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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. 5. 2016 

 

Prítomní:   

Peter Miština, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Ján Krajči, Ľubomír Ilenčík, Ing. Martin Holý, Ing. 

Peter Bošiak, Ing. Vladimíra Trojanová 

Ospravedlnený:                               

Miroslav Lackovič, Ing. Peter Balák       

Hostia: RNDr. Daniel Daniš, Ing. Martin Petriska, Ľubomír Karak 

 

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.    

Vladimír Mišuta (bytom J. Kráľa 663/23, 956 18  Bošany) ponúkol mestu Nováky na 

odkúpenie prevažne lesné pozemky (parcely reg. E-KN v extraviláne mesta, ktorých je 

podielovým spoluvlastníkom. Na komisii výstavby dňa 21.3.2016 vznikol predpoklad, že nie 

je zosúladený vlastnícky stav po pozemkových úpravách s predmetom žiadosti žiadateľa, 

preto bolo odporučené odpísať p. Mišutovi v tomto znení. Nadväzujúcim došetrením však 

bolo zistené, že údaje zo žiadosti žiadateľa sú definované v platnom stave po pozemkových 

úpravách. Väčšina uvedených nehnuteľností sú lesné pozemky v drobnej držbe v extraviláne 

Novák. Iba nehnuteľnosti evidované v LV č. 2604 sú parcely registra E-KN č. 724/9 a 724/69 

v lokalite pod štátnou cestou a v jej bezprostrednej blízkosti po hranicu pozemkových úprav. 

Tieto parcely neprechádzajú lokalitou, ktorá by sa mohla stať predmetom zámeny pozemkov 

so spoločnosťou Fortischem. 

Komisia jednohlasne neodporučila MsZ odkúpiť pozemky p. Mišutu. (4; 1 člen komisie 

v úvode zasadania osparavedlnený)  

2.2. 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (Odštepný závod Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 

3/834, Piešťany) požiadal o zaslanie uznesenia MsZ z výkupu pozemkov realizácie vodnej 

stavby „Nováky – vodozádržné opatrenia na toku Nitra“. Predmetom predaja sú: 

a) parcely evidované v liste vlastníctva č. 4759 v prospech Mesta Nováky:  

C-KN č. 6339/2 (vodné plochy vo výmere 16 m2),  

C-KN č. 6326/2 (vodné plochy vo výmere 29 m2),  

C-KN č. 6328/2 (zastavané ploch a nádvoria vo výmere 523 m2), 

C-KN č. 6327/4 (zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1027 m2), 

C-KN č. 6329/3 (zastavané plochy a nádvoria vo výmere 705 m2), 

C-KN č. 6324/3 (zastavané plochy a nádvoria vo výmere 140 m2) 

C-KN č. 6330/5 (zastavané plochy a nádvoria vo výmere  702 m2) 
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b) parcely vytvorené geometrickým plánom č. 35910801-6/2014 (GK Skovajsík, s.r.o; 

Ďurgalova 7, 831 01  Bratislava):  

C-KN č. 2085/54 (vodné plochy vo výmere 1 m2) 

C-KN č. 2085/55 (vodné plochy vo výmere 24 m2) 

C-KN č. 2085/57 (vodné plochy vo výmere 22 m2) 

C-KN č. 2085/56 (vodné plochy vo výmere 52 m2) 

C-KN č. 6340/2 (vodné plochy vo výmere 738 m2) 

C-KN č. 6342/3 (vodné plochy vo výmere 1267 m2) 

C-KN č. 6342/4 (vodné plochy vo výmere 50 m2) 

za kúpnu cenu 17 953,44 Eur. 

Tejto žiadosti predchádzali Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve „Nováky – vodozádržné 

opatrenia na toku Nitra“ medzi budúcim predávajúcim Mestom Nováky a budúcim kupujúcim 

Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátnym podnikom Banská Štiavnica zo dňa 

15.10.2014 a 17.12.2014. 

