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Dôvod predloženia 

 

Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť JUDr. Evy Modoryovej s manž. MUDr. Vojtechom Modorym (bytom ul. Mateja 

Bela 962, 972 71 Nováky), ktorí požiadali o odkúpenie mestského pozemku na ul. Chemikov 

– časť parcely 169/1 (lokalita za Jednotou) z dôvodu výstavby rodinného domu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

odpredaj časti parcely C-KN č. 169/1 v k.ú. Nováky za účelom výstavby rodinného domu. 

 



 

 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie na svojom zasadnutí dňa 24.1.2017 rokovali o vhodnosti výstavby rodinného 

domu v danej lokalite a o prípadnom ďalšom využití pozemku na výstavbu bytového domu, 

ktorý by musel byť vhodne osadený a architektonicky a urbanisticky doriešený komplexne 

s okolím. 

Vzhľadom k tomu, že lokalita nie je urbanisticky ani architektonicky vhodná na výstavbu 

rodinného domu, komisia neodporučila odpredaj tohto pozemku (6 za). 

MsR na svojom zasadnutí dňa 1.2.2017 neodporučila MsZ schváliť odpredaj. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 424/2016 MsZ v Novákoch (t.j. prenájom pozemku 

na vybudovanie studne), ktorým bola schválená nájomná zmluva so spoločenstvom vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 99/13 na ul. Štúrovej v Novákoch 

zastúpených p. Ivanom Hvojníkom na prenájom časti mestskej parcely vo výmere cca 3 m 2 na 

obdobie 20 rokov za cenu 1,- Eura ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu schváleného 

uznesenia č. 489/2016 MsZ zo dňa 19.12.2016 – nájom oddychovej zóny, v rámci ktorej bude 

zrealizovaná studňa. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

ruší: 

uznesenie č. 424/2016 zo dňa 26.9.2016. 

 

Dôvodová správa:  

Na rokovanie komisie výstavby dňa 24.1.2017 bol predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 

424/2016 MsZ v Novákoch (t.j. prenájom pozemku na vybudovanie studne), ktorým bola 

schválená nájomná zmluva so spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu č. 99/13 na ul. Štúrovej v Novákoch zastúpených p. Ivanom Hvojníkom na 

prenájom časti mestskej parcely vo výmere cca 3 m 2 na obdobie 20 rokov za cenu 1,- Eura ako 

prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu schváleného uznesenia č. 489/2016 MsZ zo dňa 

19.12.2016 – nájom oddychovej zóny, v rámci ktorej bude zrealizovaná studňa. 

Členovia komisie výstavby odporučili MsZ zrušiť uznesenie č. 424/2016 (6 za). 

Členovia MsR odporučili zrušiť citované uznesenie. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 



 

 

predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 513/2014 MsZ v Novákoch, v ktorom MsZ schválilo 

uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú pre Spoločenstvo vlastníkov bytov Dom 52 

Čerešňová 52 na časť parcely C-KN č. 508 vo výmere 2 m2 na vybudovanie a umiestnenie 

studne na ručné čerpanie na náklady žiadateľov.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

ruší: 

uznesenie č. 513/2014 zo dňa 17.6.2014. 

 

Dôvodová správa:  

Na rokovanie komisie výstavby dňa 24.1.2017 bol predložený návrh na zrušenie uznesenia č. 

513/2014, v ktorom MsZ schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú pre 

Spoločenstvo vlastníkov bytov Dom 52 Čerešňová 52 na časť parcely C-KN č. 508 vo výmere 

2 m2 na vybudovanie a umiestnenie studne na ručné čerpanie na náklady žiadateľov.  

Predmetná zmluva Zmluva bola oddelením VaRM vypracovaná, zlyhala na podpise u druhej 

strany, ktorá má problém so správou domu, kde došlo ku zmene vo vedení spoločenstva 

a doteraz v registri nie je uvedená zodpovedná osoba. V 49-om týždni (2016) odoslaná výzva 

z MsÚ, že nakoľko nedošlo k podpisu nájomnej zmluvy, predmetná žiadosť sa považuje za 

ukončenú s upozornením, že nadväzne bude zrušené uznesenie MsZ č. 513/2014. Výzva bola 

prevzatá p. Krajčovičom a k dnešnému dňu zostala bez odozvy. 

Členovia komisie výstavby odporučili MsZ zrušiť uznesenie č. 513/2014 (5za, počas hlasovania 

neprítomný p. Ľ. Miština). 

Členovia MsR odporučili MsZ zrušiť citované uznesenie. 

 

 

 

Vecné bremeno  na zabezpečenie prístupu k domu č. 663 a zrealizovanie rekonštrukcie 

mostíka cez Lelovský potok spoločnosť MPM Group, s.r.o 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť spoločnosti MPM Group, s.r.o (prevádzka spoločnosti Lelovská 663, 972 71  Nováky, 

IČO 45514011)  o riešenie opravy vjazdu mostíku cez Lelovský potok k domu s. č. 663 

v miestnej časti Horné Lelovce.  

