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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 22. 11. 2016 

 

 

Prítomní:   

Peter Miština, Ing. Ján Krajči, Ľubomír Ilenčík, Ing. Peter Balák, Ing. Vladimíra Trojanová, 

Ing. Ľudovít Miština, Ing. Martin Holý,  

 

Ospravedlnený:                               

Miroslav Lackovič,       
 

Hostia: Ing. Lucia Podivínska, Ing. Jozef Lovecký, Ing. Peter Bošiak, 

 

Program:    1)    Otvorenie 

  2)   Prerokovanie žiadostí na výrub stromov 

  3)  Návrh VZN 

  4)    Prerokovanie podaných žiadostí 

                   5)    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 vo veci výrubu stromov podané na oddelenie VaRM 

MsÚ Nováky a zaujala nasledovné stanovisko:  

 

2.1 

O vydanie súhlasu na výrub drevín (2 ks borovíc) v urnovom háji  požiadali Jozef Šrámek 

(bytom M. Rázusa 59/12, 972 71  Nováky) a Jana Ravingerová (bytom Lehotská 1474/26, 

972 71  Nováky) z dôvodu znečisťovania náhrobných kameňov živicou zo stromov. 

Ing. Podivínska informovala, že pri preverovaní uvedeného podnetu sa rovnako stretla 

s názormi väčšieho počtu občanov, ktorí majú príbuzných uložených v urnovom háji na 

novom cintoríne, že nesúhlasia s výrubom stromov. 

Členovia komisie problematiku rozdiskutovali a z dôvodu príjemného estetického zátišia 

pietneho miesta výrub stromov neodporučili. 

 

Záver: Členovia komisie neodporučili výrub borovíc (3 proti) a 1 bol za opílenie spodných 

konárov. 

 

2.2 

P. Alžbeta Repková (bytom Baníkov 76/12, 972 71  Nováky) požiadala o vydanie súhlasu na 

výrub 3 ks drevín v priestore za bytovým domom z dôvodu alergií a komplikácii pri údržbe 

daného priestoru. 

Nakoľko  stromy sa nenachádzajú v tesnej blízkosti bytového domu, členovia komisie 

neodporučili výrub drevín - 4 proti. 
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2.3 

P. Milan Svorad (bytom Hviezdoslavova 12/13, 972 71  Nováky) spolu s obyvateľmi 

bytového domu 11/7 požiadali o vypílenie 4 ks stromov na verejnom priestranstve a 3 ks 

stromov v areáli školy z dôvodu nedostatočného presvetlenia bytu, ktorý je studený, vlhký 

a tmavý a z dôvodu znečisťovania okolia predovšetkým lístím a semenami. 

Členovia komisie žiadali súhlasy ostatných nájomníkov, boli informovaní, že žiadosť 

podpísali aj nájomníci bytového domu a diskutovali o možnosti opílenia stromov. Ing. 

Podivínska informovala, že má prísť na obhliadku stromov Ing. Požgaj zo štátnej ochrany 

prírody. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili vypíliť 4 stromy (v počte hlasov 4 za), avšak až na 

základe konzultácie a odporučenia Ing. Požgaja. 

 

2.4 

Spolumajitelia bytového domu č. 19/1 na ul. Čerešňovej požiadali o výrub 2 stromov 

zakreslených v náčrtku z dôvodu ich prestárnutosti a každoročne sa zvyšujúceho počtu 

suchých konárov, ktoré ohrozujú majetok a zdravie tam bývajúcich obyvateľov. 

Členovia komisie diskutovali o koncepcii výrubov a výsadby v meste, aby v meste nezostali 

lokality bez zelene.  Vedúcou oddelenia boli oboznámení, že sa plánuje v spolupráci 

s odborníkmi spracovať takúto koncepciu. 

Členovia komisie navrhli, aby sa vypílili len jeden strom (strom označený č. 1 na 

predloženom náčrtku) a druhý odporučili opíliť. 

 

Záver: Členovia komisie odsúhlasili vypílenie stromu č. 1 v počte hlasov 3 za (1 sa zdržal) 

z dôvodu nebezpečenstva ohrozenia na majetku a zdraví obyvateľov. 