Komisia jednohlasne odporučila (5 členovia komisie za) MsZ zobrať na vedomie žiadosť 

Slovenského vodohospodárskeho podniku a odpredať nasledovné nehnuteľnosti ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ust. par. 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu 

výstavby verejnoprospešnej stavby – vodnej stavby vodohospodárskym podnikom: 

a) parcely evidované v liste vlastníctva č. 4759 v prospech Mesta Nováky:  

C-KN č. 6339/2 (vodné plochy vo výmere 16 m2),  

C-KN č. 6326/2 (vodné plochy vo výmere 29 m2),  

C-KN č. 6328/2 (zastavané ploch a nádvoria vo výmere 523 m2), 

C-KN č. 6327/4 (zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1027 m2), 

C-KN č. 6329/3 (zastavané plochy a nádvoria vo výmere 705 m2), 

C-KN č. 6324/3 (zastavané plochy a nádvoria vo výmere 140 m2) 

C-KN č. 6330/5 (zastavané plochy a nádvoria vo výmere  702 m2) 

b) parcely vytvorené geometrickým plánom č. 35910801-6/2014 (GK Skovajsík, s.r.o; 

Ďurgalova 7, 831 01  Bratislava):  

C-KN č. 2085/54 (vodné plochy vo výmere 1 m2) 

C-KN č. 2085/55 (vodné plochy vo výmere 24 m2) 

C-KN č. 2085/57 (vodné plochy vo výmere 22 m2) 

C-KN č. 2085/56 (vodné plochy vo výmere 52 m2) 

C-KN č. 6340/2 (vodné plochy vo výmere 738 m2) 

C-KN č. 6342/3 (vodné plochy vo výmere 1267 m2) 

C-KN č. 6342/4 (vodné plochy vo výmere 50 m2) 

za kúpnu cenu 17 953,44 Eur určenú v znaleckých posudkoch č. ZP/20/2016 a ZP/22/2016 

vyhotovených znalcom Ing. Františkom Hlaváčom. Novým vlastníkom citovaných 

nehnuteľností v zmysle predloženej žiadosti bude Slovenská republika správca 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 

969 55 Banská Štiavnica, IČO 36 022 047, DIČ 2020066213, IČ DPH SK 2020066213, 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel P3, vložka č. 713/S.   

Dôvodová správa: Mesto má záujem odpredať riešené nehnuteľnosti z dôvodu výstavby 

verejnoprospešnej stavby – vodnej stavby Nováky - vodozádržné opatrenia na toku rieky 

Nitra. 

2.3.    

P. Mária Hvojníková (bytom Nováky, Rastislavova 328/18) a spol. požiadali o odkúpenie 

časti pozemku E-KN č. 728, ktorý tvoril súčasť predzáhradky a pozemku pod domom. Zámer 

o odpredaji majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. par. 9a ods. 8 

písm. e zákona č. 138/1991 Zb. bol schválený Uznesením MsZ č. 135/2015 dňa 

22.6.20152016 za cenu 3,30 Eur/m2. P. Zita Guľová (bytom Nováky, Bernolákova 634/27) 
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a spol. ako podielové spoluvlastníčky susediacej nehnuteľnosti obdobne požiadali 

o odkúpenie časti pozemku pod predzáhradkou a pod domom, zámer odpredaja bol schválený 

ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesením MsZ č. 259/2016 zo dňa 22.2.2016 za cenu 

3,30 Eur/m2. Vzhľadom k tomu, že ide o susediace nehnuteľnosti a 

pripraveným geometrickým plánom, ktorý si dala vypracovať rodina Hvojníková, by došlo 

k obmedzeniu zaužívaného vstupu do domu podielovým spoluvlastníčkam p. Guľovej a spol., 

bol vypracovaný na doriešenie situácie vstupu do domov ďalší geometrický plán, v zmysle 

ktorého by sa vstup k nehnuteľnostiam oboch rodín odpredal do podielového spoluvlastníctva 

v ideálnej polovici v prospech vlastníkov susediacich nehnuteľností. 

