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 Z á p i s  zo zasadnutia komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného 

prostredia a verejného poriadku konanej na Mestskom úrade v Novákoch  

Dňa 12. 10. 2016 

 

 

Prítomní:   

Peter Miština, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Ján Krajči, Ľubomír Ilenčík, Ing. Peter Balák, Ing. 

Vladimíra Trojanová 

 

Ospravedlnený:                               

Miroslav Lackovič, Ing. Martin Holý      
 

Hostia: RNDr. Daniel Daniš, Mgr. Milan Oršula, Ing. Peter Bošiak, p. Igor Hudec, Ing. 

Vladimír Švec, Ing. Martin Petriska 

 

Program:    1)   Otvorenie 

  2)   Prerokovanie podaných žiadostí 

                   3)   Rôzne 
 

 

K bodu č. 1  

Zasadnutie komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného 

poriadku (ďalej len komisia) otvoril a viedol predseda p. Peter Miština, ktorý prítomných 

privítal. 

 

K bodu č. 2 

Komisia prerokovala predložené žiadosti podané na oddelenie VaRM MsÚ Nováky a zaujala 

nasledovné stanovisko:  

 

2.1.  

Ing. Martin Petriska (bytom Lehotská 395/19, Nováky) požiadal o odkúpenie pozemku 

resp. o danie pozemku do dlhodobého prenájmu nachádzajúceho sa na Lehotskej ulici pri 

garážach, čo bolo predmetom rokovnia komisie 30.8.2016. Pôvodne mal záujem 

o umiestnenie 2ks prenosných garáží v rozmere 5 x 12m na parkovanie áut, uskladnenie 

bicyklov a vecí z domácnosti. Aktuálne (v čase 15:08) prišiel na komisiu výstavby osobne a 

požiadal o odkúpenie pozemku v tom istom mieste o rozmere 6 x 12m, na ktorom by postavil 

murovanú garáž. Túto by nadpojil na rad existujúcich murovaných garáží ako jeden súvislý 

celok, pričom nová brána by sa umiestnila len jedna v prednej časti a nebola by plechová.  

P. Petriska vysvetlil, že predmetná lokalita je úložisko sute a odpadu, ktoré by vyčistil a terén 

by upravil na vlastné náklady. 

Členovia komisie privítali záujem p. Petrisku o úpravu terénu na vlastné náklady a súčasne 

diskutovali o tom, že v danej lokalite existujúcich garáží ide o predaj pozemku rozmerov 4 

garáží, pričom v meste resp. na ul. Lehotskej môžu byť viacerí záujemcovia o kúpu tohto 

pozemku resp. o výstavbu garáži.  

 

Členovia komisie odporučili MsZ odpredaj pozemku – časť parcely C-KN č.1634/36 

o rozmere 6 x 12m. (4 za, 1 sa zdržal)  

Ďalej odporučili MsZ zvoliť formu priameho predaja nehnuteľnosti (v zmysle par. 9a ods. 

1c zákona o majetku obcí), pričom navrhli ako jednu z podmienok, že záujemca o kúpu 

pozemku si odstráni stavebnú sutinu na vlastné náklady a súčasne odporučili, že cena za 
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vypracovanie geometrického plánu bude zarátaná do nákladov kupujúceho v kúpnej zmluve. 

(5 za) 

 

 

2.2. 

Ďalším bodom bolo riešenie neprestávajúcich problémov obyvateľov ulíc Šoltésovej, 

Hurbana, Vajanského bývajúcich v blízkosti železničnej stanice, ktorí sa dlhodobo sťažujú na 

neprimeranú hlučnosť spôsobenú prevázkou lokomotív na stanici a vykonávaním posunov 

železničných vozňov v nočných hodinách.  

Členovia komisie boli oboznámení p. primátorom RNDr. Danielom Danišom, že osobne 

rokoval s generálnymi riaditeľmi železnice, výsledkom čoho bolo meranie parametrov hluku. 