 

2.5 

P. Emília Kusá (bytom Baníkov 90/3, 972 71  Nováky) požiadala o vypílenie 2 ks listnatých 

stromov z dôvodu ich poškodenia a ohrozovania zdravia a majetku ľudí. 

Členovia komisie diskutovali o tom, že uvedené stromy sú suché, obyvatelia bytového domu 

majú zrekonštruovanú fasádu a mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Ing. Podivínska ďalej 

informovala, že v tejto lokalite nie je problém umiestniť aj náhradnú výsadbu. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili výrub listnatých stromov (4 za). 

 

2.6 

Mesto Nováky navrhlo výrub stromu v tesnej blízkosti Domu kultúry v Novákoch na 

križovatke parkoviska s prístupovou cestou k bazénu z dôvodu, že korene stromu narúšajú 

kanalizáciu, ktorá bola už opakovane opravovaná. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili výrub stromu (4 za). 

 

2.7 

P. Emília Fábryová (bytom ul. Mateja Belu 963/5, 972 71  Nováky) požiadala o vypílenie 2 

ks suchých borovíc a po 1 ks smrek a jedľa umiestnených na verejnom priestranstve 

vzdialených od bytového domu cca 4m z dôvodu, že stromy sú zasadené husto vedľa seba a 

zatieňujú bytový dom. 

Členovia komisie sa zhodli, že výsadba v lokalite je zbytočne hustá. Časť stromov už bola 

vypílená v minulosti. 
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Záver: Členovia komisie odporučili posúdiť pri pochôdzke v teréne s Ing. Požgajom zo 

štátnej ochrany prírody, ktoré stromy sú vhodné na vypílenie a tie dať vypíliť. (4 za) 

 

2.8 

P. Martin Rus (ul. Lehotská 367/16, 972 71  Nováky) a p. Dana Martanovičová (ul. 

Lehotská 1503/84, 972 71  Nováky) požiadali o výrub stromov – 15 briez, nakoľko breza je 

silný alergén a v období kvitnutia produkuje množstvo  peľu, ktorý je roznášaný vetrom. ktoré 

zostali.   

Pozn: Od 15:30 hod. na rokovanie komisie prišiel p. Ing. Holý  

Členovia komisie diskutovali o tom, či je potrebné vypíliť naraz všetkých 15 briez 

a odporučili posúdiť situáciu v teréne s Ing. Požgajom resp. Ing. Matiaškom z OÚ Prievidza, 

nakoľko v danej lokalite dotvárajú stromy prirodzenú prostredie okolia potoka. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili vypílenie stromov prípade odsúhlasenia nutnosti ich 

vypílenia a množstva vypílenia stromov Ing. Požgajom zo štátnej ochrany prírody v počte 

hlasov 4za, 1 bol proti vypíleniu briez. 

 

K bodu č. 3 

Ing. Lucia Podivínska predložila návrh na doplnenie VZN 4/2015 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd o state  pojednávajúce  

o žumpách a zneškodňovaní obsahu žúmp – povinnostiach vlastníka resp. užívateľa žumpy 

s doplnením sankcií v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových 

odvetviach v znení neskorších predpisov.  

Členovia komisie prerokovali predložený návrh, v diskusii sa pozastavili nad výškou sankcií 

upravených v návrhu VZN v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v kontexte s lokálnymi problémami v meste s likvidáciou odpadových vôd 

z rodinných domov.  

 

Záver:  

Členovia komisie odporučili MsZ schváliť návrh na doplnenie VZN č. 4/2015 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v predloženom 

znení v počte 4 za (1 sa zdržal). 

 

K bodu č. 4 

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

nasledovné stanovisko:  

 

4 .1.    

Slovenská správa ciest (Miletičova 19, 826 19  Bratislava) predložila na MsÚ návrh 

zámennej zmluvy k zapracovaniu pripomienok vo veci prebiehajúceho majetkovoprávneho 

vysporiadania nehnuteľností v k.ú. Nováky.  

Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti evidované v prospech správcu SSC a to: 

Parc. C-KN č. 9/1 a 9/2 a C-KN č. 401 – lokalita parkovisko na námestí SNP, zelená plocha 

pred bytovým domo „účko“ a parcela pod „múrom nárekov“ 

Parc. E-KN č. 116/1 a 116/2 – lokalita pri dome služieb 

Ďalej sú predmetom zámeny nehnuteľnosti evidované v prospech Mesta Nováky a to: 

Parc. C-KN č. 723/10, 11, 12, 13, 14 – lokalita hlavná cesta v Lelovciach v rozpätí cca ulíc 

Duklianska smer Trenčianska po koryto rieky Nitra 
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Parc. C-KN č. 1805/16 a 1805/73 – lokalita hlavné cesty (t.j. aj nadjazd) pri starom cintoríne 

na ul. A. Hlinku v meste 

 

Členovia komisie nemali negatívne pripomienky vo veci pripravovanej zámeny 

nehnuteľností, ktorej výsledkom bude majetkovo-právne usporiadanie vyššie citovaných 

verejných priestranstiev do vlastníctva mesta Nováky za súčasného majetkovo-právneho 

usporiadania nehnuteľností pod štátnymi cestami v prospech SSC. Predmetná zámena sa bude 

realizovať na podklade znaleckých posudkov, v zmysle ktorých je hodnota zamieňaných 

pozemkov rovnaká. 

 

Členovia komisie odporučili MsZ schváliť zámenu citovaných nehnuteľností ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností 

verejných priestranstiev v meste v prospech mesta v počte 5. 

 

4.2.  

Z notárskeho úradu JUDr. Bibiány Burianovej bolo doručené Oznámenie – ponuka na 

predaj nehnuteľností, ktorou poverený súdny komisár z titulu nariadenia likvidácie 

dedičstva po neb. Dušanovi Pekárovi ponúka na odpredaj byt č. 22 na ul. Hviezdoslavovej č. 

14/2 v Novákoch.   

 

Členovia komisie boli informovaní o ponuke na odkúpenie predmetného bytu vo výške 

likvidačnej podstaty 14 400,- Eur za byt. Návrh mesta je neodkupovať citovaný byt. 

 

Členovia komisie neodporučili MsZ kúpu bytu č. 22 na ul. Hviezdoslavovej v počte 5 za. 

 

 

4.3. 

P. Zdenko Bendík ( bytom ul. Lehotská 452/137, Nováky) predložil žiadosť o odkúpenie 

pozemku na výstavbu murovanej garáže na ul. Lehotskej v rozmere 5x12m vedľa existujúcej 

výstavby garáží. Svoju žiadosť zdôvodnil tým, že žije v spoločnej domácnosti viacerých 

generácií v rodinnom dome na ul. Lehotskej v časti oproti garážam a na svojom 

pozemku majú problém s garážovaním 4 áut. 

 

Členovia komisie boli informovaní o tom, že ide o lokalitu garáží, ktorá bola riešená 

v predchádzajúcej komisii a MsR, keď na poslednom zastupiteľstve bol schválený spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej OVS). Členovia 

komisie diskutovali o rozšírení pôvodného návrhu OVS o druhú parcelu v rozmere 

maximálne do šírky 6 m a to tak, aby nedošlo k obmedzeniu existujúceho prístupu k potoku. 

Ďalej diskutovali o prevode nehnuteľností na podklade zmluvy o budúcej zmluvy a ďalších 

podmienkach súťaže súčasne s primeraným použitím podmienok ohľadne výstavby garáže 

s primeraným použitím skôr spracovaných zmlúv o budúcej kúpnej zmluve oddelením 

výstavby. 

 

Členovia komisie odporučili MsZ schváliť podmienky OVS v kontexte predrokovaných 

podmienok na rokovaní MsR dňa 26.10.2016 a rozšíriť OVS v lokalite garáží na ul. Lehotskej 

na odpredaj dvoch porovnateľných pozemkov v maximálnej širke druhého pozemku do 6m na 

podklade geodetického zamerania bez obmedzenia prístupu k potoku formou zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve s podmienkami primerane využitými zo skôr spracovaných zmlúv 

o budúcej kúpnej zmluve oddelením výstavby a nakoniec s podmienkou, že jednému 

žiadateľovi nemôže byť umožnené odkúpiť oba pozemky naraz – v počte hlasov 5 za. 
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4.4. 