Komisia jednohlasne odporučila (5 členov komisie za) MsZ zobrať na vedomie žiadosti 

žiadateliek odpredať vstup k nehnuteľnostiam ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

ust. par. 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. za cenu 3,30 Eur za m2 v prospech Márie 

Hvojníkovej (Nováky, Rastislavova 328/18) v ¼-ine, Alexandre Gábelovej (Nováky, 

Suvorovova 529/16) v 1/16-ine, Petre Hvojníkovej (Nováky, Suvorovova 529/16) v 1/16-ine, 

Radoslavy Hvojníkovej (Prievidza, Nováckeho 10/5) v 1/16-ine a Martine Hvojníkovej 

(Prievidza, Nováckeho 10/5) v 1/16-ine a Zite Guľovej (Nováky, Bernolákova 634/27) v ¼-

ine a Márie Malíkovej (Prievidza, Šoltésovej 11/2) v ¼-ine, pričom zámer odpredaja bude 

zverejnený 15 dní pred MsZ.  

Dôvodová správa: Mesto má záujem odpredať pozemky nachádzajúcich sa pod rodinnými 

domami, sú súčasťou predzáhradiek a predstavujú vstup k rodinným domom tak, aby nedošlo 

v budúcnosti k susedským sporom pri zaužívanom vstupe na nehnuteľnosti. 

2.4. 

P. Marcela Krčová (Nováky, Baníkov 77/6) sa písomne vzdala prideleného pozemku pod 

garážou (novovytvorená parcela C-KN č. 189/93 v zmysle geometrického plánu 48185655-

29/2016), ktorý jej bol pridelený na výstavbu garáže. 

Komisia zobrala na vedomie vzdanie p. Krčovej (5 členov komisie za). 

2.5. 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 24 – 1 Nováky, Sad č. 2 

v zastúpení Ing. Pavlom Šimkom (Nováky, Bernolákova 632/13) pri riešení majetko-

právneho vysporiadania záhradiek požiadala o zmenu užívateľa záhradky parcelné číslo 

2081/27 a 2081/28 z Jána Repiského s manž. Helenou na Ľuboša Tomíka s manželkou Janou 

rod. Šálekovou (bytom Nováky, ul. Hviezdoslavova 12/11). Súčasne Ľuboš Tomík požiadal 

o doplnenie uznesenia MsZ č. 435/2013, ktorým bol schválený odpredaj majetku mesta do 

vlastníctva Heleny Repiskej (Nováky, ul. Chemikov 18/24), nakoľko medzičasom došlo 

k odpredaju záhradky v prospech Ľuboša Tomíka s manž. Janou.  O tomto úkone svedčí aj 

predaj záhradnej chatky s. č. 1388  nachádzajúcej sa na parc. 2081/28 povolenej rozhodnutím 

o povolení vkladu Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom. Ľuboš Tomík s manž. 

Janou predložili čestné prehlásenie, že žiadajú o vyporiadanie vlastníckych vzťahov 

k parceliam 2081/27 a 2081/28 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ďalej bolo 

zistené, že záhradkári v roku 2005 odkúpili od mesta za sumu 9,- Sk za m2 diely pôvodných 

parciel 212 a 799/3 vo vlastníctve mesta pod záhradkami v Sade č. 2, o čom svedčia kópie 

archívnych účtovných dokladov. 

Záver komisie : Komisia jednohlasne odporučila prerokovať a posúdiť právnikom vzniknutú 

situáciu, keď došlo k vyplateniu kúpnej ceny v roku 2005 v kontexte s uznesením z roku 

2013, ktoré definuje, že výška kúpnej ceny, za ktorú mesto odpredá svoje pozemky, má byť 

určená v rovnakej výške, ako si stanoví Slovenský pozemkový fond pri usporiadaní 

nehnuteľností vo svojom vlastníctve v lokalite záhradkárskej osady. Po právnom posúdení 

navrhnúť optimálne riešenie právnikom, ktoré bude predložené na nasledujúce rokovanie 

komisie. V zmysle uvedeného je ďalej potrebné definovať, či je možné uznesenie z roku 2013 

zmeniť alebo je potrebné ho zrušiť a odporučiť MsZ schváliť uznesenie nové. (ocenenie 
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z roku 2005 v kontexte s uznesením z 2013, návrh na riešenie; zmena uznesenia alebo 

zrušenie uznesenia a nové uznesenie) 

 

2.6. 

