tú 

cestu.  

 

Mgr. Peter Hudec – ani farma Boroš tam nelieta s tým dobytkom. 

 

Ing. Karol Tužinský – všetko hore aj dole sú mestské pozemky a farma tam vypustí dobytok. 

 

Maroš Marko – doteraz chodili na pozemky z vrchu, ale nehnuteľnosť má nového vlastnícka 

a ten si to nepraje. Takže sa tam z niekadiaľ potrebujú dostať. To červené je iba polovica 

pozemku, čo je mestské, taký istý pás ešte zostáva. Vie si aj ten posledný spraviť prístupovú 

cestu.  

 

U z n e s e n i e   č. 151/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

prevod 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: 

pozemok C KN parc. č. 3527/2 – ostatná plocha o výmere 169 m
2
 vytvorený dielom „1“ 

o výmere 41 m
2
 z pozemku  E KN parc. č. 4109/2 – zastavaná plocha o celkovej výmere 

8.840 m
2 

a dielom „2“ o výmere 128 m
2
 z pozemku  E KN parc. č. 4109/3 – trvalý trávny 

porast o celkovej výmere 5.503 m
2
 vedených Okresným úradom v Žarnovici, odborom 

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

pozemky vytvorené z pozemku E KN parc. č. 4109/3 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

5.503 m
2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v 

 k. ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa: 

C KN parc. č. 3529/2 – záhrada o výmere 97 m
2
 vytvorený dielom „3“ o výmere 97 m

2
, 

C KN parc. č. 6309/15 – trvalý trávny porast o výmere 315 m
2
 vytvorený dielom „4“   

o výmere 34 m
2
,geometrickým plánom č. 10935479-178/22 vypracovaným dňa 09.08.2022, 

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

16.08.2022,  pod číslom G1 - 422/2022;
 

v prospech:  

Mária Polcová, rod. Kráľová, trvalé bydlisko 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 žiadateľky za účelom vybudovania 

prístupovej cesty k uvedeným nehnuteľnostiam. Súčasná prístupová cesta k nehnuteľnostiam 
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vo vlastníctve žiadateľky  (spoločný dvor) bude   po predaji susednej nehnuteľnosti 

nepostačujúci. Požadovaná časť mestských pozemkov sa nachádza vo svahovitom teréne 

zarastenom náletovými drevinami;
 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 229/2022 vypracovaným dňa 

07.09.2022 znalkyňou  Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 966 22 Lutila bola stanovená 

všeobecná hodnota majetku po 3,35 eur/m
2
. Za výmeru 300 m

2
 predstavuje kúpna cena 

čiastku celkovo 1.306,50 eur (slovom: jedentisíctristošesť eur a päťdesiat centov) s ktorou 

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

stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 230,00 eur.  

 

Hlasovanie č. 28: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 6345/12 – ostatná plocha o výmere 460 m
2
 vytvorený  z pozemku E 

KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 7.703 m
2
  vedeného Okresným 

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

mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 53518560-65/2022, vypracovaným dňa 

04.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

10.08.2022, pod číslom G1 - 419/2022;               

 

v prospech:  

Ing. Štefan Búry, rod. Búry, trvalé bydlisko Rekreačná cesta 6397/66,                                     

968 01  Nová Baňa; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku 

s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa na ktorých sa nachádza pílnica, súp. č. 6739 

evidovanými na LV č. 8294. Za účelom rozšírenia skladovacích priestorov pílnice; 

 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 228/2022 vypracovaným dňa 

07.09.2022 znalkyňou  Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 966 22                           
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Lutila bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 4,18 eur/m
2
. Za výmeru 460 m

2
 

predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 2.499,64 eur                                                          

(slovom: dvetisícštyristodeväťdesiatdeväť eur a šesťdesiatštyri centov) s ktorou bude zároveň 

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

všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 125,00 eur.  

 

 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 112/2022 

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 ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech žiadateľa. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 152/2022 

 

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. 6345/12 – ostatná plocha o výmere 460 m
2
 vytvorený  z pozemku E 

KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 7.703 m
2
  vedeného Okresným 

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

mesta Nová Baňa geometrickým plánom č. 53518560-65/2022, vypracovaným dňa 

04.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

10.08.2022, pod číslom G1 - 419/2022;               

v prospech:  

Ing. Štefan Búry, rod. Búry, trvalé bydlisko Rekreačná cesta 6397/66, 968 01  Nová Baňa; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku 

s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa na ktorých sa nachádza pílnica,  súp. č. 6739 

evidovanými na LV č. 8294. Za účelom rozšírenia skladovacích priestorov pílnice; 

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

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 228/2022 vypracovaným dňa 

07.09.2022 znalkyňou  Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 966 22  Lutila bola 

stanovená všeobecná hodnota majetku po 4,18 eur/m
2
. Za výmeru 460 m

2
 predstavuje kúpna 

cena čiastku celkovo 2.499,64 eur (slovom: dvetisícštyristodeväťdesiatdeväť eur 

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

nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 125,00 

eur.  

 

Hlasovanie č. 29: 

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, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

prevod 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: 

 

 pozemok C KN parc. č. 6505/43 – ostatná plocha o celkovej výmere 35 m
2
, diel „1“, 

 pozemok C KN parc. č. 6505/44 – ostatná plocha o celkovej výmere 12 m
2
, diel „2“ 

 pozemok C KN parc. č. 6505/45 – ostatná plocha o celkovej výmere 55 m
2
, diel „3“ 

 pozemok C KN parc. č. 6505/46 – ostatná plocha o celkovej výmere 12 m
2
, diel „4“ 

novovytvorené  pozemky z pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok 

o celkovej výmere 6.738.459 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 

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

geometrickým plánom č. 10935479-89/22, vypracovaným dňa 19.08.2022 geodetom 

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

24.08.2022,                         pod číslom G1 - 449/2022;               

 

v prospech:  

OPTIMA – KDK s.r.o., sídlo spoločnosti: Železničný rad 70, 968 01  Nová Baňa, IČO: 

36035602; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva častí pozemku na ktorom bol pred 

rokom 1976 vybudovaný zdroj vody, ktorý slúži 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 využívaná 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, že táto nie je majetkovoprávne vysporiadaná; 

 

v kúpnej cene za výmeru 114 m
2 

predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo                 

342,00 eur (slovom: tristoštyridsaťdva eur). Znaleckým posudkom č. 8/2022 vypracovaným 

dňa 10.09.2022 znalcom Ing. Jánom Jaďuďom, PhD., Pitelová 352, 966 11 Trnavá Hora bola 

stanovená všeobecná hodnota pozemkov                                                              C KN parc. č. 

6505/43, C KN parc. č. 6505/44 a C KN parc. č. 6505/45 po 0,69 eur/m
2
 a pozemku C KN 

prc. č. 6505/46 po 0,56 eur/m
2
. S kúpnou cenou bude zároveň                       na úhradu 

v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu                                 za 

stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo výške 350,00 eur. 
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Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 111/2022 

spôsob prevodu uvedených 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. Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod 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, v kúpnej cene určenej dohodou v prospech spoločnosti                                      

OPTIMA - KDK s.r.o.. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 153/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

prevod 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: 

 pozemok C KN parc. č. 6505/43 – ostatná plocha o celkovej výmere 35 m
2
, diel „1“, 

 pozemok C KN parc. č. 6505/44 – ostatná plocha o celkovej výmere 12 m
2
, diel „2“ 

 pozemok C KN parc. č. 6505/45 – ostatná plocha o celkovej výmere 55 m
2
, diel „3“ 

 pozemok C KN parc. č. 6505/46 – ostatná plocha o celkovej výmere 12 m
2
, diel „4“ 

novovytvorené  pozemky z pozemku E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok 

o celkovej výmere 6.738.459 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 

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

geometrickým plánom č. 10935479-89/22, vypracovaným dňa 19.08.2022 geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 24.08.2022,                         

pod číslom G1 - 449/2022;               

 

v prospech:  

OPTIMA – KDK s.r.o., sídlo spoločnosti: Železničný rad 70, 968 01  Nová Baňa, IČO: 

36035602; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva častí pozemku na ktorom bol pred 

rokom 1976 vybudovaný zdroj vody, ktorý slúži 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 

využívaná 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, že 

táto nie je majetkovoprávne vysporiadaná; 

 

v kúpnej cene za výmeru 114 m
2 

predstavuje kúpna cena dohodou čiastku celkovo 342,00 eur 

(slovom: tristoštyridsaťdva eur). Znaleckým posudkom č. 8/2022 vypracovaným dňa 

10.09.2022 znalcom Ing. Jánom Jaďuďom, PhD., Pitelová 352, 966 11 Trnavá Hora bola 

stanovená všeobecná hodnota pozemkov                                                              C KN parc. č. 

6505/43, C KN parc. č. 6505/44 a C KN parc. č. 6505/45 po 0,69 eur/m
2
 a pozemku C KN 

prc. č. 6505/46 po 0,56 eur/m
2
. S kúpnou cenou bude zároveň  na úhradu v kúpnej zmluve 
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vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov 

vo výške 350,00 eur. 

 

Hlasovanie č. 30: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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. 2074/2 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.000 m
2
 vytvorený  

dielom „1“ o výmere 1.000 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast 

o celkovej výmere 100.359 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 

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

geometrickým plánom č. 10935479-188/22, vypracovaným dňa 13.08.2022 geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 18.08.2022, pod 

číslom G1 - 439/2022;               

 

v prospech:  

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, sídlo spoločnosti: Bernolákova 11,                          

968 01  Nová Baňa, IČO: 42304636; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom realizácie 

zámeru výstavby poľovníckeho domu. Jedná sa o časť pozemku, ktorý mesto neplánuje 

využiť pre svoj rozvoj alebo ho inak zhodnotiť. 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 kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 152/2022 vypracovaným dňa 

02.09.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75,                                         

966 71 Horné Hámre bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 17,99 eur/m
2
. Za výmeru 
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1.000 m
2
 predstavuje kúpna cena čiastku celkovo 23.387,00 eur                                       

(slovom: dvadsaťtritisíctristoosemdesiatsedem eur) s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej 

zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty 

pozemku vo výške 180,00 eur.  

 

Dôvodová správa 

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.06.2022 uznesením č. 114/2022 

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 ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, v kúpnej cene vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac 

z ceny všeobecnej hodnoty majetku v prospech Poľovníckej spoločnosti mesta Nová Baňa. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 154/2022 

 

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. 2074/2 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 1.000 m
2
 vytvorený  

dielom „1“ o výmere 1.000 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast 

o celkovej výmere 100.359 m
2
  vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 

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

geometrickým plánom č. 10935479-188/22, vypracovaným dňa 13.08.2022 geodetom 

Viliamom Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 18.08.2022, pod 

číslom G1 - 439/2022;               

 

v prospech:  

Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa, sídlo spoločnosti: Bernolákova 11, 968 01 Nová 

Baňa, IČO: 42304636; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania vlastníctva časti pozemku za účelom realizácie 

zámeru výstavby poľovníckeho domu. Jedná sa o časť pozemku, ktorý mesto neplánuje 

využiť pre svoj rozvoj alebo ho inak zhodnotiť. 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 kúpnej cene minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku + 30 % naviac z ceny 

všeobecnej hodnoty majetku. Znaleckým posudkom č. 152/2022 vypracovaným dňa 

02.09.2022 znalkyňou  Ing. Danou Tatarkovičovou, Horné Hámre 75, 966 71 Horné Hámre 

bola stanovená všeobecná hodnota majetku po 17,99 eur/m
2
. Za výmeru 1.000 m

2
 predstavuje 
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kúpna cena čiastku celkovo 23.387,00 eur (slovom: dvadsaťtritisíctristoosemdesiatsedem eur) 

s ktorou bude zároveň na úhradu v kúpnej zmluve vyčíslená úhrada nákladov vzniknutých 

mestu za stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku vo výške 180,00 eur.  