Uznesením MsZ č. 256/2016 zo dňa 22.2.2016 bol schválený zámer nájmu oddychových zón 

v meste – jednotlivých lokalití na obdobie 20 rokov za symbolické 1 Eur ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu zapojenia občanov mesta do údržby zelene na priľahlých 

pozemkoch k bytovým domom a k rodinným domom. V zmysle uvedeného bol do komisie 

predložený návrh nájomnej zmluvy medzi Mestom Nováky a Spoločenstvom vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov z bytového domu č. 99/13 (ul. Štúrova v Novákoch 

zastúpených p. Hvojníkom) vypracovaný Ing. arch. M. Šimánkom. 

 

Členovia komisie boli oboznámení so skutočnosťou, že návrh nájomnej zmluvy bol 

spracovaný na podklade zverejnených informácii na webovej stránke mesta, pričom prípadne 

doplnky k predloženému návrhu budú v budúcnosti riešené dodatkami k nájomnej zmluve. 

 

Členovia komisie odporučili MsZ schváliť nájom oddychovej zóny v zmysle vyššie 

uvedených podmienok a na podklade grafickej prílohy s rozmermi pozemku a plošnou 

výmerou v počte hlasov 5 za. 

 

 

4.5. 

Predmetom rokovania komisie bola opakovane žiadosť spolumajiteľov bytového domu na 

ul. Čerešňovej (bytový dom č. 19/1), ktorí predložili - po neúspešnom schvaľovaní právneho 

vzťahu k žiadanej nehnuteľnosti formou nájomnej zmluvy vo výške 262,50 Eur/ ročne na 

poslednom MsZ zo dňa 14.11.2016 - ďalšiu žiadosť o rekonštrukciu parkovacích miest.  

 

Členovia komisie diskutovali o problematike oddychových zón, prostredníctvom ktorých má 

mesto Nováky záujem o.i. aj o zníženie nákladov spojených s údržbou a kosením trávnatých 

plôch v meste. 

Rokovania sa zúčastnil aj zástupca spolumajiteľov bytov v bytovom dome Ing. Jozef 

Lovecký, ktorý návrh mesta o rozsahu oddychovej zóny odsúhlasil. Súčasne Ing. Lovecký 

upozornil na to, že v tejto časti pozemku je umiestnený aj stĺp verejného osvetlenia. 

K uvedenému dostal prísľub, že oddelenie VaRM túto skutočnosť zahrnie do nájomnej 

zmluvy. 

 

Členovia komisie v kontexte s filozofiou oddychových zón odporučili MsZ schváliť 

oddychovú zónu v tejto lokalite v šírke obrubníkov existujúceho parkoviska pri bytovom 

dome č. 19/1 až po cestu (t.j. prístup na ul. Hviezdoslavovu) so zmluvným doriešením stĺpu 

verejného osvetlenia v počte hlasov 5 za. 

 

 

K bodu č. 5  rôzne 

 

Pozn: Na rokovanie komisie prišiel p. Ľudovít Miština. 

 

- členovia komisie boli informovaní o odovzdaní staveniska v projekte 

protipovodňových opatrení – v piatok 25.11.2016 (druhá časť) 

- p. Miština - ul. Trenčianska – cesta zaplavená, naviesť makadam (Ing. Kmeťová) 

- p. Miština - odstavná plocha na Brezine stále neporiadok, priviesť urbariát k tomu, 

aby sa o lokalitu starali 
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- p. Miština skonštatoval, že vo veci sťažnosti na hluk v blízkosti železničnej stanice v 

Novákoch nie sú dodržiavané opatrenia, ktoré boli prijaté ministerstvom dopravy 

- p. Balák sa informoval, či má mesto bližšie informácie ohľadne vlastníckeho práva 

k lávkam cez Lelovský potok – čaká sa na info od p. Fábryovej z vodohospodárskeho 

podniku (info Trojanová) 

- p. Miština požiadal o opílenie topoľov na autobusovej stanici nad pozemkom 

a garážami Ing. Kiabu D. (Ing. Kmeťová v komunikácii s Ing. Podivínskou) 

- Lávka cez rieku Nitra – pred lavičkou a za lavičkou opíliť (Ing. Kmeťová – 

zrealizovať, Ing. Podivínska – preveriť s Ing. Požgajom stav) 

- P. Miština - PATIO -  ŠFRB ako stojí riešenie výstavby (stav v rokovaní) 

 

 

 

V Novákoch dňa  22. 11. 2016 

 

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

 

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

 