Predseda komisie informoval, že na MsÚ v Novákoch bola z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR – Útvaru vedúceho hygienika rezortu – Oddelenia oblastného 

hygienika zo Žiliny doručená informácia o ukončení podnetu na výkon štátneho zdravotného 

dozoru. Z listu vyplynulo, že boli vykonané 2-krát merania – prvé 26.-27.10.2015, v ktorom 

bolo preukázané zvýšenie hluku nad prípustnú hodnotu a opakovane 12.-13.7.2016,  v ktorom 

už neboli namerané zvýšené hodnoty nad prípustnú hranicu. V zmysle písomných informácií 

malo dôjsť k obmedzeniu hluku úpravou časov obsluhy vlečky Fortischem od 21:00 do 5:00 

namiesto pôvodných 22:00 do 4:00. Ďalej ako najvýznamnejší zdroj hluku bol identifikovaný 

hluk z činnosti motorov rušňov napr. pri posune alebo pri státí na jednom mieste. 

Komisie sa zúčastníli dvaja zástupcovia obyvateľov z ulíc v blízkosti železničnej stanice – p. 

Švec a p. Hudec, ktorí boli prizvaní o 15:43. 

P. Hudec a p. Švec na rokovaní vysvetľovali, že situácia intenzity hluku v nočných hodinách 

je neúnosná. P. Švec opísal postupnosť krokov, keď sa snažil situáciu riešiť cez p. primátora 

a sám vypisovaním listov a domáhaním sa odpovedí na ne a na riešenie situácie. P. Švec tvrdí, 

že pri meraniach hlučnosti pre nočné hodiny neboli použité prípustné hodnoty tie, ktoré 

upravuje zákon. Nakoľko intenzita hlučnosti sa prudko zhoršila v obdboí posledných cca 2 

rokov a občania, napriek svojim a mestským aktivitám, nepocítili zmiernenie hlučnosti zo 

železničnej stanice – prišli požiadať p. primátora o zvolanie stretnutia resp. rokovania priamo 

s ministerstvom dopravy (najlepšie s p. ministrom) a zástupcami spoločnosti Cargo, mesta 

Nováky a občanov. 

 

Členovia komisie odporučili p. primátorovi kontaktovať sa v riešenej veci na ministerstvo 

dopravy – formou listu alebo zvolaním osobného rokovania. 

 

 

2.3. 

Ing. Martin Petriska (bytom Nováky, Lehotská 395/19) a Ľuboš Karak (bytom Nováky, A. 

Hlinku 459/10) požiadali o povolenie na výstavbu vstupnej brány v šírke 4 m na pozemok 

oproti predajni LIDL. Touto žiadosťou sa zaoberala už komisia výstavby dňa 12.5.2016, ktorá 

neodporučila povolenie na výstavbu vstupnej brány z dôvodu prípravy súťaže návrhov 

v danej lokalite. Tejto komisie sa dodatočne po prerokovaní zúčastnili p. Petriska aj p. Karak 

z dôvodu zdôvodnenia svojich požiadaviek. Z čoho vyplynulo, že dopravný inžninier 

posudzujúci túto vec, bol ochotný vydať kladné stanovisko k povoleniu vjazdu za dodržania 

určitých požiadaviek. P. Karakovi bolo teda odporučené, aby takýto projekt predložil do 

ďalšej komisie.  

Aktuálne p. Karak predložil „Situáciu nového stavu – vjazdu“ stavby Objekt nájomných 

jednotiek „KASKÁDY“ parc. č. 9/7, 9/8, 10/1. Predložená situácia však zatiaľ nebola 

písomne odsúhlasená dopravným inžinierom. 
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Po preštudovaní predloženého projektu členmi komisie (pozn. s ohľadom na závery komisie 

výstavby zo dňa 12.5.2016) - komisia nevidí nutnosť riešenia požiadavky novej brány 

a nového vstupu na nehnuteľnosti, nakoľko navrhované riešenie komplikuje dopravnú 

situáciu v okolí LIDLu. Zásobovanie prevádzok odporúča riešiť existujúcim vstupom 

k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. (5 za) 

  

 

2.4.   

