
Mesto  Nováky    

  Mestský úrad, 

  Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky   

     

 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva  

       nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa          

                                                                           

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Novákoch č. 43/2023 zo dňa 20.02.2023, týmto zverejňuje zámer budúceho predaja 

nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:    

• časti pozemkov zapísaných v liste vlastníctva č. 3070 pre k. ú. Nováky, vo vlastníctve 

Mesta Nováky, parc. reg. E-KN č. 212 o výmere cca 23 m2 (ostatná plocha o celkovej 

výmere 657 m2) a parc. reg. E-KN č. 799/3 o výmere cca 2 m2 (ostatná plocha 

o celkovej výmere 1 002 m2) - v časti pozemku parc. reg. C-KN č. 2650 - orná pôda,    

k. ú. Nováky, neevidovanej na LV, 

- v prospech stavebníka Stredoslovenskej distribučnej, a. s., so sídlom 010 47 

Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36 442 151, 

- z dôvodu uloženia elektroenergetického zariadenia na horeuvedených pozemkoch 

v rámci stavby „14580 – Nováky – Sad č. 2 – Zahustenie TS“. 

Skutočná výmera časti dotknutých pozemkov bude zameraná po realizácii predmetnej stavby 

porealizačným geometrickým plánom, za cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku 

zabezpečeného stavebníkom, obe na jeho náklady. 

 

Dôvodom zámeru budúceho odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je uloženia 

elektroenergetického zariadenia na časti pozemkov zapísaných v liste vlastníctva č. 3070, k. ú. 

Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, parc. reg. E-KN č. 212 o výmere cca 23 m2 a parc. reg. 

E-KN č. 799/3 o výmere cca 2 m2  - v časti pozemku parc. reg. C-KN č. 2650 neevidovanej na 

LV v k. ú. Nováky, v rámci stavby „14580 – Nováky – Sad č. 2 – Zahustenie TS“.  

Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Nováky www.novaky.sk, úradná tabuľa mesta Nováky. 

 

Doba zverejnenia: 15.03.2023 –  

 

V Novákoch, dňa 14.03.2023 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Branislav Adamec, v. r.   

                                                                                            primátor mesta   
 

 