Anton Šimo  s manž. Violou (bytom Kamenec pod Vtáčnikom, Fialková 517/10) požiadal 

o odkúpenie garáže na parc. C-KN č. 1729/46 (zast. pl. o výmere 21 m2) v Novákoch na ul. 

Matice Slovenskej.  

Uznesením MsZ č. 18/2005 zo dňa 6.9.2005 bol schválený odpredaj pozemku z majetku 

mesta v prospech Ing. Antona Šimu – parc. C-KN č. 1729/46 za cenu 100,- Sk/m2. Zmluvou 

o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 16.10.2006 medzi Mestom Nováky a Ing. Antonom Šimom 

bolo zaviazané Mesto Nováky k odpredaju parcely pod garážou za dohodnutá kúpnu cenu 

5 540,- Sk. Uvedená suma bola vyplatená na účet mesta 31. 10. 2006. Kúpna zmluva na 

parcelu pod garážou ku dnešnému dňu uzavretá nebola. 

Stavebné povolenie na stavbu radových garáží s prípojkou NN bolo vydané právoplatné 

a vykonateľné 20.8.2001 v prospech žiadateľa – Mesta Nováky, v danom čase vlastníka 

pozemku. Garáž na parc. C-KN 1729/46 bola postavená Ing. Antonom Šimom. Pre 

usporiadanie vlastníckych práv ku garáži – t.j. k vydaniu kolaudačného rozhodnutia je 

navrhnutý postup formou Zmluvy o postúpení práv. 

Komisia jednohlasne odporučila MsZ zobrať na vedomie žiadosť p. Antona Šimu. Súčasne 

navrhla zrušiť uznesenie MsZ č. 18/2005, nakoľko Ing. Anton Šimo je ženatý a v zmysle 

predloženej žiadosti z 23.9.2015 žiada o usporiadanie garáže spolu s manželkou Violou, 

pričom pôvodné uznesenie bolo len do jeho výlučného vlastníctva. Komisia ďalej odporučila 

MsZ schváliť odpredaj z majetku mesta – parc. C-KN č. 1729/46 (zast. pl. o výmere 21 m2) 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. par. 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. 

v prospech Ing. Antona Šimu s manž. Violou ako BSM v celosti, pričom kúpna cena v danom 

čase 5540,- Sk za nehnuteľnosť bola vyplatená dňa 31.10.2006 na podklade zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve zo dňa 16.10.2006. Ďalej komisia odporučila schváliť k ďalšiemu 

usporiadaniu vlastníckeho práva ku stavbe garáže postup formou Zmluvy o postúpení práv 

medzi Mestom Nováky a Ing. Antonom Šimom s manž. Violou. 

Dôvodová správa: P. Šimo splatil v roku 2006 kúpnu cenu za pozemok pod garážou 

v zmysle zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, pričom k dnešnému dňu nebola uzavretá kúpna 

zmluva medzi Mestom Nováky a Ing. Antonom Šimom, k čomu boli obe strany viazané 

citovanou budúcou kúpnou zmluvou. P. Šimo v roku 2005 mal schválený odpredaj pozemku 

pod garážou do svojho výlučného vlastníctva. Nakoľko za trvania manželstva nadobúdajú 

vlastnícke právo obaja manželia je potrebné pôvodné uznesenie 18/2005 zrušiť a nahradiť ho 

novým uznesením, ktorým nadobúda vlastnícke právo k pozemku pod garážou spolu 

s manželkou Violou. Kúpna cena za nehnuteľnosť bola vyplatená v danom čase. Z dôvodu 

problému skolaudovania garáže, nakoľko stavebné povolenie bolo vydané v prospech 

žiadateľa a v danom čase vlastníka pozemku – Mesta Nováky, bol navrhnutý postup 

usporiadania vlastníckych práv zmluvným spôsobom – zmluvou o postúpení práv. Nakoľko 

odpredávaný pozemok je zastavaný garážou postavenou žiadateľom Ing. Antonom Šimom 

s manž., predaj majetku mesta je v súlade so zákonom o majetku obcí ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

2.7. 