Členovia záhradkárskej osady SAD 3 v Novákoch požiadali o vybudovanie odtokového 

kanála, ktorý by mal byť umiestnený na prístupovej ceste pod kopcom z tvárnic alebo 

vymurovaním s kovovou mriežkou na vrchu na odklonenie dažďovej vody do lesa počas 

prívalových dažďov z dôvodu zaplavovania záhradok. 

Členovia komisie boli informovaní o telefonickej komunikácii medzi mestom a Ing. 

Klopanovou zo SSC. V zmysle uvedeného – v extraviláne je ochranné pásmo cesty v šírke 

50m. Je možné v ochrannom pásme povoliť výnimku, avšak k tomu je potrebné predloženie 

minimálne projektovú dokumentáciu a zameranie skutkového stavu v teréne a na základe 

osobnej obhliadky zo správy ciest a požadovaných podkladov prípadne umožnia výnimku. 

 

Členovia komisie z dôvodu ochranného pásma cesty neodporučili vybudovanie odtokového 

kanála, ktorý by mal tvoriť súčasť projektovej dokumentácie cesty. (5 za)  

 

 

2.5. 

Členovia záhradkárskej osady SAD 3 v Novákoch zaslali petíciu, v ktorej vyjadrili súhlas 

s návrhom vybudovania cesty a otočky v tvare slzy na hornej prístupovej ceste k záhradkám. 

Členovia komisie boli informovaní o telefonickej komunikácii medzi mestom a Ing. 

Klopanovou zo SSC. V zmysle uvedeného – v extraviláne je ochranné pásmo cesty v šírke 

50m. Je možné v ochrannom pásme povoliť výnimku, avšak k tomu je potrebné predloženie 

minimálne projektovú dokumentáciu a zameranie skutkového stavu v teréne a na základe 

osobnej obhliadky zo správy ciest a požadovaných podkladov prípadne umožnia výnimku. 

 

Členovia komisie z dôvodu ochranného pásma cesty neodporučili vybudovanie cesty a otočky 

v tvare slzy. (5 za)  

 

 

2.6.  

Spoločnosť Rabaka reklamné panely, s.r.o (Rampová 5, 040 01  Košice) požiadala 

o predĺženie nájomnej zmluvy, ktorú má s mestom Nováky uzavretú na dobu určitú – do 

31.12.2016. K svojej žiadosti priložila návrhy dodatkov k pôvodnej nájomnej zmluve, pričom 

tento dodatok má formu trojdohody, ktorou sa novým nájomcom mesta Nováky má stať 

spoločnosť Media representative, s.r.o (Ivanská cesta 2D, 821 04  Bratislava) na základe 

„Zmluvy o nájme a kúpe prenajatých vecí“ medzi pôvodným nájomcom a novým nájomcom. 

Členovia komisie boli oboznámení, že ide o prenájom časti pozemkov C-KN č. 189/1 a E-KN 

č. 738, na ktorých sú umiestnené 2 billboardy na stanici. Nájomná zmluva bola uzavretá na 

dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2016 – t.j. doba trvania 3 roky za cenu 464,71 Eur/ročne. 

 

Členovia komisie odporučili MsZ pokračovať v nájme, zverejniť zámer nájmu, za cenu 

464,71 Eur/ročne v dĺžke trvania 3 roky. Vzhľadom k uzavretej trojdohode medzi pôvodným 

nájomcom a novým nájomcom odporučili doriešiť pokračovanie v nájme s právnikom. (5 za) 
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2.7. 

