
Z á p i s  zo zasadnutia komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného 
prostredia a verejného poriadku konanej na Mestskom úrade v Novákoch 

dňa 21. 3. 2016

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

Ospravedlnení:                              
Miroslav Lackovič, Ing. Martin Holý      

Hostia:     
RNDr. Daniel Daniš, Mgr. Milan Oršula, Ing. arch. Miloslav Šimánek, Ing. Lucia Podivínska

Program:   1)   Otvorenie
2)   Informácia o výrube stromu ul. Svätoplukova
3)   Hosť – p. Kesely
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  
Z dôvodu  napadnutia  postupu  MsÚ  p.  Boguskou  vo  veci  výrubu  invazívneho  stromu 
v blízkosti  bytového  domu  s.č.  96  na  ul.  Svätoplukovej  bola  na  komisiu  prizvaná  Ing. 
Podivínska, ktorá podrobne informovala členov komisie o postupnosti vykonaných krokov, 
o odporúčacom stanovisku  štátnej  ochrany prírody na  výrub vypracovanej  Ing.  Požgajom 
a o stretnutí Ing. Požgaja s obyvateľmi bytového domu.

K     bodu č. 3  
P. Ján Kesely s manž. (bytom Bernolákova 633/21, 972 71 Nováky) podal odvolanie voči 
stanovisku Mesta Nováky spracovaného na základe posúdenia Komisie výstavby, územného 
rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku zo dňa 7.12.2015, aby opätovne 
prehodnotilo  jeho  žiadosť  o  odkúpenie  pozemku  parcely  reg.  E-KN  č.  657/2  v  k.ú. 
Nováky  za  účelom  zriadenia  záhradky.  P.  Miština  privítal  p.  Keselyho  na  zasadnutí 
komisie a zdôvodnil postoj komisie v tejto veci - na pozemku je postavená trafo stanica, 
ktorá má ochranné pásmo 20 m a v tomto ochrannom pásme sa neodporúča ani záhradka; 
nachádza  sa  tam  čerpadlo  pre  mestský  futbalový  štadión;  výhľadovo  -  z pohľadu 
plánovanej výstavby by mohol byť týmto priestorom riešený prístup k iným pozemkom. 
Ďalej bolo skonštatované, že cez pozemok vedie prístup do garáže susediaceho pozemku 
a v časti je pozemok ešte stále vo vlastníctve SPF (zatiaľ nebol predmetom prebiehajúcich 
zámen medzi mestom a SPF), teda aktuálne by nebol pre žiadateľa zabezpečený prístup na 
pozemok.
Komisia odpredaj opakovane jednohlasne neodporučila. 
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K     bodu č. 4   
Komisia prerokovala predložené žiadosti podané na oddelenie VaRM MsÚ Nováky a zaujala 
nasledovné stanovisko: 

4.1.   
Vladimír Mišuta (bytom J. Kráľa 663/23, 956 18  Bošany) ponúkol mestu Nováky na odkú-
penie prevažne lesné pozemky - parcely reg. E-KN v extraviláne mesta, ktorých je podielo-
vým spoluvlastníkom. Obdobnú žiadosť žiadateľ predložil aj v roku 2015, komisiou bola za-
mietnutá. Členovia komisie boli informovaní, že ide o pozemky v extraviláne meste, ktoré sú 
vlastnícky vedené v drobnej držbe, pričom v k.ú. Nováky boli pozemkové úpravy. Nakoľko 
ďalším šetrením vznikol predpoklad, že nie je zosúladený vlastnícky stav po pozemkových 
úpravách s predmetom žiadosti,  komisia jednohlasne odporučila  v odpovedi  vyžiadať zo-
súladenie vlastníckeho stavu so skutočnosťou po pozemkových úpravách a prejednať na 
ďalšom rokovaní komisie.
   
4.2.
Roman Školna (bytom  972 71  Nováky, Bernolákova 633/15) požiadal o odkúpenie mest-
ského pozemku – časti  parcely C-KN č.  297/3 vo výmere 16 m2,  ktorú má v dlhodobom 
prenájme pod prefabrikovanou garážou.
Z dôvodu existencie vedenia plynu v lokalite v blízkosti riešenej garáže a ochranného pásma 
vedenia plynu a možnosti  relatívne jednoduchého premiestnenia prefabrikovanej  garáže na 
iný pozemok –  komisia jednohlasne neodporúča predaj  mestského  pozemku pod garáž. 
Komisia odporúča predĺžiť so žiadateľom nájomnú zmluvu, ktorá končí 30.9.2016.