 

 

Hlasovanie č. 31: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Igor Moško, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti – 1 (Ing. Viktória Valachovičová, PhD.) 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku ako ostatnej plochy obchodnou 

verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 6346/17 – ostatná plocha o výmere 1.440 m
2
 vytvorený  z pozemku          

E KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 7.703 m
2
  vedeného Okresným 

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

mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina geometrickým plánom č. 53518560-65/2022, 

vypracovaným dňa 04.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49,                                       

968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.08.2022, pod číslom G1 - 419/2022;               

 

na základe obchodnej verejnej súťaže 

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

predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 3,35 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 228/2022 

vypracovaným dňa 07.09.2022 znalkyňou Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 

966 22  Lutila). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY. 

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

dvoch a viacerých návrhov. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – p. Marcibálová dáva nejaké nízke sumy. Keďže vieme, 

že sú viacerí záujemci, nedáme tam aspoň 5€/m²? 

 

Ing. Karol Tužinský – neviem, či p. Marcibálová dáva nízke sumy, nepoznám ju. Neviem, či 

sú to nízke alebo vysoké. Ako poslankyňa môžeš dať pozmeňujúci návrh. 
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – nemám to nachystané, takže pokiaľ neviem názory 

ostatných, tak to nebudem teraz narýchlo chystať. Len otázka do diskusie. 

 

Ing. Karol Tužinský – poslanec Marko, ty tam bývaš, o aký pozemok sa jedná? 

 

Maroš Marko – je to čistý návoz, zasypaný celý ten jarok.  

 

Ing. Karol Tužinský – určite tam budú záujemcovia z pohľadu prístupovej cesty. Vo finále 

to bude prístupová cesta.  

 

Mgr. Peter Hudec – ak je to terén a niekomu to má pomôcť, tak nech si to vysúťaží 

a využívajú to akoby to malo ostať nevyužité pre mesto. Som za to, aby cena ostala.  

 

Ing. Karol Tužinský – do súťaže to ide, lebo sú tam traja záujemcovia. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 155/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

podmienky na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku ako ostatnej plochy obchodnou 

verejnou súťažou podľa ustanovenia § 9a, ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov: 

pozemok C KN parc. č. 6346/17 – ostatná plocha o výmere 1.440 m
2
 vytvorený  z pozemku E 

KN parc. č. 4109/5 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 7.703 m
2
  vedeného Okresným 

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

mesta Nová Baňa, v lokalite Bôrina geometrickým plánom č. 53518560-65/2022, 

vypracovaným dňa 04.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová 

Baňa, overeným dňa 10.08.2022, pod číslom G1 - 419/2022;               

na základe obchodnej verejnej súťaže 

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

predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKRONICKEJ AUKCIE 

za nasledovných podmienok: 

1) Minimálna kúpna cena po: 3,35 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 228/2022 

vypracovaným dňa 07.09.2022 znalkyňou Ing. Ľubicou Marcibálovou, ul. Nová 48, 

966 22  Lutila). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY. 

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

dvoch a viacerých návrhov. 

 

Hlasovanie č. 32: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 
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proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

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

ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. Rekreačná cesta 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;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaže 

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

predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 18,35 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom                                

č. 126/2022 vypracovaným dňa 05.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,                             

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ 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 predloženia dvoch a viacerých návrhov. 

 

O 18:29 poslanec Marko opustil rokovanie. 

 

U z n e s e n i e   č. 156/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

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

obchodnou verejnou súťažou 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. 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 Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa  ako 

vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. Rekreačná cesta 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; 

na základe obchodnej verejnej súťaže 

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

predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 18,35 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 

126/2022 vypracovaným dňa 05.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, 

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ 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 predloženia dvoch a viacerých návrhov. 

 

Hlasovanie č. 33: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Igor 

Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton 

Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

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 súťažou: 

 

pozemok C KN parc. č. 578/2 – ostatná plocha o výmere 929 m
2
 vytvorený dielom                                  

1 o výmere 929 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1021/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

1.415 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym                          na 

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

zameraný geometrickým plánom č. 53518560-45/2022, vypracovaným dňa 07.06.2022 
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geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 

10.06.2022, pod číslom G1 - 291/2022;        

 

Dôvodová správa 

 

 

Na základe záujmu o kúpu stavebného pozemku komisia ÚPŽPaM odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť spôsob prevodu nehnuteľnosti - uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej 

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

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

súťažou.  

 

O 18:31 príchod poslanca Marka naspäť na rokovanie. 

 

U z n e s e n i e   č. 157/2022 

 

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 súťažou: 

pozemok C KN parc. č. 578/2 – ostatná plocha o výmere 929 m
2
 vytvorený dielom 1 

o výmere 929 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1021/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

1.415 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Hájska zameraný 

geometrickým plánom č. 53518560-45/2022, vypracovaným dňa 07.06.2022 geodetom 

Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.06.2022, pod 

číslom G1 - 291/2022;        

 

 

Hlasovanie č. 34: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 578/2 – ostatná plocha o výmere 929 m
2
 vytvorený dielom                                  

1 o výmere 929 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1021/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

1.415 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. Hájska zameraný 

geometrickým plánom č. 53518560-45/2022, vypracovaným dňa 07.06.2022 geodetom 

Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.06.2022,                           

pod číslom G1 - 291/2022;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaže 

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

predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

 

za nasledovných podmienok: 

 

1) Minimálna kúpna cena po: 20,92 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom                                

č. 122/2022 vypracovaným dňa 01.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,                             

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ 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 predloženia dvoch a viacerých návrhov. 

 

Mgr. Juraj Kološta – podobne ako poslankyňa si myslím, že dosť záleží na tom, kto to 

posudzuje, či tam vôbec bol, ten čo to oceňoval. Keď predávame na Hrabinách rovinnú lúka 

za 18€ a pozemok tohot typu za 21€, tak sa mi to zdá neadekvátne, nakoľko ten pozemok 

dobre poznám. Polovica z toho pozemku je jarok, ktorý musí ostať zachovaný ako jarok, len 

keď tečie voda, tak to tade tečie, tam sa stavať nedá. A neviem, kto si za 21€ kúpi pozemok, 

cez ktorý mu tečie voda. 

 

 

Ing. Karol Tužinský – čo sa týka znaleckých posudkov, znalcov, tak pozemok ide každý 

pozrieť, vytvorí si vlastnú fotodokumentáciu. Ku každému posudku je  5-10 stranová 

vypracovaná dokumentácia, ktorú posiela p. Zigovej. Tak to by som asi nenapádal. Podľa 

mňa tam svoje zohráva lokalita, kde sa ten pozemok nachádza, ale nie som znalcom. Viac 

k tomu neviem povedať, museli by sme diskutovať s p. Tatarkovičovou.  

 

Mgr. Juraj Kološta – stavať sa na tom pozemku dá možno v 1/4 a my ho predávame celý 

ako stavebný. 

 

Ing. Karol Tužinský – ako celý stavebný. Pokiaľ vychádzaš z územného plánu, tak ty 

nemôžeš celý pozemok zastavať. Máš určité percento zastavanosti. V územnom pláne je 

charakterizovaný ako stavebný, na výstavbu rodinného domu, ale nemôžeš ho celý zastavať. 
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Primátor – ten pozemok tiež poznám. Za tú cenu to nie je extra super ponuka, ale v meste už 

také pozemky nie sú. Keď to tu už máme, tak neviem, čo sa s tým dá robiť. Pani 

Tatarkovičová robí odhady nielen tu, ale kade tade. Keď sa nikto do súťaže neprihlási, tak 

vtedy sa to opakuje a dá sa zmeniť kritérium. Ak sa niekto prihlási a dá tú sumu, tak je to 

preč.  

 

Ing. Karol Tužinský – iný postup nie je možný, lebo zákon vraví, že musíme predať 

minimálne za cenu znaleckého. Pokiaľ nebude žiadny záujemca, môžeme riešiť cenu, ale aj 

tak by to malo byť minimálne za cenu znaleckého. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – je úplne zbytočné toto tu riešiť. Proste cena je daná znaleckým 

posudkom, pôjde do súťaže, buď si to niekto vysúťaží za vyššiu sumu alebo to ostane. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 158/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

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

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

pozemok C KN parc. č. 578/2 – ostatná plocha o výmere 929 m
2
 vytvorený dielom                                  

1 o výmere 929 m
2
 z pozemku E KN parc. č. 1021/1 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

1.415 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, 

v k.ú. Nová Baňa ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite   ul. Hájska zameraný 

geometrickým plánom č. 53518560-45/2022, vypracovaným dňa 07.06.2022 geodetom 

Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.06.2022, pod 

číslom G1 - 291/2022;        

na základe obchodnej verejnej súťaže 

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

predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

za nasledovných podmienok: 

1) Minimálna kúpna cena po: 20,92 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 

122/2022 vypracovaným dňa 01.08.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, 

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ 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 predloženia dvoch a viacerých návrhov. 

 

Hlasovanie č. 35: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder , JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Igor Moško, 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 1 (Mgr. Juraj Kološta) 
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nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

 

Ing. Karol Tužinský – k návrhu číslo 14 sa nám viaže aj petícia z bodu 6. Bavili sme sa, či 

v plnej miere vyhovieme petícii alebo dovolíme garáže alebo to odložíme. Medzitým mi písal 

jeden z vlastníkov v bytovom dome, že sa viacerí dožadujú, aby na ozrejmenie a vysvetlenie 

situácie sa stretli s komisiou majetku. Môj návrh je, že uvedený návrh číslo 14 by sme stiahli. 

 

Primátor – súhlasím s tým, aby sme to stiahli a tým pádom petícia bude vybavená až 

následne.   

 

Ing. Karol Tužinský – pani kontrolórka dáva návrh, aby sme odsúhlasili aspoň prvé dva 

body z návrhu uznesenia a c) by sme vynechali. Čiže, že sme prerokovali a berieme na 

vedomie. 

 

U z n e s e n i e   č. 159/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

a) prerokovalo petíciu proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani 

prijatú dňa 02. 08. 2022 

b) berie na vedomie petíciu proti výstavbe garáží na ulici Cintorínska v Novej Bani. 

 

 

Hlasovanie č. 36 : 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal 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 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto        Nová 

Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

 

E KN parc. č. 5154/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 7.636 m
2
, v rozsahu dielu  č. 1 

o výmere 116 m
2
, evidovanom Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 

6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 
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vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrického vedenia) 

a k nim prislúchajúceho  ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a právo 

vstupu, prechodu a prístupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami ako aj 

oprávnenými pracovníkmi SSD, a.s. a priznania práva správy a údržby inžinierskych sietí; 

             

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

36 442 151, ako oprávneného z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

 

znaleckým posudkom č. 96/2022 vypracovaným dňa 11.04.2022 znalcom                                

Ing. Ivanom Kvasnom, Javornícka 53, 974 11 Banská Bystrica bola stanovená jednorazová 

odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 42,92 eur;              

 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku dotknutého realizáciou stavby 

„11899 Nová Baňa Spodná rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“.  