Spolumajitelia bytov bytového domu na ul. Čerešňovej 19/1 v Novákoch požiadali 

o rozšírenie parkovacích miest bytového domu 19/1 – o povolenie spevnenia plochy do 25 m2 

pre dve osobné autá vedľa existujúcej parkovacej plochy na náklady spolumajiteľov bytového 

domu. 

Členovia komisie diskutovali o možnostiach riešením oddychovej zóny. Obyvatelia bytového 

domu 19/1 však neprejavili záujem o oddychové zóny, o čom bola komisia obratom 

oboznámená.  

 

Nakoľko v lokalite je nedostatok spevnených plôch a spolumajitelia sú ochotní financovať na 

vlastné náklady novovytvárané spevnené plochy – členovia komisie doporučili uzatvoriť so 

spolumajiteľmi bytového domu 19/1 právny vzťah k pozemku formou vecného bremena, 

ktorý bude slúžiť k ďalšiemu konaniu v zmysle stavebného zákona potrebného k realizácii 

spevnených plôch. (5 za) 

 

 

2.8. 

Ing. Lukáš Miština (bytom Lesná 752/6, Nováky) požiadal o odkúpenie nehnuteľnosti 

parcely E-KN č. 52 (ostatné plochy vo výmere 2 m2) z dôvodu majetkovo-právneho 

usporiadania parcely C-KN č. 953/1  sporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na ul. 

Lelovskej podľa GP č. 31620205-205/2000 vypracovaného dňa 6.6.2000.  

 

Nakoľko ide o usporiadanie vlastníckych práv vo dvore rodinného domu nachádzajúcom sa 

na parc. C-KN č. 953/1, členovia komisie odporučili predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (v zmysle § 9a ods. 8e zákona o majetku obcí) za cenu 3,30 Eur/m2. 

 

 

K bodu č. 3  rôzne 

1. Členovia komisie boli oboznámení s návrhom rozpočtu na rok 2017, ktoré bolo 

navrhnuté z oddelenia VaRM a boli oboznámení aj s tým, že bolo navrhnuté aj zvážiť 

výstavbu kanalizácii ul. Trenčianska resp. ul. Šimonovská: 

- P1 PP3 – kultúrne služby – oddychové zóny 10 000,- 

- P1 PP4  

- P1 PP5 – prvok č. 3 – kompostéry spoluúčasť mesta 7757,- 

- P1 PP5 -  717 kofinancovanie rozvojových projektov 127 100,- (z toho BRO 27100,-) 

- P3 PP3 – 637 005 geodetické práce 5000,-, 717001 – nákupu pozemkov 4000,- 

(cesty), ul. Tichá 11900,- podľa ZP, nákup pozemkov protipovodňové aktivity BROD 

5000,-; poľné hnojisko 3000,- 

- P7 PP2 – 04.5.1 cestná doprava, rekonštrukcia ul. Trenčianska napojenie z ul. 

Duklianskej 100 000,-; lávka cez rieku Nitra – 90000,-;  ul. Kukučínova 120 000,- 

(presun 70000,- z roku 2016); chodník do Carcousticsu – 5000,-; 

- P11 PP3 cintoríny – urnový háj nový cintorín 1500,- 

- P11 PP4 06.2.0 rozvoj obcí – oddychová zóna za kúriou 100 000,-; minifarma 5000,-   

- P11 PP6 – pumptrack – 5000,- na parkové úpravy športoviska a údržbu 

- P11 PP9 – ochrana pred povodňami 416892,- (z toho rozpočet mesta 62534,-) 

- P13 PP výstavba nájomných bytov 15000,- 

2. Členovia komisie odporučili zvážiť –ohľadne ul. Šimonovská – spoluúčasť baní na 

financovaní  

3. Členovia komisie odporučili zrealizovať v roku 2017 predovšetkým investičné akcie 

z minulých období 
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4. P. Bošiak odporučil uplatniť si prefinancovanie predpokladanej zmarenej investície vo 

výške do 30 000,- Eur, ktorá bola preinvestovaná v Spojenej škole v Novákoch na 

teplo 

5. Členovia komisie boli informovaní o podaní p. Mikuša vo veci riešenia odpadu na 

odstavnej ploche hlavnej cesty nad SAD-om 3. Nakoľko pozemky v tejto lokalite sú 

vlastníctvo urbáru a teleso cesty je vo vlastníctve SSC, pričom mesto pravidelne čistí 

ich priestor – doporučili informovať o probléme vlastníka nehnuteľností – urbár + 