4.3.  
P. Elena Petriska (bytom  972 71  Nováky, Chalúkova 1604/3) podala žiadosť o odkúpenie 
mestského  pozemku  –  parc.  reg.  C  KN  č.  81/6  z dôvodu  výstavby  cukrárne.  Ide 
o nehnuteľnosť,  na  ktorú  je  uznesením  č.169/2015  zo  dňa  28.  9.  2015  schválený  zámer 
odpredaja ako prípad hodný osobitého zreteľa pre p. Kohútovú. 
Z dôvodu  schváleného  zámeru  odpredaja  citovanej  nehnuteľnosti  uznesením  MsZ  č. 
169/2015  zo  dňa  28.9.2015  komisia  jednohlasne  neodporučila odpredaj  pozemku  pre 
žiadateľku.

4.4.
P. Tibor Bakus  (bytom 972 71  Nováky, I. Krasku 22/3) požiadal o odkúpenie  mestského 
pozemku z dôvodu prístupu k svojim nehnuteľnostiam a k rodinnému domu nachádzajúcich 
sa na parc. C-KN č. 424 a 425.
Komisia  odporučila  preveriť,  či  je stavba existujúcej  garáže zlegalizovaná resp.  nadväzne 
vyzvať  žiadateľa  o legalizáciu  existujúcej  garáže,  nakoľko  táto  nie  je  zaevidovaná  v liste 
vlastníctva. S ohľadom na uvedené komisia jednohlasne neodporučila odpredaj mestského 
pozemku  v prospech  žiadateľa,  avšak  odporučila  hľadať  riešenie  prístupu  do  garáže  cez 
vlastný pozemok z ul. Ivana Krasku.

4.5.
P. Jozef  Ezechiaš a manž. Martina (bytom 972 71  Nováky,  ul.  M. Slovenskej 1623/6) 
požiadali o odkúpenie mestského pozemku – časti parcely C-KN č. 1632/6 – nachádzajúcej sa 
pri rodinnom dome žiadateľov za účelom odvodnenia a následného vybudovania miesta na 
parkovanie osobného vozidla.
Podľa informácií záhradkárov, k zatápaniu pozemkov a prístupovej cesty v riešenej lokalite 
vzniklo v dôsledku vybudovania 2 rodinných domov a ihriska na parc. C-KN č. 1745, keď 
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došlo k porušeniu dovtedy existujúcej  drenáže.  Celá záhradkárska osada je oddrenážovaná 
a problémy so  zatápaním až  do  súčasnosti  nemali.  Ďalej  bolo  zistené,  že  je  vo  výstavbe 
ihrisko, pri ktorom je potrebné preveriť oddelením VaRM, či táto stavba bola povolená. 
Komisia navrhovaný predaj jednohlasne neodporučila z dôvodu zachovania tohto verejného 
priestranstva, nakoľko účelnejším bude napr. využitie tohto priestoru na riešenie parkovacích 
miest pre polikliniku aj záhradkárov do budúcnosti s riešeným odvodnením celej lokality.

4.6.
Ing. arch.  Miloslav Šimánek informoval členov komisie  o plánovaných prácach -  búranie 
krytej plavárne. Objekt je v dezolátno m stave, nie je možná rekonštrukcia so zachovaním 
funkcie  stavby  a  dodržania  noriem  v  oblasti energetickej  náročnosti  a udržateľnosti 
priestorov, preto mesto Nováky tento objekt plánuje v celkovom objeme zbúrať. Na búranie 
objetku je potrebné zabezpečiť jednoduchú projektovú dokumentáciu obstaraním týchto prác 
oddelením VaRM, na krytú plaváreň je v rozpočte odhadovaná cena 10 000,- Eur. V objekte 
má výpoveď z prenajatých priestorov p. Zaťovič. Ďalej boli členovia komisie informovaní, že 
prebiehajú  rokovania  s firmou  Balle,  ktorá  plánuje  využitie  tohto  priestoru  a  má  záujem 
s mestom uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
Komisia informáciu o plánovanej akcii búranie krytej plavárne zobrala na vedomie.

4.7.
Prednosta MsÚ Mgr. Milan Oršula informoval o zámere vytvoriť príspevkovú organizáciu 
mesta  na správu majetku  mesta.  Je  pripravený návrh  zriaďovateľskej  listiny s predmetom 
činnosti pre organizáciu, ktorá bude vykonávať práce pre mesto, ale bude aj podnikať. Ide o 
krátka – 2 stranový dokument, ktorý sa predkladá na odsúhlasenie vyšším orgánom, potom 
bude potrebné vypracovať štatút, potom zmluvu s mestom, na podklade ktorej dá mesto do 
správy príspevkovej organizácie objekty. Príspevková organizácia bude priamo napojená na 
rozpočet mesta.
Komisia predložené informácie o príspevkovej organizácii zobrala na vedomie.
K     bodu č. 5   