 

Dôvodová správa 

 

Spoločnosť SSD, a.s. zaslala mestu Nová Baňa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena za účelom realizácie stavby: „11899 Nová Baňa Spodná rekonštrukcia NNS 

a rozšírenie NNK“ v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorú 

mesto Nová Baňa uzatvorilo so spoločnosťou SSD, a.s. dňa 19.12.2019. Spoločnosť SSD, a.s. 

doložila k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení VB porealizačný geometrický plán                            

č. 36033481-108/2021 vypracovaný dňa 26.01.2022 geodetickou spoločnosťou                         

MIŠÍK geodetická kancelária, s.r.o., Martina Rázusa 5828/32/B, 984 01  Lučenec overený 

dňa 01.02.2022 pod číslom: G1 - 52/2022 a znalecký posudok  č. 96/2022 vypracovaný                 

dňa 11.04.2022 znalcom Ing. Ivanom Kvasnom, Javornícka 53, 974 11 Banská Bystrica, 

ktorým je stanovená jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  vo výške 42,92 eur.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 160/2022 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa 

ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

E KN parc. č. 5154/1 – ostatná plocha o celkovej výmere 7.636 m
2
, v rozsahu dielu  č. 1 

o výmere 116 m
2
, evidovanom Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 

6123 ako vlastníctvo mesta Nová Baňa; 

vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí (elektrického vedenia) 

a k nim prislúchajúceho  ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov a právo 

vstupu, prechodu a prístupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období mechanizmami ako aj 

oprávnenými pracovníkmi SSD, a.s. a priznania práva správy a údržby inžinierskych sietí; 

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

36 442 151, ako oprávneného z vecného bremena; 

na dobu neurčitú; 

znaleckým posudkom č. 96/2022 vypracovaným dňa 11.04.2022 znalcom Ing. Ivanom 

Kvasnom, Javornícka 53, 974 11 Banská Bystrica bola stanovená jednorazová odplata  za 

zriadenie vecného bremena vo výške 42,92 eur;              
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za účelom majetkovoprávneho vysporiadania časti pozemku dotknutého realizáciou stavby 

„11899 Nová Baňa Spodná rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“.  

Hlasovanie č. 37: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal 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 

 

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 ktorom mestské 

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

 

časť pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               

100.359 m
2
, v rozsahu  4.000 m

2
 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/ m
2
/ 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 m
2 

využiť
 
na rozvoj poľovníctva v regióne. Uvedenú 

časť mestského pozemku 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 
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svojich aktivít je nevyhnutná kúpa pozemku v meste za účelom výstavby vlastného objektu 

s technickým zázemím.  

 

Dôvodová správa 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku E KN parc č. 1462/101 v rozsahu 4.000 m
2                                   

 

do dočasného nájmu na dobu neurčitú za účelom obslužnej 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 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. Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,10 eur/m
2
/rok. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – dovolím si v širších súvislostiach, lebo som na 

minulom zastupiteľstve nesprávne uviedla sumu, ktorú platí OZ Novobanský patrioti za m² 

kvôli Chodníčku novobanských povestí. Tak pre informovanie verejnosti a porovnanie 

používaných súm. K tej 0,1€, ktorá sa dnes bude schvaľovať uvádzam na doplnenie 

informáciu, že OZ Novobanskí patrioti platí 1,50€/m² vzhľadom k tomu, že máme prenajaté 

pod sochami, ktoré boli realizované v rámci chodníčka. Čo za výmeru 63m² platíme ročne 

94,50€ za tento projekt. Dávam to do pozornosti, aby pán primátor zvážil, čo s tým bude do 

budúcna, keďže tie sochy budeme musieť aj udržiavať, natierať. Či je adekvátne po tom, čo 

sme takýto celkom zaujímavý projekt dotiahli, platili 1,50€/m². 

 

Ing. Karol Tužinský – nepamätám si, že by sme sa o tomto nájme bavili na komisii majetku 

čo sa týka Chodníčku novobanských povestí. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – takto pred rokom mi bolo povedané, keď sme dostali 

dotáciu, z mesta mi bola poskytnutá informácia, že to netreba riešiť cez zastupiteľstvo. 

Dostali sme ohlásenie drobnej stavby a že nájom nemusíme vôbec riešiť. 

 

Ing. Karol Tužinský – a to bola chyba. Myslím si, že to malo ísť aj do komisie majetku. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – tiež si myslím. Jednoducho potom už tlačil čas. Čiže ja 

som ten pozemok súťažila s tým, že z nejakého dôvodu do súťaže, do tlače sa dala cena 1,50€. 

Nenamietala som, myslela som si, že je to v komisii zaužívané.  

 

Ing. Karol Tužinský – ale v komisii to nebolo. Keď sme pri tomto, tak tie smerové tabule, čo 

sa upevňovali, padajú. Ja som ich na Šibeničnom vrchu odložil bokom, boli zle pripevnené, 

padli. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – prídeme opraviť. 

 

Primátor – nejaký čas mám na maili od právničky dodatok k zmluve, kde tá suma bude 1€ na 

rok za všetko. Radi by sme vám dali aj 1€ za minulý rok. Hovoril som o tom i na úrade. Inak 
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tam sa to nedalo dať do zastupiteľstva ani nikde, lebo na to nebol čas. Oni od vás chceli 

nájomnú zmluvu. To boli požiadavky z MIRRI,  ktoré ako keby v podstate znemožňovali 

podať tú žiadosť. My sme chceli, aby ste mohli tú žiadosť podať, tak sme vám vyšli v ústrety, 

lebo celková výmera tej plochy nie je viac ako 100m. V zásadách s nakladaním s majetkom 

je, že do 100m to môžeme rozhodnúť aj bez zastupiteľstva, tak sme sa v tom duchu toho 

chytili. Dával som tam cenu, aby to nebolo 1€na rok, aby vám to v MIRRI nevyhodili. Dali 

sme vám primeranú cenu, prenajímame to za 5€. Za 1,50€ to bolo nastrelené, nech vám to 

prejde. Vám to prešlo, chodníček povestí má svoje miesto v Novej Bani a vďaka vám sa to 

podarilo spraviť, za to treba poďakovať. A teraz to bude 1€ na rok a za ten prvý rok, mám tu 

od právničky na základe sprostredkovateľskej zmluvy o poskytnutí služby, ktorú ste nám 

jednorázove vykonali a to je odvod za QR kódy, tak vám vrátime 100 € odmenu a tým pádom 

aj v prvom roku ste na nule a chodníček bude žiť. Čo sa týka nájmov pozemkov, chcel by som 

vás vrátiť do reality ako tu bolo povedané, tam kde tí poľovníci chcú stavať svoj objekt, je to 

strž a džungľa. Ak niekto tomu neverí, tak nech tam ide. Ak sa to zkultúrni, tak to bude lepšie 

ako strž a džungľa. Lebo my také pozemky v meste máme, aj keď sú naše, nevieme ich 

zmeniť a využiť, lebo tie časy kedy Matiašova chrašť bola pasienka a vyháňali sa tam kravy 

sú preč, pasienka zarástla na nejakých 80% náletami. Toto je za 0,1€/m na rok, takéto ceny sú 

bežne na prenájom. Syn sa prihlásil do obchodnej súťaži na Štangelíri, vyhlásená bola 

10centov, dal 12centov, bol sám a má 800m² v prenájme na dobu neurčitú. Ešte som tam 

nebol, lebo je to po pás zarastené. To pre porovnanie. Tiež to bolo tu v zastupiteľstve a nikto 

to nenamietal. Je to do mesta 500m, 50m do kostola.  

 

 Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – ďakujem za návrh 1€ na rok, to je super. Čo sa týka 

vrátenia za tento rok, s tým nesúhlasím. To je už za nami, nechajme to tak. 

 

Mgr. Peter Hudec – som za, aby sa podporovalo každé združenie, ktoré bude chcieť niečo 

organizovať a riešiť v meste Nová Baňa, aby mesto vychádzalo v ústrety takýmto ľuďom, 

lebo pôsobia tu, žijú tu , majú tu spoločný záujem. Nejaká rovnoprávnosť nikdy nebude, ale 

bol by som rád, keby mesto vždy vychádzalo takýmto skupinám v ústrety aj keď im závidím, 

že to dokážu urobiť v takomto rýchlom konaní. Prajem im to, v tomto počte čo sú tu, ak teraz 

idú na brigádu, tak to vyčistia, bude to zhodnotené a mestský pozemok bude trochu vyzerať 

inak a bude slúžiť tomu dobrému a vyššiemu účelu. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 161/2022 

 

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 ktorom mestské 

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

časť pozemku E KN parc. č. 1462/101 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 100.359 m
2
, 

v rozsahu  4.000 m
2
 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/ m
2
/ 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 
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v rozsahu 4.000 m
2 

využiť
 
na rozvoj poľovníctva v regióne. Uvedenú časť mestského 

pozemku 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.  

Hlasovanie č. 38: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš 

Marko, Igor Moško, Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

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

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 

 

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 C KN parc. č. 6543/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               605 

m
2
, v rozsahu  365 m

2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 

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

Potočná cesta;  

 

pre: Ing. Michal Boroš, Potočná cesta 6406/17, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - pasenie oviec; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, využitia pozemku  na 

poľnohospodárske účely - pasenie oviec. Mestský pozemok                                                    C 

KN parc. č. 6543/12 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  evidovaným                           

na LV č. 8758 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Dôvodová správa 
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Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku C KN parc. č. 6543/12 v rozsahu 365 m
2
 do dočasného 

nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - 

pasenie oviec 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 

užívania časti pozemku, využitia pozemku  na poľnohospodárske účely - pasenie oviec. 

Mestský pozemok C KN parc. č. 6543/12 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  

evidovaným na LV č. 8758 vo vlastníctve žiadateľa. Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú 

cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 162/2022 

 

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 C KN parc. č. 6543/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 605 m
2
, 

v rozsahu  365 m
2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 

6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Potočná cesta;  

pre: Ing. Michal Boroš, Potočná cesta 6406/17, 968 01 Nová Baňa; 

na dobu: neurčitú; 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

za účelom využitia časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - pasenie oviec; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, využitia pozemku  na 

poľnohospodárske účely - pasenie oviec. Mestský pozemok C KN parc. č. 6543/12 priamo 

susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  evidovaným na LV č. 8758 vo vlastníctve 

žiadateľa. 

 

 

Hlasovanie č. 39: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal 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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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 ktorom mestské 

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

 

časť pozemku C KN parc. č. 6543/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               605 

m
2
, v rozsahu  365 m

2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na 

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

Potočná cesta;  

 

pre: Ing. Michal Boroš, Potočná cesta 6406/17, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - pasenie oviec; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, využitia pozemku  na 

poľnohospodárske účely - pasenie oviec. Mestský pozemok                                                    C 

KN parc. č. 6543/12 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  evidovaným                           

na LV č. 8758 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Dôvodová správa 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestského pozemku C KN parc. č. 6543/12 v rozsahu 365 m
2
 do dočasného 

nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - 

pasenie oviec 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 

užívania časti pozemku, využitia pozemku  na poľnohospodárske účely - pasenie oviec. 

Mestský pozemok C KN parc. č. 6543/12 priamo susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  

evidovaným na LV č. 8758 vo vlastníctve žiadateľa. Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú 

cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 

 

O 18:57 poslanec Lalka opustil rokovaciu miestnosť. 

 

U n e s e n i e   č. 163/2022 

 

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 ktorom mestské 

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

časť pozemku C KN parc. č. 6543/12 – trvalý trávny porast o celkovej výmere  605 m
2
, 

v rozsahu  365 m
2
 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 

6123, v k.ú. Nová Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Potočná cesta;  

pre: Ing. Michal Boroš, Potočná cesta 6406/17, 968 01 Nová Baňa; 

na dobu: neurčitú; 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 
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za účelom využitia časti pozemku  na poľnohospodárske účely  - pasenie oviec; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemku, využitia pozemku  na 

poľnohospodárske účely - pasenie oviec. Mestský pozemok C KN parc. č. 6543/12 priamo 

susedí s pozemkom C KN parc. č. 1900/5  evidovaným  na LV č. 8758 vo vlastníctve 

žiadateľa. 