 

 

 

 

 



 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

zriadenie budúceho vecného bremena ako práva prechodu a prejazdu k domu s.č. 663 na 

ul. Lelovskej na časť pozemkov parc. C-KN č. 911/1, C-KN č. 878/1 (vedených v neidentickom 

stave ako parc. E-KN č. 1-50, 1-51 a 1-52 vo vlastníctve mesta Nováky v liste vlastníctva č. 

3070 v k.ú. Nováky) a súčasne na čas nevyhnutný k výkonu stavebných prác práva opravy 

vjazdu mosta nachádzajúceho sa na citovaných nehnuteľnostiam nad Lelovským potokom ako  

neodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ v prospech oprávnených 

z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena mesta 

Nováky ako vlastníka nehnuteľnosti strpieť na týchto nehnuteľnostiach právo oprávnených 

z vecného bremena spočívajúce v práve vstupu, prejazdu a prechodu do domu s.č. 663 za 

súčasnej povinnosti údržbových prác mostíka a príslušného vodného toku pod mostíkom 

vrátane zimnej údržby zabezpečenia prístupu a celoročne zabezpečenia odvozu komunálneho 

a separovaného odpadu z miestnej komunikácie z dôvodu vlastníctva investora dotknutého 

mostíka v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom po realizácii stavby. 

 

Dôvodová správa: 

Členovia komisie výstavby na svojom zasadnutí dňa 24.1.2017 konzultovali o vlastníckom 

práve k 16-im mostíkom, o spôsobe usporiadania vlastníckych práv k mostíkom na Lelovskom 

potoku vzhľadom k tomu, že väčšina týchto mostíkov je v havarijnom stave a aktuálne nie sú 

vedené v evidenčných kartách majetku mesta (pozn. v majetku mesta sú evidované len 

zábradlia na mostíkoch realizované v roku 2009). Ďalej sa rokovalo o tom, že mesto ako 

vlastník pozemkov musí uzatvoriť so spoločnosťou MPM Group, s.r.o právny vzťah 

k nehnuteľnosti kvôli tomu, aby táto spoločnosť mohla na vlastné náklady zrekonštruovať 

mostík k domu č. 663 na podklade stavebného povolenia. 

V zmysle uvedeného komisia výstavby odporučila MsZ, aby so spoločnosťou MPM Group 

s.r.o. bol uzatvorený právny vzťah k pozemkom na dobu realizácie stavby; ďalej aby bol 

zabezpečený prístup k domu č. 663 cez mestské pozemky formou zmluvy o bezodplatnom 

vecnom bremene, nakoľko rekonštrukciu mostíka vykoná spoločnosť na vlastné náklady a po 

zrealizovaní tejto stavby zostane mostík vo vlastníctve investora stavby, ktorý 

bude v budúcnosti vykonávať aj práce súvisiace s údržbou mostíka a čistenia toku pod 

mostíkom (6 za). 

Ďalej komisia výstavby odporučila zamestnancom oddelenia výstavby pokračovať v riešení 

usporiadania vlastníckych práv k mostíkom v prospech mesta spôsobom odporučeným 

právnym zástupcom (6 za).  

 

MsR na svojom zasadnutí dňa 1.2.2017 odporučila MsZ schváliť zriadenie budúceho vecného 

bremena. 

 



 

 

Nájom medzi Mestom Nováky a Jozefom Ezechiašom s manž. Martinou a Ivanom 

Radosom s manž. Alenou na časť mestského pozemku parc. C-KN č. 1728/1 za účelom 

umiestnenia vodomernej šachty 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť p. Jara Ševčíka (bytom 972 22  Horné Vestenice 144), ktorý požiadal o zrušenie 

nájomcu v nájomnej zmluve zo dňa 13.12.2013 na časť mestského pozemku č. 1728/1, na 

ktorom je vybudovaná vodomerná šachta k rodinným domom.  

Zámer prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej 

tabuli mesta a webovej stránke mesta odo dňa 10.2.2017. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

- Nájom medzi Mestom Nováky a Jozefom Ezechiašom s manž. Martinou, Ing. PaedDr. 

a Ivanom Radosom s manž. Alenou na prenájom časti verejného priestranstva mestskej parcely 

C-KN č. 1728/1 vo výmere 2 m2 k umiestnenej vodomernej šachte, ktorá sa uzatvára na dobu 

určitú na 99 rokov za cenu ročného nájomného vo výške 1,- € ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu pokračovania v nájme s vlastníkmi rodinných domov, ktorým slúži 

vodomerná šachta  a v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom mesta Nováky tretia hlava 

článok 6 odsek 2b z dôvodu nájmu nad 5 rokov. 

 

 

Dôvodová správa:  

P. Ševčík bol pôvodným vlastníkom pozemku pri poliklinike, na ktorom bola plánovaná 

výstavba rodinného domu. Po odpredaji nehnuteľnosti Jozefovi Ezechiašovi s manž. Martinou 

nebola prepracovaná nájomná zmluva ohľadne vodomernej šachty. Ide o prenájom pozemku na 

100 rokov v zmysle zmluvy.  