Ďalej členovia komisii upozornili na:
- P.  Miština  –  opílenie  stromov okolo  zrkadla  naproti  ul.  Jesenského p.  Klopanová 

z SSC to zabezpečila; upratanie cesty ukončiť cez VEPOS a VPP pracovníkmi
- P. prednosta –  upozornil na opílenie stromov pri verejnom osvetlení, ktoré je potrebné 

riešiť cez VEPOS – Lackovič
- P. Ľ. Miština – upozornil na nesplnenie uznesení z predchádzajúcich komisií vo veci 

natočenie svetiel pri Titanicu, ktoré je potrebné natočiť do cesty 1/9
- Ďalej členovia komisie upozornili na pretrvávajúci problém stojacich aut na chodníku 

na ul. Lelovskej,  rovnako v lokalite  ZUŠ na ul. Chemikov,  situáciu by mala riešiť 
a monitorovať MsP

- P.  Miština  -  vpuste  dažďovej  vody –  priepustnosť  medzi  vpusťami  –  prečistiť  aj 
priechody medzi jednotlivými vpusťami (ul. G. Košťála)

- Členovia komisie boli informovaní, že na mestskú stránku boli pridané fotky čiernych 
skládok vznikajúcích na území mesta  (Ing. Krajči – väčšina skládok vznikne cez ví-
kend);  predseda  komisie  vyzval  náčelníka  o súčinnosť  pri  odhaľovaní  pôvodcov 
čiernych skládok

- P. Miština sa dotazoval na stav investičných akcií roku 2016 - Ing. arch. Miloslavom 
Šimánkom informoval o aktuálnom priebehu akcie - lávka cez rieku Nitra (zmluva 
s dodávateľom projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu pripravená na podpis; 
priebeh prác na dignostike, návrhu, vizuáli a potom projekte cca od začiatku apríla do 

3



konca júna; potom obstaranie zhotoviteľa prác realizácie lávky, ku ktorému je potreb-
ný  rozpočet  prác;  malo  by  sa  stihnúť  v tomto  roku,  betonáže  musia  prebehnúť 
v dobrom  počasí,  orientačne  3  mesiace  realizácie  sanácie  lávky;  budú  prebiehať 
rokovania  s  ministerstvom obrany  ohľadne  premostenia;  osvetlenie  lávky  má  byť 
riešené nasvietením spod madiel; je potrebné zabezpečiť obmedzenie motocyklistov, 
prekládku sietí; zvodotesniť povrch lávky kvôli zatekaniu

- Akcia  ul.  Kukučínova  –  prieskum  trhu  na  predbežnú  cenu  zákazky  spracovania 
projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu cca okolo 10 000,- bez DPH, nadväzne 
vyjde výzva;  na realizáciu vyčlenené 70000,-,  čo sa podľa predbežných informácií 
javí málo,  nakoľko realizácia  sa môže vyšplhať až do výšky cca 300 000,- ;  bude 
územné  aj  stavebné  konanie;  elektrikári  sa  zúčastnili  stretnutia  na  meste  ohľadne 
zmapovania  aktuálneho  stavu  inžinierskych  sietí;  kanalizácia  max.  5  rokov  stará; 
projektant rieši aj odvodnenie; povrchy parkovacích miest áut riešiť zatrávňovačmi, 
pričom stromy by mali zostať na ulici zachované; obojsmerná cesta takisto má zostať 
zachovaná; otázne zostávajú možnosti spolufinancovania vlastníkmi sietí;  

- Po zriadení značenia zákazu státia na ul. Pribinovej – autá stoja na chodníku pred bý-
valými potravinami; odporúča sa riešiť parkovisko vymaľovaním plôch, posúdiť mož-
nosti s dopravným inžinierom

- P. Ľ. Miština sa dotazoval na pokračovanie projektu protipovodňových úprav – akcia 
zatiaľ nie je v realizácii

- Návrh na úpravu parkoviska pri pošte, nakoľko sú vytrhané stĺpiky krajom trávnika
- P. Balák sa dotazoval – kedy sa začne pracovať na lávke, Ing. arch. Šimánek – po 

30.6. by mohla byť vyobstaraná firma, v máji by mohol byť rozpočet výmer; realizá-
cia sanácie najskôr v mesiacoch júl, august, september;

- Suchý strom v blízkosti rieky – vyzvať povodie Váhu (dohodnúť s nimi, rybári zlik-
vidujú)

- Cesta na nový cintorín – členovia komisie odporučili k lavičkám pridať odpadkové 
koše

- P. prednosta – amfiteáter na námestí by bolo vhodné riešiť, alternatívne by mohol byť 
aj odstránený; zámer vhodné riešiť verejnou diskusiou s občanmi; pódium je možné 
riešiť aj akladateľné; lokalita sa môže vysadiť letničkami; názory občanov vítané

- Ing. arch. Šimánek ďalej informoval o plánovanej súťaží návrhov lokalita kúria - Lidl
- TKR – sťažnosti občanov na kvalitu signálu (v niektorých lokalitách); p. Ľ. Miština – 

chýbajú športové kanály, problém nekvalitného signálu na ul. Lelovskej – prejednať 
s firmou Kinet

V Novákoch dňa 21. 3. 2016

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

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