 

 

Hlasovanie č. 40: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Igor Moško, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal 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 

 

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 C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               3.236 

m
2
, v rozsahu  1.681 m

2
 a časť pozemku E KN parc. č. 1415  – trvalý trávny porast o celkovej 

výmere 10.193 m
2
, v rozsahu  1.319 m

2
, spolu celkovo v rozsahu 3.000 m

2
, pozemky sú 

vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová 

Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite                 ul. Matiašova cesta;  

 

pre: Anton Šimonek, Potočná cesta 6407/8, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia časti pozemkov  na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia pozemkov  na 

poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti mestských pozemkov priamo 

susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Dôvodová správa 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestských pozemkov C KN parc. č. 6543/11 a E KN parc. č. 1415  spolu 

celkovo v rozsahu 3.000 m
2 

do dočasného nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania časti 

pozemkov na poľnohospodárske účely  - chov oviec a kôz podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva                                    
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v majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia pozemkov                            

na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti mestských pozemkov 

priamo susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. 

Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 164/2022 

 

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 C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 3.236 m
2
, v rozsahu  

1.681 m
2
 a časť pozemku E KN parc. č. 1415  – trvalý trávny porast o celkovej výmere 

10.193 m
2
, v rozsahu  1.319 m

2
, spolu celkovo v rozsahu 3.000 m

2
, pozemky sú vedené 

Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, ako 

vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Matiašova cesta;  

pre: Anton Šimonek, Potočná cesta 6407/8, 968 01 Nová Baňa; 

na dobu: neurčitú; 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

za účelom využitia časti pozemkov  na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia pozemkov  na 

poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti mestských pozemkov priamo 

susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

 

Hlasovanie č. 41: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 9 

za – 9 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Igor Moško, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

20. 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 ktorom mestské 

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

 

časť pozemku C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere               3.236 

m
2
, v rozsahu  1.681 m

2
 a časť pozemku E KN parc. č. 1415  – trvalý trávny porast o celkovej 

výmere 10.193 m
2
, v rozsahu  1.319 m

2
, spolu celkovo v rozsahu 3.000 m

2
, pozemky sú 
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vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová 

Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite                 ul. Matiašova cesta;  

 

pre: Anton Šimonek, Potočná cesta 6407/8, 968 01 Nová Baňa; 

 

na dobu: neurčitú; 

 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

 

za účelom využitia časti pozemkov  na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz; 

 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia pozemkov  na 

poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti mestských pozemkov priamo 

susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. 

 

O 19:01 poslanec Škvarka opustil rokovaciu miestnosť. 

 

Dôvodová správa 

 

Komisia ÚPŽPaM po prerokovaní žiadosti odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 

prenechanie časti mestských pozemkov C KN parc. č. 6543/11 a E KN parc. č. 1415  spolu 

celkovo v rozsahu 3.000 m
2 

do dočasného nájmu na dobu neurčitú za účelom využívania časti 

pozemkov na poľnohospodárske účely  - chov oviec a kôz podľa § 9a, ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva                                    

v majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia pozemkov                            

na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti mestských pozemkov 

priamo susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. 

Komisia ÚPŽPaM odporúča obvyklú cenu nájmu po 0,10 eur / m
2
/ rok. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 165/2022 

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 ktorom mestské 

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

časť pozemku C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 3.236 m
2
, 

v rozsahu  1.681 m
2
 a časť pozemku E KN parc. č. 1415  – trvalý trávny porast o celkovej 

výmere 10.193 m
2
, v rozsahu  1.319 m

2
, spolu celkovo v rozsahu 3.000 m

2
, pozemky sú 

vedené Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová 

Baňa, ako vlastníctvo mesta Nová Baňa, v lokalite ul. Matiašova cesta;  

pre: Anton Šimonek, Potočná cesta 6407/8, 968 01 Nová Baňa; 

na dobu: neurčitú; 

vo výške nájomného: 0,10 eur / m
2
/ rok; 

za účelom využitia časti pozemkov  na poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz; 

z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania užívania časti pozemkov, využitia pozemkov  na 

poľnohospodárske účely - chov oviec a kôz. Požadované časti mestských pozemkov priamo 

susedia s nehnuteľnosťami evidovanými na LV č. 4785 vo vlastníctve žiadateľa. 
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Hlasovanie č. 42: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 8 

za – 8 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Maroš Marko, Igor Moško, Ing. 

Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal 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 

 

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

Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, IČO: 37 831 879, dňom 01.10.2022: 

 

Rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume                                  22.376,83 eur 

 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v  ZŠ Jána Zemana                              

v Novej Bani. 

Dôvodová správa 

 

 

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. 

 

O 19:04 odchod poslanca Marka z rokovacej miestnosti. 

O 19:05 návrat poslanca Škvarku naspäť do rokovacej miestnosti. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 166/2022 

 

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 01.10.2022: 

Rekonštrukcia vodoinštalácie v ZŠ J. Zemana 

z vlastných prostriedkov mesta financované v sume  22.376,83 eur 

za účelom spravovania majetku mesta Nová Baňa v  ZŠ Jána Zemana v Novej Bani. 

 

Hlasovanie č. 43: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 8 
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za – 8 (Mgr. Peter Hudec, Gregor Káder, Mgr. Juraj Kološta, Igor Moško, Ing. Viktória 

Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

Viceprimátor vyhlásil 10 minutovú prestávku. 

 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

  s c h v a ľ u j e 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto        Nová 

Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

 

E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok o výmere 6.738.459 m
2
, vedenom Okresným úradom 

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

vlastníctvo mesta Nová Baňa v lokalite ul. Železničný rad; 

 

právo uloženia vodovodnej prípojky a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle 

porealizačného GP č.  10935479-89/22 vypracovaného dňa 19.08.2022 geodetom Viliamom 

Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa overeného                    dňa 24.08.2022 pod 

číslom: G1 - 449/2022 v prospech vlastníka pozemkov                                    C KN parc. č. 

6505/43, C KN parc. č. 6505/44, C KN parc. č. 6505/45 a C KN parc. č. 6505/46;  

v prospech: vlastníka pozemkov C KN parc. č. 6505/43, C KN parc. č. 6505/44,                                    

C KN parc. č. 6505/45 a C KN parc. č. 6505/46 ako oprávneného z vecného bremena; 

 

na dobu neurčitú; 

znaleckým posudkom č. 9/2022 vypracovaným dňa 10.09.2022 znalcom                                  

Ing. Jánom Jaďuďom, PhD., Pitelová 352, 966 11 Trnavá Hora bola stanovená jednorazová 

odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 149,02 eur                       (slovom: 

jedenstoštyridsaťdeväť eur a dva centy);              

 

za účelom zriadenia vecného bremena – trpieť právo uloženia vodovodnej prípojky               a 

ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na pozemku E KN parc. č. 1411/9 v zmysle 

porealizačného GP č.  10935479-89/22 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas 

údržby a opravy.  

Dôvodová správa 

 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

spoločnosti OPTIMA – KDK s.r.o. prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú 

odplatu  za zriadenie vecného bremena vo výške 149,02 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Nová Baňa na základe predloženého porealizačného geometrického plánu                                 

č.  10935479-89/22 a znaleckého posudku č. 9/2022.  
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Ing. Viktória Valachovičová, PhD – chcem sa opýtať, prečo tam nie je uvedený názov 

v prospech Optima KDK. Mávame tam vždy v prospech koho, nerozumiem prečo tam je 

majiteľ pozemkov. 

 

Ing. Karol Tužinský – určite by tam mal byť názov, kto by to mal byť. Názov spoločnosti by 

mal byť aj uvedený v znení na uznesenie. Poprosím to tam doplniť a tak prečítať. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 167/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa 

ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

E KN parc. č. 1411/9 – lesný pozemok o výmere 6.738.459 m
2
, vedenom Okresným úradom 

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

Nová Baňa v lokalite ul. Železničný rad; 

právo uloženia vodovodnej prípojky a ochranného pásma pre OPTIMA KDK vo vyznačenom 

rozsahu v zmysle porealizačného GP č.  10935479-89/22 vypracovaného dňa 19.08.2022 

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

24.08.2022 pod číslom: G1 - 449/2022 v prospech vlastníka pozemkov  C KN parc. č. 

6505/43, C KN parc. č. 6505/44, C KN parc. č. 6505/45 a C KN parc. č. 6505/46;  

v prospech: vlastníka pozemkov C KN parc. č. 6505/43, C KN parc. č. 6505/44,  C KN parc. 

č. 6505/45 a C KN parc. č. 6505/46 ako oprávneného z vecného bremena; 

na dobu neurčitú; 

znaleckým posudkom č. 9/2022 vypracovaným dňa 10.09.2022 znalcom Ing. Jánom 

Jaďuďom, PhD., Pitelová 352, 966 11 Trnavá Hora bola stanovená jednorazová odplata  za 

zriadenie vecného bremena vo výške 149,02 eur (slovom: jedenstoštyridsaťdeväť eur a dva 

centy);              

za účelom zriadenia vecného bremena – trpieť právo uloženia vodovodnej prípojky a 

ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu na pozemku E KN parc. č. 1411/9 v zmysle 

porealizačného GP č.  10935479-89/22 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas 

údržby a opravy.  

 

Hlasovanie č. 44: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

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 
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 s c h v a ľ u j e 

 

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

určeného na výstavbu min. 20 rezidenčných státí obchodnou verejnou súťažou podľa 

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

predpisov: 

 

pozemok C KN parc. č. 6320/64 – zastavaná plocha o výmere 1.173 m
2
 vytvorený  

z pozemku E KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha o celkovej výmere 33.000 m
2
 vedeného 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, z pozemku E KN parc. 

č. 6320/11 – zastavaná plocha o celkovej výmere 2.440 m
2
 vedeného Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8220 a z pozemku E KN parc. č. 6320/48 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 386 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 

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

Baňa, v lokalite                                             ul. Pod sekvojou zameraný geometrickým plánom 

č. 53518560-67/2022, vypracovaným dňa 06.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 

526/49, 968 01  Nová Baňa, overeným dňa 10.08.2022, pod číslom G1 - 418/2022;        

 

na základe obchodnej verejnej súťaže 

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

predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 

za nasledovných podmienok: 

 

4) Minimálna kúpna cena po: 22,94 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom                                

č. 151/2022 vypracovaným dňa 02.09.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou,                             

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

5) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ  KÚPNEJ ZMLUVE                                        

NA PREDAJ STAVEBNÉHO POZEMKU URČENÉHO NA VÝSTAVBU                   

MIN. 20 REZIDENČNÝCH STÁTÍ. (Primátorom mesta Nová Baňa zriadená 

komisia pre vyhodnotenie predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej 

súťaži mesta  na základe návrhu rozhodne, ktorý návrh architektonicky zapadne                          

do daného územia a bude v maximálnej miere spĺňať funkčné požiadavky obyvateľov 

danej lokality). 

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

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

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD – mohol by si trochu bližšie vysvetliť, ako je to myslené, 

že bude vybratý najvhodnejší návrh, lebo pri fontáne bola nejaká váha kritérií. Neviem na 

koľko bude cena posudzovaná a predsa posúdiť návrh je subjektívne kritérium. Tak či to bude 

nejaká kombinácia alebo úplne návrh komisia zohľadní. 

 

Ing. Karol Tužinský – myslím, že to už bude komisia vybratá primátorom v tom 

nasledujúcom volebnom období. Pán primátor, chceš k tomu niečo povedať aj ty? Ty si 

inicioval zaradenie tohto bodu. 