SSC 

6. P. Miština Ľ. – dom smútku zakúpiť stoličky na balkón a dole rozšíriť lavicami, 

potrebné doriešiť s Ing. Kmeťovou 

7. P. Miština P. - Ul. Jesenského – bambule – 4 odtrhnuté bambule upevniť alebo 

dokresliť žltou farbou – potrebné doriešiť s Ing. Kmeťovou 

8. Št. Cesta – ostrovček v Lelovciach – upozonriť SSc písomne, že je dlhodobo rozbitý 

ostrovček 

9. Križovatka výjazd z ul. Jesenského (zrkadlo) – riešiť opílenie stromov  (Ing. 

Kmeťová) 

10. Čierna skládka – ul. Kukučínová pri garážách od ZŠ, bola uprataná a znova je 

zaprataná, znova vyčistiť a dať tabuľku zákaz sypania smetí (Ing. Kmeťová) 

11. Reklamné panely na AS – využiť napr. história obce príp. využiť ako reklamné plochy 

na podnikanie mesta a pod. – zistiť či je dlhšie ako 5 rokov od výstavby stanice z 

europrojektov 

12. Plot pri strednom odbornom učilišti – rozoberá sa  

13. Budova č. 118 – oplotenie aj múrik zrušený, nespravená úprava okolo plynomeru (Ing. 

Kmeťová) 

14. P. Balák – starý cintorím v Lelovciach – zavedená voda (skultúrniť, hrdzavé, deravé) 

(Ing. Kmeťová) 

15. P. Miština - Búdka na železničnom priecestí – riešené ako malý zdroj znečistenia; p. 

Sládok – obdobne páli – Krajči (bolo riešené v malom zdroji znečistenia) 

16. P. Miština Ľ. – protipovodnňové opatrenia prečo nie sú zrealizované, občania 

z lokality rozhorčení  neriešením situácie, ľudia nie sú informovaní o stave, 

17. P. Miština Ľ. – upozornil na dlhodobé neriešenie odkanalizovania Duklianskej ulice 

18. P. Miština P. – informoval o plánovaných PPP projektoch na cesty - ktoré cesty sú 

navrhnuté do projektov, zatiaľ situácia ohľadne PPP projektov neuzavretá 

19. P. Miština Ľ. – žiadal riešiť zníženie rýchlosti kamiónov na ul. Duklianskej (Ing. 

Kmeťová)  

20. P. Miština Ľ – požiadal ul. Trenčianska znova zasypať Makadamom (Ing. Kmeťová) 

21. P.  Miština P. – vyzvať správcu toku o úpravu terénu po prekrytí Lelovského potoka 

vedľa štátnej cesty 1/9. Prekrytie malo slúžiť ako chodníček vedľa hlavnej cesty, ale 

z dôvodu výrazného odskoku od pôvodného terénu túto funkciu neplní. 

22. P. Miština Ľ – informoval sa, v akom štádiu je riešenie prístupu do garáží v blízkosti 

bytového domu č. 116, či bolo v tejto veci rokovanie p. primátora s p. Kiabom – 

v akom štádiu je vec (p. primátor) 

23. P. Miština Ľ – ihrisko pri Nitre dať do poriadku, hnilé dosky – prekontrolovať, 

ponatierať dosky (Ing. Kmeťová) 

 

V Novákoch dňa  12.10. 2016 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Trojanová                                                ............................................ 

 

Schválil: Peter Miština – predseda komisie výstavby                     ........................................... 