Komisia výstavby na svojom rokovaní dňa 24.1.2017 odporučila MsZ schváliť nájom medzi 

Mestom Nováky a Jozefom Ezechiášom s manž. Martinou (6 za). 

Pozn: Na základe odporúčania právneho zástupcu mesta je potrebné dohodou ukončiť 

existujúcu nájomnú zmluvu a nadväzne s vlastníkmi rodinných domov uzatvoriť novú nájomnú 

zmluvu. 

MsR na rokovaní dňa 1.2.2017 odporučila MsZ schváliť nájom pozemku, na ktorom je 

umiestnená vodomerná šachta k rodinným domom p. Ezechiaša s manž. a p. Radosu s manž. . 

 

 



 

 

Projektový zámer Dom služieb 
 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

zámer rekonštrukcie Domu služieb 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

zámer rekonštrukcie Domu služieb. Pripraviť návrh podmienok koncesnej zmluvy respektíve 

podmienky systému EPC. Predložiť do najbližšieho rokovania MsZ náklady súvisiace 

s prípravnými prácami ako PD, inžiniering a pod..  

 

Dôvodová správa:  

Pri niekoľkých fyzických obhliadkach objektu Domu služieb, bolo zistené, že objekt ako taký 

je pre ďalšie fungovanie ako nájomného objektu veľmi v zlom technickom stave. Objekt je 

prenajatý zväčša spoločnostiam zabezpečujúcich pre mesto nevyhnutné služby, ktoré 

obyvatelia Nováky využívajú ako nevyhnutnú súčasť každodenného života. Tento technický 

stav v súčasnosti nevyhovuje už dnes bežným štandardom, ktoré si môžu predmetné spoločnosti 

zabezpečiť v objektoch v rámci súkromného sektora, no stále veria, že mesto ako prenajímateľ 

bude mať tiež záujem na udržaní týchto služieb vo svojom objekte. Pre zachovanie objektu 

a zvýšenie kvality služieb ale aj pre zníženie energetickej náročnosti objektu sa mesto už v roku 

2015 pokúsilo o získanie dotácie formou envirofondu. Táto dotácia však neprešla a realizácia 

sa neuskutočnila. V tej dobe bol pre túto budovu vypracovaný energetický audit, ktorý 

vypočítal potrebu tepla vo výške 209 MWh/ rok. 

Následne v roku 2016 spoločnosť VSE ponúkla mestu zámer rekonštrukcie Domu služieb, kde 

z ich strany bola vypracovaná dokumentácia, kde sa odhadovala ročná potreba energii vo výške 

211 MWh/ rok. 

Z oboch dokumentov je jasné, že budova z energetického hľadiska je v súčasnej dobe 

neefektívna a to nehovoríme o absolútnom diskomforte nájomcov ale aj ich zákazníkov.  

Viac informácii prikladáme nižšie v texte. 

 

Cieľ:  

Zámerom je, aby sa úspora za energie premietla do ceny nájmu, čo by zvýšilo príjem do 

mestskej kasy a nie na účty dodávateľov energii. 

 

Audit- finančné vyhodnotenie: 

Náklady na rekonštrukciu: 110.785,00 eur. 

Úspory za energiu:      9.432,60 eur 

Návratnosť:            11,7 roka 

 

 



 

 

VSE- finančné vyhodnotenie: 

Náklady na rekonštrukciu: 179.850,00 eur. 

Úspory za energiu:      8.145,00 eur 

Návratnosť:            22,00 rokov 

 

V oboch prípadoch nie sú v rámci návratnosti započítané príjmy z prenájmu priestorov, ktoré v 

danom roku dosahujú 7.323,24 eur. To znamená, že v oboch prípadoch by sa návratnosť krátila 

cca o 50 %. Pre mesto v prípade, že dodrží sa zámer prevedenia výšky úspor za energie do 

výšky nájmu za priestory, je táto investícia z pohľadu návratnosti významná a oprávnená. 

 

Táto dôvodová správa však ešte neobsahuje formu verejnej súťaže a formu financovania: 

Navrhuje sa nasledovné: v súčasnej dobe najvýhodnejším spôsobom súťaže pre túto investíciu 

je forma dodávky služby na energie. To znamená, že mesto nebude obstarávať dodávku 

stavebných prác a technológie, ale súťažiť službu na dodávku energii do predmetného objektu 

z čo najvyššou úsporou s tým, že celá navrhovaná investícia by sa splácala z úspor. V tomto 

prípade súťaže by sa vyriešila aj forma financovania a to cez koncesnú zmluvu (inak aj ako 

nepomenovanú zmluvu) alebo cez systém EPC. Taktiež sa nevylučuje v súčasnosti ani forma 

bankového úveru. 

Tieto postupy výhodnosti budú predložené zastupiteľstvu až po schválení predkladaného 

zámeru na rekonštrukciu objektu Domu služieb. 

 