 

Primátor – parkovacia politika v meste, audit parkovacích miest sme robili asi pol roka 

dozadu. Máme problém s parkovaním a zároveň vôbec nemáme vyriešené rezidenčné 

parkovania. Toto sme hovorili, že by pôvodne stavalo mesto, len sme z toho museli upustiť, 
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lebo nemáme peniaze na iné veci. Ten svah je taký, že si vyžaduje nejaké vstupné investície 

väčšieho rozsahu. Znalecký posudok, ktorý tu je, dáva nejakú cenu, ktorá nie je nízka. 

Hovorili sme ako by to malo vyzerať. Nemôžeme tam pustiť niekoho, kto si to kadejako 

postaví, aby tam len ľudia stáli, aby sa mu nejaké nájmy z toho vrátili. Takže preto je tam 

nejaká váha na predloženom návrhu. Ale skutočne sa to bude až na nasledujúce funkčné 

obdobie dať rozlúsknuť. Bytový dom na konci sa stavia ako developerský projekt. Tak sme 

možno na začiatku začali s nejakou myšlienkou, že v rámci územného plánu tam ešte jeden 

bytový dom má byť. Na toto nebude odpoveď hneď, ale z nejakého stretnutia vzíde tá 

odpoveď, ako to bude. Teraz tam chceme robiť, čo bude vyzerať normálne a bude trvácne, 

aby sa to nerozsýpalo, nič neodpadávalo, aby to slúžilo. Neviem, aký bude víťaz a keď by tam 

niekto dokázal postavať garáže, tak asi to pre obyvateľov bude najväčšia pridaná hodnota. Či 

sa on do nejakého rozpočtu s tými garážami zmestí a a či si ľudia garáže budú vedieť prenajať 

alebo kúpiť, neviem. Ale keď niekto dá návrh garáže a niekto holú plochu bez ničoho, tak pre 

nás je prínosnejšie stavať tam garáže. Nie je to zadefinované, že my tam chceme garáže, lebo 

si možno rozmyslí, že tam dá len prístrešok. Ale vždy je viacej kompletnejšie riešenie ako len 

parkovacie státie.  

 

Ing. Karol Tužinský – ja len na doplnenie, keď sme v komisii rozmýšľali nad požiadavkami, 

čo sa tam bude všetko zohľadňovať, cena bude jeden z rozhodujúcejších faktorov. Víťaz ktorú 

ponúkne. Je potrebné aj zohľadniť aj ten architektonický návrh resp. či tam budú garáže, 

rezidenčné státia, ako to celé zapadne do danej lokality. Aj keby tam chcel niekto poschodové 

garáže postaviť, je to na diskusii v novovytvorenej komisii. Nechceli sme tam nechať len 

cenu, ale chceli sme, aby súčasťou predloženého návrhu bola aj nejaká štúdia, nákres. Garáž 

môžeš postaviť klasickú murovanú, v terajšej dobe sa vyšvihne aj cez 20 000€ a či ju potom 

aj niekto kúpi.. 

 

Maroš Marko – tento projekt som do mesta doniesol ja. Dal som vypracovať štúdiu. Máme 

dve varianty. Máme na 50 parkovacích miest, potom sme to skresali kvôli peniazom na 20. 

Uvidíme, čo nám kto ponúkne, aká bude štúdia, možno nás niekto prekvapí a ešte niečo lepšie 

vymyslí. Potom ako si povedal, komisia bude rozhodovať a zvažovať, čo je najvýhodnejšie. 

To, že tam treba vyriešiť parkovaciu politiku je fakt. Je tam dopyt po rezidenčných miestach. 

Obyvatelia to dopytujú. Bola by tam klasická rampa, príde s čipmi, pustí ťa dnu, máš tam 

miesto, nikto ťa nezablokuje. Ľudia o to záujem majú. Ide už len o to, kto to zrealizuje a ako 

to bude cenovo dostupné. Ako povedal primátor, chceli sme to realizovať my, ale na to 

peniaze nemáme. keď sa to takto spojí, že to vieme s nejakým súkromným investorom 

zrealizovať, ľuďom je jedno, komu zaplatia za to rezidenčné státie, ale budú to mať. 

 

Mgr. Peter Hudec – jasné, že nemáme peniaze, ale len taký nápad. Viem, že už bytovky sa 

stavajú tak, že idú zálohové platby, potom si to doplácajú. Či aj takýmto spôsobom by to 

nemohlo mesto vybudovať a potom mať niečo z toho prenájmu, predaja. Viem, že sa takto 

realizujú byty, ľudia si zaplatia počiatočný a potom aj ďalší kapitál. 

 

Ing. Karol Tužinský – mohol by si doplniť kto konkrétne, lebo mesto je všeobecný pojem. 

Pod koho hlavičkou by sa to stavalo? Pod technickými službami alebo pod? Viac konkrétny. 

 

Mgr. Peter Hudec – technické služby so sociálnym podnikom. 

 

Primátor – nebol by som proti, ale reálne tejto aktuálnej situácii by sme to asi dokedy museli 

sľubovať, aby sa to stalo. Nie je to úplne technicky možné. Na konci dňa by to staval 

dodávateľ, my by sme boli síce investor, ale on by bol realizátor. Museli by sme mu zaplatiť, 

lebo toto postaviť so Sociálnym podnikom a Technickými službami nezvládneme. Parkovacie 
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plochy nechceme, radšej chceme garáže. Verím, že ten investor to nakoniec dosiahne. 

V Žarnovici som sa inšpiroval garážami, ktoré sú za poštou. Pôvodne som si myslel, že 

Žarnovica to dokázala, ale rýchlo ma vyviedli z omylu, že to nie mesto ale súkromný investor. 

Presne, má to rampu, verejné osvetlenie, fazónu, vyzerá to dobre. Radšej poďme touto cestou, 

aby to nebolo o 5 rokov ale 1,5 roka a nech sú tie garáže, aj keď cena pozemku ma Pod 

sekvojou prekvapila. 

 

 

U z n e s e n i e   č. 168/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

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

určeného na výstavbu min. 20 rezidenčných státí obchodnou verejnou súťažou podľa 

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

predpisov: 

pozemok C KN parc. č. 6320/64 – zastavaná plocha o výmere 1.173 m
2
 vytvorený  

z pozemku E KN parc. č. 6320/2 – zastavaná plocha o celkovej výmere 33.000 m
2
 vedeného 

Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853, z pozemku E KN parc. 

č. 6320/11 – zastavaná plocha o celkovej výmere 2.440 m
2
 vedeného Okresným úradom 

Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 8220 a z pozemku E KN parc. č. 6320/48 – 

zastavaná plocha o celkovej výmere 386 m
2
 vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom 

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

Pod sekvojou zameraný geometrickým plánom č. 53518560-67/2022, vypracovaným dňa 

06.08.2022 geodetom Jurajom Peniažkom, Hrádza 526/49, 968 01 Nová Baňa, overeným dňa 

10.08.2022, pod číslom G1 - 418/2022;        

na základe obchodnej verejnej súťaže 

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

predpisov a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka 

formou ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

za nasledovných podmienok: 

1) Minimálna kúpna cena po: 22,94 eur/m
2
 (stanovená znaleckým posudkom č. 

151/2022 vypracovaným dňa 02.09.2022 znalkyňou Ing. Danou Tatarkovičovou, 

Horné Hámre 75, 966 71  Horné Hámre). 

2) Kritérium pre určenie víťaza súťaže je NAJVHODNEJŠÍ PREDLOŽENÝ NÁVRH 

NA UZATVORENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ  KÚPNEJ ZMLUVE NA 

PREDAJ STAVEBNÉHO POZEMKU URČENÉHO NA VÝSTAVBU MIN. 20 

REZIDENČNÝCH STÁTÍ. (Primátorom mesta Nová Baňa zriadená komisia pre 

vyhodnotenie predložených návrhov k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta  

na základe návrhu rozhodne, ktorý návrh architektonicky zapadne do daného územia 

a bude v maximálnej miere spĺňať funkčné požiadavky obyvateľov danej lokality). 

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

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

 

Hlasovanie č. 45: 

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, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

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 

 

 n e s c h v a ľ u j e 

 

predaj pozemku C KN parc. č. 12/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere                 

107 m
2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3911,                                               

v k.ú. Nová Baňa, v lokalite ul. Námestie slobody, 

 

pre: Mgr. art. Filip Urda, Školská 46/18, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa má záujem ponechať uvedený mestský  pozemok 

nachádzajúci sa v centre mesta vo vlastníctve mesta Nová Baňa.  

 

Dôvodová správa 

 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku                                                   

C KN parc. č. 12/3 z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku výlučne na účel 

parkovania. V roku 2021 kúpil žiadateľ byt č. 4  od spoločnosti Franco Real Estates s.r.o., 

Trojská 629/116, Troja, Praha 7, 171 00, ČR, IČO: 5658888 v bytovom dome, súp. č. 11 na 

Námestí slobody 11, 968 01  Nová Baňa, ktorý je postavený na pozemku C KN parc. č. 12/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Nová Baňa, obec Nová Baňa, okres 

Žarnovica, ktorý je zapísaný na LV č. 3501, vedenom Okresným úradom Žarnovica, 

katastrálnym odborom. Na základe tejto skutočnosti žiadateľ žiada o odkúpenie vyššie 

spomínanej parcely za účelom parkovania svojho osobného motorového vozidla. Predmetný 

pozemok, v prípade odkúpenia chce žiadateľ zveľadiť a využívať výlučne na účel parkovania. 

Ostatnú časť nádvoria bude môcť naďalej využívať MsÚ, zamestnanci VÚB banky a rovnako 

aj spolumajitelia bytov. 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o  odkúpenie mestského pozemku prerokovala a neodporúča 

mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  pozemku C KN parc. č. 12/3 z dôvodu, že mesto 

Nová Baňa má záujem ponechať uvedený mestský  pozemok nachádzajúci sa v centre mesta 

vo vlastníctve mesta Nová Baňa.  

 

Primátor – chcel by som sa spýtať. Toto je asi prvý záujemca, ale tam sú štyri byty a z toho 

traja sa zaujímajú o možnosť využitia dvora, ale nie sú jediní, lebo je tam i VÚB. Mohli by 

sme iniciovať ľudí, nech prídu naraz aj s VÚB a skúsime sa zamyslieť, ako tú plochu 

zmysluplne využijeme. Je to v meste, má sa to možnosť lepšie, krajšie využívať ako je to 

teraz. Je to tam zanedbané. Dá sa tam síce zaparkovať, ale mohlo by to byť niečo, čo by pre 

tých ľudí mohlo slúžiť trošku k lepšiemu existovaniu, lebo majú len podkrovný byt. Keby 

vzadu mali niečo, čo by si udržiavali, možno by sa to páčilo i ostatným. Ale treba hovoriť so 

všetkými naraz, toto je len jeden. 

 



92 

 

Ing. Karol Tužinský – byty kupovali za existujúceho stavu. Ten pozemok sme ako komisia 

nikdy nechceli odpredať, chceli sme ho dať do prenájmu. Bývalý vlastník to odmietol. 

Stanovisko komisie bolo, že si to necháme vo vlastníctve mesta, keď tak, tam môžu 

zamestnanci úradu parkovať. Uvedených vlastníkov bytov odtiaľ nikto nevyháňa, takisto tam 

parkujú. 

 

Anton Žňava – chcel som sa opýtať, či im nikto nenavrhol prenájom. Nemajú o to záujem? 

 

Ing. Karol Tužinský – keď prídu a navštívia komisiu, môžeme sa baviť aj o prenájme. 

Nemyslím si, že tam vzadu by mal vzniknúť nejaký altánok, ohnisko a podobné veci. To je na 

diskusiu. 

 

Maroš Marko – ja len doplním. Majiteľ budovy to chcel do prenájmu, ale za strašne nízku 

cenu. My sme mu dali trhovú cenu a na to povedal, že nemá záujem.  

 

Ing. Karol Tužinský – on to odmietol a potom rozpredal byty a ostalo to vo vlastníctve 

mesta. 

 

Primátor – ja si to tiež tak pamätám. Bol to český investor, ktorý to mal možnosť získať 

a ponúknuť to v balíku aj s tými bytmi. On to nechcel tak, tým pádom by to oni mali 

vyriešené. Mestský úrad tam pokiaľ viem veľmi neparkuje, lebo sme to tak nechceli robiť. Je 

to aj malé a bezplatné parkovania pod námestím existujú. Keď sa ľudia na Cintorínskej 

dostali až k nejakej petícii za niečo, možno my sme ani nevedeli ako oni rozmýšľajú, aké 

majú obavy, čím sa zaoberajú, tak sme im vytvorili priestor. Tu síce nie je toľko ľudí, sú len 

štyria, ale tak isto im dajme adekvátny priestor, nech vyjadria svoje potreby, lebo možno sa 

zistí nakoniec, že tam bývajú dvaja a ostatní nepotrebujú nič. Ale ak tam má byť nejaký 

čierny kút pre neprispôsobivé osoby, lebo jedenkrát tam chodil jeden, tak to tiež nie je dobre. 

Nech to máme kultúrne v meste aj za tou budovou. 

 

Ing. Karol Tužinský –pokiaľ nájdeme voľné prostriedky, tak to kľudne môžeme skultúrniť 

a ponechať naďalej vo vlastníctve mesta. Je to klasická dvorová plocha, akých máme na 

sídliskách pomerne plno. 

 

                     

U z n e s e n i e   č. 169/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

neschvaľuje 

 

predaj pozemku C KN parc. č. 12/3 – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere  107 m
2 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3911,  v k.ú. Nová 

Baňa, v lokalite ul. Námestie slobody, 

 

pre: Mgr. art. Filip Urda, Školská 46/18, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa má záujem ponechať uvedený mestský  pozemok 

nachádzajúci sa v centre mesta vo vlastníctve mesta Nová Baňa.  

 

 

Hlasovanie č. 46: 
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Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

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 

 

 n e s c h v a ľ u j e 

 

predaj pozemku C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere                   

3.236 m
2 

 vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v 

k.ú. Nová Baňa, v lokalite Matiašova cesta,  

 

pre: Ing. Franišek Volf, Dlhá lúka 740/72, 968 01 Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem mestský pozemok odpredať.  

 

 

Dôvodová správa 

 

Žiadateľ požiadal mesto Nová Baňa o odkúpenie mestského pozemku                                                    

C KN parc. č. 6543/11. 

Komisia ÚPŽPaM urobila dňa 18.05.2022 tvar miestnu obhliadku pozemku                               

a žiadosť o odkúpenie mestského pozemku opätovne prerokovala.  

Komisia ÚPŽPaM neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odpredaj  mestského 

pozemku C KN parc. č. 6543/11 z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem mestský 

pozemok odpredať.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 170/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

neschvaľuje 

 

predaj pozemku C KN parc. č. 6543/11 – trvalý trávny porast o celkovej výmere 3.236 m
2 

 

vedeného Okresným úradom v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová 

Baňa, v lokalite Matiašova cesta,  

pre: Ing. Franišek Volf, Dlhá lúka 740/72, 968 01 Nová Baňa, 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa nemá záujem mestský pozemok odpredať.  

 

 

Hlasovanie č. 47: 
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Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

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 

 

 n e s c h v a ľ u j e 

 

dlhodobí prenájom časti terasy o výmere 2m
2
 pri bufete, ktorý je v prevádzke v mestskom 

objekte záchody a sprchy Tajch, súp. č. 6843 postavenom na pozemku                                                

C KN parc. č. 1805/1, 

 

pre: VIP TEAM s.r.o., Tajch 1/622, 968 01  Nová Baňa, 

 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa má uzatvorenú nájomnú zmluvu na prevádzku bufetu                   

do 31.10.2022. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestu Nová Baňa  po skončení nájomnej zmluvy 

vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž na prevádzku bufetu spolu s jestvujúcou terasou (ako 

jedného celku), ktorá je využívaná najmä návštevníkmi prevádzky bufetu. 

 

 

Dôvodová správa 

 

Spoločnosť VIP TEAM s.r.o. požiadala mesto Nová Baňa o dlhodobí prenájom (10-20 rokov, 

nakoľko je obstaranie, údržba a inovácia automatov veľmi nákladná a ako investícia                           

je s dlhodobou návratnosťou) časti terasy o výmere 2m
2
 pri bufete, ktorý je v prevádzke 

v mestskom objekte záchody a sprchy Tajch, súp. č. 6843 postavenom na pozemku                                   

C KN parc. č. 1805/1 za účelom umiestnenia automatov na cukrovinky a kávu s osobitným 

pripojením na vodu a elektrickú energiu v rekreačnej oblasti Tajch. Z dôvodu prenájmu 

bufetu zakúpila spoločnosť VIP TEAM s.r.o.  automat na cukrovinky, ktorý vytvoril 

atraktívnu 24 hodinovú službu pre návštevníkov rekreačnej oblasti Tajch a tento zabezpečil 

základné občerstvenie aj mimo sezóny, keď sú okolité zariadenia mimo prevádzky. 

Spoločnosť VIP TEAM s.r.o. by rada túto službu rozšírila o kávomat. 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o dlhodobí prenájom časti terasy prerokovala                                  

a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom požadovanej časti terasy 

v rekreačnej oblasti Tajch z dôvodu, že mesto Nová Baňa má uzatvorenú nájomnú zmluvu                   

na prevádzku bufetu do 31.10.2022. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestu Nová Baňa                            

po skončení nájomnej zmluvy vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž na prevádzku bufetu 

spolu s jestvujúcou terasou (ako jedného celku), ktorá je využívaná najmä návštevníkmi 

prevádzky bufetu. 

 

Primátor – aby sme všetci boli rovnako informovaní. Toto bolo na dobu 4 roky, 4 sezóny, 

teraz to končí. Keď sa bavíme o novej súťaži, zaujíma ma, či to chceme na dobu neurčitú 
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alebo určitú. Lebo ak by niekto chcel do nejakého priestoru investovať viac, robiť tam nejaké 

veci, tak by nechcel ísť na dobu určitú do niečoho. Hovorím teraz trebárs o bežných 

investíciách v zmysle interiéru, čo súvisí s jedlom a prípravou jedla. Po štyroch rokoch sme sa 

dostali do situácii, kedy dva roky bol covid a VIP Team na tom asi nič nezískal, ani sa mu 

nevrátili náklady za to. Teraz posledný rok je tam dohoda, ktorá existuje a je možná medzi 

VIP Team a Penzión Tajch. Dal sa súhlas z TS a dohoda hovorí o tom, že Penzión Tajch tam 

prevádzkuje predaj. Ale ak to má byť do budúcnosti, tak by to malo byť na dobu neurčitú. 

A potom, keď na dobu neurčitú a ideme do súťaže, tak keď tam má niekto automaty na terase 

za svoje peniaze a bude tam niekto iný mať niečo iné, tak čo potom? Má ich odmontovať 

a zobrať preč? Ako to budeme riešiť? 

 

Ing. Karol Tužinský – ja by som to ponechal na budúce zastupiteľstvo. My sme tu ako 

komisia mali jeden problém, že od mesta to mali Technické služby, tie to prenajali ďalej a ten 

ďalší to prenajal ďalej, takže toto bol zásadný problém, s ktorým komisia nesúhlasila a k tomu 

mala pripomienky. Tým, že nájom, nájom, nájom končí 31.10.2022, tak by som to nechal na 

budúce zastupiteľstvo, nech sa rozhodne ktorým smerom. 

 

Primátor – žiadosť od existujúceho subjektu je, bola v apríli doručená. V apríli sme to 

nemuseli riešiť, lebo do októbra sme to mali pokryté existujúcou zmluvou, ale teraz to už 

potrebujeme zadefinovať. Prvá zásadná vec, či na dobu určitú či neurčitú. Penzión Tajch má 

požiadavku ísť na dobu neurčitú.  

 

Ing. Karol Tužinský – ja si myslím, že by sme to nemali definovať na základe žiadosti. Nech 

si mesto zadefinuje, čo tam chce a všetky podmienky a na základe toho sa vyhlási súťaž. 

A buď sa existujúci žiadateľ prispôsobí. Nemyslím si, že by sme mali rozhodnúť, či na dobu 

určitú či neurčitú, lebo tých podmienok by tam malo byť viac.  

 

Primátor – ja som tu nebol, keď sa rozhodovalo o tom. Najprv tam bol drevený bufet, ten 

zhorel. Potom sa tam postavila stavba, ktorá je solídna. Bola využívaná na Tajchovú osmičku 

a tým to zhaslo. Čiže tá budova nebola vôbec využitá. To, že wc a sprchy, ľudia využívali 

v sezóne, je dobre. Predná časť na Tajchová  osmičku za nejaké peniaze určite nebola dobre 

využitá. Ak sme sa snažili o prenájom, tak sme ako mesto bohviečo nezarobili. V živote sa to 

nedá prenajať za komerčné podmienky, že by sa nebodaj budova splatila. To je aj tak 

dotované v rámci infraštruktúry na Tajchu mestom. Ale to je v poriadku. Ak sa do budúcnosti 

Tajch zlepší, čo sme dnes už o tom hovorili, tak si myslím, že by bolo dobre zaoberať sa 

o dobe neurčitej a normálnych podmienkach, aby sme tam nemali Las Vegas, aby to slúžilo 

na účel pre tých rekreantov.  

 

Ing. Karol Tužinský – bola diskusia na FB, prečo to nie je prevádzkované a potom to začalo 

byť prevádzkované až keď sa do toho zapojil Penzión Tajch. 

 

Mgr. Juraj Kološta – už asi rok dozadu som prišiel s ponukou súkromného investora, ktorý 

by tam chcel vybudovať verejnú saunu. Tým pádom by bola častejšie využívaná v zime až by 

to bolo zrealizované. Záchody by museli byť otvorené, aby sa ľudia mali kde prezliecť. Keby 

sme to dali do dlhodobého nájmu niekomu, tak neviem, či by on sprístupnil toalety 

a prezliekarne pre takúto vec. Všetko je o dohode. 

 

Ing. Karol Tužinský – bavíme sa dva či tri kroky dopredu. 

 

Mgr. Juraj Kološta – len treba na to myslieť dopredu.  
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Ing. Karol Tužinský – my na to môžeme myslieť a budúce zastupiteľstvo si povie, že to chce 

inak. 

 

Ing. Jozef Spurný – toalety a sociálne zázemie nie sú predmetom nájmu. Ani teraz to nebolo. 

Iba tá časť, čo sú miestnosti. Toalety sú v prevádzke TS. 

 

Mgr. Juraj Kološta – vstup do tých miestností je cez verejné toalety. 

 

Ing. Jozef Spurný –nie. Buď z terasy alebo boku.  

 

Maroš Marko – fungujú tie toalety aj v zime? Tá budova je len na letnú prevádzku. Nie je to 

zateplené a je to konštrukčne tak spravené, že to môže fungovať len v lete. Ak je to pravda, ja 

si to pamätám takto, keď sa to stavalo. 

 

JUDr. Vladislav Lalka – bol by som rád, keby sme sa vrátili k predmetu rokovania. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. – vrátim sa k tomu automatu. Keď nájom skončí 

31.10.2022 a my ešte neschvaľujeme žiadne podmienky do budúcna, tak si myslím, že by ten 

automat dobre poslúžil cez zimu. V zime sa tam chodí korčuľovať. Bolo by fajn, keby tam 

bol. Nevravím, že dlhodobo, ale aspoň kým tam niekto niečo sprevádzkuje, čo bude asi až na 

leto. Tie vodné bicykle, čo tam boli v lete, to bola koho iniciatíva? Tajch je náš. Tento bufet  

bol prenajatý za účelom prevádzky člnkov? To nejako súviselo? Či to niekto len tak doniesol? 

 

Primátor – zásady nakladania s majetkom obci hovoria, že do 100 m vieme spraviť aj bez 

zastupiteľstva. Čiže nikto z nás z mesta, keď tam skončí nájom 31.10. a Penzión Tajch aj keď 

má žiadosť, ale je neprehľadná situácia, kríza, energie, bude chcieť mať to vyriešené na 

sezónu, tak od jesene do jari to bude pod mestom bez nájomcu, tak to uzatvoríme tak, že tie 

automaty budú normálne funkčné. Bude sa z nich dať kúpiť tovar. Na tú nejakú dobu nájom 

do 100 m² podľa zásad vyriešime. Na Tajchu je stále situácia, ktorú sa snažíme odladiť. 

Napríklad, že tam niekto prišiel a navŕtal pontón, ktorý si certifikovaný kúpil. Ohľadom 

hladiny nerozhodujeme my tu, ale na to je orgán, ktorý dáva papiere. My sme s tým 

podnikateľom hovorili, že toto nepovoľuje mesto ale oni. On to má načítané tak, že keď prídu 

a dajú mu pokutu, tak odíde. Zisťovali sme, kde to ako funguje inde na rôznych iných 

jazerách. My sme poskytli tie podmienky, napriek tomu sa tam stále i po sezóne vyskytuje. 

Musíme spraviť poriadok aj s tým v tom zmysle, že to bude mať papier a môže to tam byť. 

Pravdepodobne to niekto povolí a my za to budeme chcieť nejaký prenájom. Prenájom 

v zmysle verejného priestranstva. Keď chce mať pontón, nech tam je, na vlastné riziko niečo 

prevádzkuje. Vedel som, že to tam ide byť, ale nechcel som to dávať preč, bolo leto, horúco 

a je to nový prvok. Hádam ho nevyženiem úplne za to, že nám nedal 15€ za mesiac. Dal som 

tomu priestor, ale teraz to musíme upratať. Aj on má záujem o celý tento priestor. Možno aj 

Penzión Tajch, možno aj ďalší subjekt so saunou a neviem koľkí sa o to ešte budú hlásiť. 

Potom z toho vznikne čo? Bude kritériom len cena? Alebo aj zámer využitia? Tu je na 2m². 

Hovorím, že to vieme riešiť cez zásady, keďže tu je zamietnutie. Rozumiem aj tomu 

zamietnutiu. Dáme to cez tie zásady a bude to môcť byť od jesene do jari funkčné, ale keď 

príde nový subjekt, tak sa to môže zmeniť. To nevie garantovať ani nikto z nás. 

 

Igor Moško – musím sa vyjadriť, lebo tu zaznelo viacej vecí, ktoré nie sú pravda. Začnem od 

začiatku. Bufet, ktorý som zobral do prenájmu na 4 roky, som nechcel. Zobral som ho kvôli 

tomu, že s p. Holou sme boli jediný dvaja záujemci, ktorí sa o to do súťaže prihlásili. Mne sa 

to podarilo vyhrať. Rozprávame sa ako o bufete, nie je to bufet. Mesto to stavalo ako wc, 

sprchy a požičovňu. Zavolal som tam hygienu a tá povedala, že v žiadnom prípade tam 
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nemôže byť bufet, dajú sa tam predávať balené veci, nedajú sa tam predávať koláče, pivo atď. 

Je tam malé umývadlo , čo z hygienických smerníc a pravdiel nemôže byť bufet. Tak si to 

treba uvedomiť a do budúcnosti keď to plánujeme ponúknuť ako bufet, tak tomu musíme 

spraviť aj podmienky, musíme vybudovať umývadlá, bez nich to hygiena nemôže povoliť. 

Požičovňu som prevádzkoval dve sezóny, investoval som 3000€ do toho, aby som kúpil 

pištole, lehátka a dva roky som tam bol. Potom prišiel covid. Sezónu som zachraňoval tým, že 

som aj hore aj dole kúpil automat, s tým že je to služba pre ľudí. Slúži ľudom, je to aj cez 

zimu, ako povedala poslankyňa. Nie je to o zárobku, je to služba pre ľudí. Žiadame o to, aby 

sa tie 2m² prenajali, zaplatila elektrika, aby to bolo v poriadku. Potom som sa dohodol s p. 

Holou, tá tam mala dve sezóny bufet. Vyjadrím sa k prevádzke člnkov. Je to dobrá služba pre 

ľudí, ale hnevá ma, že sa urobil chodník okolo Tajchu, nie je to stavané na autá, a tento pán 

tam chodil kvôli dvom paddleboardom na aute. Odrazil závoru a každý deň stál hodinu na 

chodníku, ľudia ho museli obchádzať, len kvôli tomu, že doniesol dva paddleboary. Určite si 

treba chrániť ten chodník, lebo zase sa do rozpočtu budú dávať peniaze na asfaltovanie 

chodníku na Tajchu. Ja tam bývam 35 rokov a vidím každý deň, čo sa tam deje a vždy si ten 

Tajch budem chrániť a budem sa snažiť, aby tam boli služby pre ľudí, aby to bolo super. Ten 

bufet nebude otvorený stále, sú aj zlé dni. Automat je služba pre ľudí. Niekto to prevádzkuje, 

doplní to, ale nie je to žiadny zárobok. Dobre to funguje pre ľudí, ktorí deťom chcú kúpiť 

keksík alebo cukríky.  

 

 

U z n e s e n i e   č. 171/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

neschvaľuje 

 

dlhodobý prenájom časti terasy o výmere 2m
2
 pri bufete, ktorý je v prevádzke v mestskom 

objekte záchody a sprchy Tajch, súp. č. 6843 postavenom na pozemku C KN parc. č. 1805/1, 

pre: VIP TEAM s.r.o., Tajch 1/622, 968 01  Nová Baňa, 

z dôvodu, že mesto Nová Baňa má uzatvorenú nájomnú zmluvu na prevádzku bufetu do 

31.10.2022. Komisia ÚPŽPaM odporúča mestu Nová Baňa  po skončení nájomnej zmluvy 

vyhlásiť novú obchodnú verejnú súťaž na prevádzku bufetu spolu s jestvujúcou terasou (ako 

jedného celku), ktorá je využívaná najmä návštevníkmi prevádzky bufetu. 

 

 

Hlasovanie č. 48: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

 

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

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie Dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa uzatvorilo 

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

dňa 31.12.2018. 

 

Dodatkom č. 9 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška 

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

do 31.12.2022 sa po vzájomnej dohode zmluvných strán zvyšuje o 30.000,00 eur                      

na celkovú ročnú výšku nájomného 105.000,00 eur. 

 

Dôvodová správa 

 

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

č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 a následne Dodatok č. 8, ktorým bola určená výška a splatnosť 

nájomného na rok 2022 podľa výšky maximálne očakávanej ťažby drevnej hmoty v m
3
 

v nasledujúcom roku. Výška nájmu bola stanovená v roku 2021, keď spoločnosť prežívala 

krízu počas pandémie koronavírusu. V roku 2022 sa situácia stabilizovala a trh s drevnou 

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

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

ako obhospodarovateľa o zvýšenie nájomného mimoriadnou splátkou vo výške 30.000,00 eur. 

 

 

 U z n e s e n i e   č. 172/2022  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

schvaľuje 

 

 

uzatvorenie Dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve č. 3/2018, ktorú Mesto Nová Baňa uzatvorilo 

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

 

Dodatkom č. 9 k Nájomnej zmluve č. 3/2018 zo dňa 31.12.2018 sa Článok 3 – Výška 

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

31.12.2022 sa po vzájomnej dohode zmluvných strán zvyšuje o 30.000,00 eur  na celkovú 

ročnú výšku nájomného 105.000,00 eur. 

 

Hlasovanie č. 49: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
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28. n á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto        Nová 

Baňa ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

 

E KN parc. č. 2539 – trvalý trávny porast o výmere 39.712 m
2
, vedenom Okresným úradom 

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

Nová Baňa v lokalite ul. Laznícka cesta; 

 

právo uloženia vodovodnej prípojky a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle 

porealizačného GP č.  10935479-283/21 vypracovaného dňa 20.01.2022 geodetom Viliamom 

Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa overeného dňa 25.01.2022 pod číslom: G1 - 

35/2022 v prospech vlastníkov nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Žarnovica, 

katastrálnym odborom na LV č. 8939, LV č. 8938 a LV č. 976. 

 

v prospech vlastníkov nehnuteľností:  

evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8939 –        

Maroš Raffaj, Laznícka cesta 6099/11, 968 01  Nová Baňa, 

evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8938 – Vladimír 

Raffaj, Laznícka cesta 6099/11, 968 01  Nová Baňa, 

evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 976 –                

Anton Polc a Cecília Polcová, Laznícka cesta 6101/6, 968 01  Nová Baňa, 

ako oprávnených z vecného bremena; 

na dobu neurčitú; 

znaleckým posudkom č. 32/2022 vypracovaným dňa 10.09.2022 znalcom                                   

Ing. Jozefom Miklom, Vodná 1443/15, 951 35  Veľké Zálužie bola stanovená jednorazová 

odplata  za zriadenie vecného bremena vo výške 328,61 eur (slovom: tristodvadsaťosem eur 

a šesťdesiatjeden centov);              

za účelom zriadenia vecného bremena – trpieť právo uloženia vodovodnej prípojky               a 

ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle porealizačného                                             

GP č.  10935479-283/21 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údržby                                   

a opravy.  

 

Dôvodová správa 

 

Komisia ÚPŽPaM žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

žiadateľov prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy                  

o  zriadení vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu  za zriadenie vecného 

bremena vo výške 328,61 eur na nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Nová Baňa                         

na základe predloženého porealizačného geometrického plánu č.  10935479-283/21 

a znaleckého posudku č. 32/2022.  

  
 

U z n e s e n i e   č. 173/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Nová Baňa 
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schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o  zriadení vecného bremena, ktoré spočíva v tom, že Mesto Nová Baňa 

ako vlastník a ako povinný z vecného bremena bude trpieť v pozemku: 

E KN parc. č. 2539 – trvalý trávny porast o výmere 39.712 m
2
, vedenom Okresným úradom 

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

Nová Baňa v lokalite ul. Laznícka cesta; 

právo uloženia vodovodnej prípojky a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle 

porealizačného GP č.  10935479-283/21 vypracovaného dňa 20.01.2022 geodetom Viliamom 

Struhárom, Bernolákova 27, 968 01  Nová Baňa overeného dňa 25.01.2022 pod číslom: G1 - 

35/2022 v prospech vlastníkov nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Žarnovica, 

katastrálnym odborom na LV č. 8939, LV č. 8938 a LV č. 976. 

v prospech vlastníkov nehnuteľností:  

evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8939 – Maroš 

Raffaj, Laznícka cesta 6099/11, 968 01  Nová Baňa, 

evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 8938 – Vladimír 

Raffaj, Laznícka cesta 6099/11, 968 01  Nová Baňa, 

evidovaných Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom na LV č. 976 – Anton Polc 

a Cecília Polcová, Laznícka cesta 6101/6, 968 01  Nová Baňa, 

ako oprávnených z vecného bremena; 

na dobu neurčitú; 

znaleckým posudkom č. 32/2022 vypracovaným dňa 10.09.2022 znalcom Ing. Jozefom 

Miklom, Vodná 1443/15, 951 35  Veľké Zálužie bola stanovená jednorazová odplata  za 

zriadenie vecného bremena vo výške 328,61 eur (slovom: tristodvadsaťosem eur 

a šesťdesiatjeden centov);              

za účelom zriadenia vecného bremena – trpieť právo uloženia vodovodnej prípojky  a 

ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu v zmysle porealizačného  GP č.  10935479-

283/21 a právo vstupu vo vyznačenej trase pozemku počas údržby a opravy.  

 

Hlasovanie č. 50: 

Počet všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva – 13 

prítomní – 10 

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

Marko, Igor Moško, Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Mgr. Ján Škvarka, Ing. Karol 

Tužinský, Anton Žňava) 

proti - 0 

zdržal sa – 0 

nehlasoval – 0 uznesenie bolo prijaté 
 

Ing. Karol Tužinský – to bol zároveň posledný bod z majetkových vecí a posledné body 

v tomto volebnom období. Z pozície predsedu komisie majetku územného plánu a životného 

prostredia sa chcem všetkým poslancom poďakovať za spoluprácu za 4 roky a fakt plodné 

diskusie. 

 

Primátor – chcel som jeden bod v majetkových veciach, ale žiaľ ho nemáme. Mám ho na 

maili. Takže do majetkových vecí pôjde k tým novým. Je to z dnes od Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti. Týka sa to Novej Bane – doplnkový vodný zdroj. Generálny riaditeľ 

a predseda predstavenstva Ing. Svrbický poskytol členom predstavenstva materiál, ktorý bol 

prerokovaný prítomnými na predstavenstve a uzniesli sa v uznesení 5A/27.9.2022, že 

predstavenstvo schvaľuje odkúpenie majetku od mesta Nová Baňa - Nová Baňa doplnkový 
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vodný zdroj, za predpokladu splnenia podmienok v zmysle pravidiel pre realizáciu 

a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií v podmienkach StVS, a.s. Predstavenstvo schváli výšku ceny majetku až po 

splnení všetkých podmienok v zmysle vyššie uvedených pravidiel jednohlasne ôsmymi 

hlasmi za, s tým, že my máme projekt od projektanta, ktorý s nami spolupracuje. Do 30.9. 

bude hotový projekt na pripojenie vrtu do vodovodnej sústavy na Červených zemiach. Vtedy 

podľa projektu budú vidieť, čo tam ešte ideme robiť. Lebo my tam musíme vrt vystrojiť 

a prepojiť. To musíme zaplatiť my, na to máme peniaze v rozpočte. A keď to všetko 

spravíme, tak to ocenia a zoberú do svojho majetku. Ale nebude to pravdepodobne v roku 

2022, lebo to budeme len finišovať, ale v roku 2023. My keď budeme mať tie veci, čo oni 

požadujú u nich, tak oni s nami uzavrú zmluvu. Tá pôjde do majetkového bodu. Súvisí to aj 

s peniazmi. Keď sme informovaní, že bez nášho nejakého riešenia, by nebola možná voda, tak 

sa hádam toleruje aj to, že ideme do investícii na dobré slovo a od dnes rána na nejaké 

dokumenty. Predtým sme mali jediné, čo bolo, žiadosť do 30.6. do ich investičného plánu, 

ktorej nám oni potvrdili akceptovanie. Na stretnutiach nám povedali, že je to akceptované, 

tým pádom zaradené. Z časti som spokojný, ale budem sa ďalej snažiť dotiahnuť do 

zmluvného vzťahu a verím, že to bude možné, ale peniaze budeme vidieť asi až v roku 2023, 

čo je super, lebo peniaze nám na to bude treba.  

 

21. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení 

 

Mgr. Peter Hudec – chcel by som poďakovať novej pani riaditeľke TS, že ukazuje, že dá sa 

fungovať, dajú sa veci robiť. Chcem poprosiť, aby mesto riešilo ulicu Vršky. Na 50m je už 60 

rozkopávok, po opravách vody je to neúnosné. Po každej oprave vznikne nová rozkopávka. 

Dochádza tam asi k nejakému sieťovému rozpadu a túto situáciu treba riešiť. Každý deň 

pribúda nový prepad, vykopávka. Ten úsek asi treba s vodármi odkomunikovať. Je to v kopci 

a asi v zime sa tam bude ťažko dostať, keďže každý deň tam tečie voda. Druhá vec – ide 

zima, jar ak bude možnosť venovať sa rígolom, prekopávkam, odvodneniam, sme v kopcoch, 

aby ostatné komunikácie netrpeli. Keďže je to posledné zastupiteľstvo, chcem poďakovať 

zamestnancom mestského úradu za spoluprácu, za ochotu poradiť, pomôcť, vysvetliť. Tak 

isto za riešiteľnú situáciu počas covidu, nikto to nikdy nezažil, poučili sme sa, vieme riešenia. 

Tak isto prejavenie solidarity. Do budúcnosti prajem mestu, raz možno vstane z popola, ale 

takouto cestou a spôsobom ako sa to robilo, to nevidím. Ďakujem. 

 

Primátor – budeme mať ešte jedno zastupiteľstvo, poďakovanie si nechám na tú sviatočnú 

chvíľu v obradnej sieni. Poprosím pani riaditeľku, aby zareagovala. Vodári kopú nie že by ich 

to bavilo, ale že sa im to rozpadáva.  

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – s vodármi chodím po tých výtlkoch, viem kde sú, kde sú aké 

rozkopávky. Viem, že aj oni majú finančné problémy. Môžem na nich apelovať, aby sa 

komplexne zaradila táto cesta do rekonštrukcie. 

 

Primátor – Vršky tečú aj pol roka, tá voda musí niekde chýbať. Ak to niekto opravoval, tak 

to asi neopravil dobre. Neviem, čo sa to tam deje. 

 

Ing. Lucia Beťková, MBA – tam bolo viackrát zo strany občanov povedané, že otvoria kus 

na metri, vymenia rúru, vedia, že je to popraskané ďalej, ale nemajú finančné prostriedky, tak 

to zahrabú a o týždeň im to pukne na tom mieste ďalej. Je to len také lepenie. 

 

Primátor – p. Krlička je v robote, dá sa aj s ním hovoriť. Asi by som do toho mal ja vstúpiť. 
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Ing. Karol Tužinský – včera vodári rozkopali aj Šibeničný vrch, ďalšiu poruchu tam mali 

otvorenú, potom to aj zahádzali. Úsek je kritický v prvej časti, kde je prípojka na ul. 

Švantnerovu. Tam je to zase rozkopané. Niečo sa zaasfaltovalo a rozkopali zase ďalšiu. 

Pripomínam, že treba niečo robiť s ulicou Kalvárskou. Zistiť cenovú ponuku, čo by to stálo, aj 

čo sa týka odvodnenia od Krížovej cesty. A nakoniec sa chcem poďakovať aj tebe, aj 

pracovníkom TS a dozoru p. Holému, za vyriešenie reklamácie na Záhrbskej a ulicu 

Švantnerovu. 

 

Primátor- mal som možnosť stretnúť sa s ľuďmi zo Švantnerovej, aj som sa im ospravedlnil. 

Myslím, že už to máme za sebou a tieto chyby so zadaním sa už nestanú. Tu sa stala chyba pri 

zadaní v roku 2021, pri tvorbe rozpočtu. Keď som počul, že treba vytrhávať tie obrubníky 

a už sme mali vyfrézovaný povrch, tak som vedel, že to nebude o týždeň ale sa to natiahne 

a ešte som sa bál, že sa nezmestíme do rozpočtu. Je to za nami.  Cesta je rovná, tak dúfam, že 

sa tak rýchlo nezničí. Čítal som zhrnutie 16 ročného pôsobenia primátora Žarnovice v jeho 

novinách. Písal tam rôzne veci, oblasti a len okrajom sa dotkol ciest, pretože tam to nie je taká 

téma ako u nás. A verte mi, že takých samospráv, kde sú cesty, cesty a cesty ako je v Novej 

Bani nie je veľa. My to máme na programe dňa. A všetky peniaze, ktoré by komukoľvek 

ostávali a dal by ich do ciest, tak správne investuje a nebude ich mať aj tak dosť. S tým sa 

budeme boriť. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.– chcela by som sa spýtať pána náčelníka, na 

Cintrorínskej bol nejaký podnet ohľadom túlavých mačiek. V akom je riešení tento podnet 

a čo sa dá z vašej strany spraviť, aby sa tam situácia zlepšila? 

 

Ján Ševčík – špeciálne pre vás som vstúpil do kontaktu so Slobodou zvierat. Jedná sa o tzv. 

ferálne mačky – pouličné mačky. Mám tu letáčiky, odporúčania. Sám som ostal prekvapený, 

keď som prečítal ich odporúčania. Odporúčajú ich odchytiť, následne vykastrovať, 

zavakcínovať a pustiť späť do prostredia nakoľko je to prostredie, v ktorom tá mačka žije. 

Letáky rozdám poslancom, aby zasvätili občanov o tom vo svojich územných častiach. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD. - ďakujem. V rozpočte pre rok 2022 sme shvaľovali 

finančné prostriedky na javisko na Štáloch ako aj vybavenie kuchynky. Myslím si, že sme to 

z rozpočtu nedali preč, nakúpili sa nejaké príbory, výbava. Určite sa tie prostriedky všetky 

neminuli. My ako OZ mestu ponúkame zakúpiť tam niečo, ale bola by som rada, keby aj 

mesto zakúpilo zvyšok. 

 

Primátor – neboli to len príbory, ale kompletne veci do kuchyne. Už sú kúpené. Sú 

k dispozícii. Chceme tam mať ľudí, ktorí tam prídu, môžu použiť ten náš riad. Javisko sa mi 

zdá, že sa v rozpočte nedostalo ďalej. V decembri sme ho stopli, lebo bolo toho viac 

a nestačili nám peniaze. Môžem sa mýliť, musím to preveriť. KD Štále zjedol veľa peňazí 

a nikdy ich nevráti, lebo sa to teraz ani nedá. Vy ako OZ alebo aj niekto iní, ktorí by tam 

chceli robiť činnosti, ste tam vítaní. Vmýšľajte veci v KD Štále i naďalej.  

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.– tam bolo skôr na zariadenie ako elektro spotrebiče. 

Nemusíme to tu teraz doriešiť. Ale ak je to v tom rozpočte, bolo by dobré to zakúpiť. 

 

Primátor – môžeme to preveriť. Viem, hlavne chladničku. 

 

Ing. Viktória Valachovičová, PhD.– tu mikrovlnku kúpime my. 

 

 



103 

 

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

Branislav Jaďuď, MBA poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstvo 

o 20:21 hod. ukončil.  

Prílohu zápisnice tvorí obrazový aj zvukový záznam z rokovania Mestského 

zastupiteľstva v Novej Bani (https://www.youtube.com/watch?v=Bl_ZF_cp7aE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

primátor mesta                    prednostka MsÚ 

 

 

 

 

 

 

Gregor Káder, v. r.                                                           Ing. Karol Tužinský v. r. 

                I. overovateľ                                         II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Martina Svetíková 

https://www.youtube.com/watch?v=Bl_ZF_cp7aE