P. Vladimír Švec (bytom Nováky, Rastislavova 325/10) požiadal o odkúpenie stavebného 

pozemku na parcele číslo 1634/1 vo výmere 350 – 400 m2 na výstavbu rodinného domu typu 

bungalov. 

Záver komisie: Komisia jednohlasne odporučila pozvať p. Šveca na zasadnutie najbližšej 

komisie za účelom vysvetlenia jeho žiadosti a rozdiskutovania obmedzujúcich prvkov 

výstavby rodinného domu v riešenej lokalite. 
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2.8. 

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

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

oproti predajni LIDL. Predseda komisie poukázal na skutočnosť, že pôvodne dopravný 

inžinier vydal 2x záporné stanovisko k riešenej problematike, kladné stanovisko vydané 

tretíkrát bolo podmienené preložením prechodu pre chodcov; ďalej bolo skonštatované členmi 

komisie, že v lokalite v okolí LIDLu je zhustená premávka a pred bránou prechádza chodník 

pre peších. Ďalej boli členovia komisie oboznámení s tým, že v danej lokalite sa začína 

zodpovedným referentom spracovanie podkladov na vyhlásenie súťaže návrhov oddychovej 

zóny v danej lokalite. 

Komisia jednohlasne neodporučila povolenie na výstavbu vstupnej brány z dôvodu prípravy 

súťaže návrhov celej lokality. 

Dodatočne, po odhlasovaní žiadosti p. Karaka a Ing. Petrisku komisiou, prišli žiadatelia na 

komisiu a požiadali o možnosť vysvetliť a zdôvodniť zámer výstavby vstupnej brány. Obaja 

hostia poukázali na plánované výstavby polyfunkčných objektov, ku ktorým potrebujú riešiť 

zásobovanie. P. Karak upresnil, že po vydaní kladného stanoviska k povoleniu vjazdu 

dopravným inžinierom v nedávnej minulosti bolo potrebné pokračovať v ďalšom riešení – 

vypracovať nový projekt so zapracovaním požiadaviek, k realizácii ktorého však nedošlo. P. 

Karakovi bolo odporučené do ďalšej komisie predložiť projekt. 

2.9. 

P. Marek Debnár (bytom Nováky, ul. Baníkov 69/50) požiadal o odsúhlasenie využívania 

mestskej časti pozemku na ulici Baníkov za bytovým domo č. 69/50, ktorú by chceli upraviť 

a využívať ako ihrisko pre deti obyvateľov bytovky. 

Komisia jednohlasne odporučila uplatniť si predloženú požiadavku vrámci výzvy 

oddychových zón zverejnenú web stránke mesta Nováky. 

2.10. 

P. Eduard Hrdý (bytom Nováky, Hviezdoslavova 16/10) žiada o osadenie dopravnej značky 

pre parkovanie zdravotne ťažko postihnutého pre svoje motorové vozidlo na parcele C-KN č. 

407 na ul. Hviezdoslavovej.  

Komisia jednohlasne odporučila vyznačiť parkovacie miesto všeobecne pre zdravotne 

postihnutého občana, nie vyhradenie na ŠPZ. 

 

K bodu č. 3 

1) P. Miština začal diskusiu v komisii vo veci amfiteátra postaveného na námestí s návrhom 

doporučenia jeho zbúrania. P. Ľ. Miština navrhol zrútenie múru existujúceho amfiteátra, 

pričom príležitostne odporúčal riešiť prestrešenie amfiteátra. Bolo navrhnuté začať verejnú 

diskusiu s občanmi, urobiť osvetu ohľadne problémov spojených s touto vecou – stavba 

postavená na vodovodnom potrubí – hlavný ťah smer Oslany. 

2) Ďalej predseda komisia navrhol riešiť vjazdy na ul. Andreja Hlinku, ktoré nezodpovedajú 

normám a spôsobujú poškodenia áut. 

 

V Novákoch dňa  12. 5. 2016 

 

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

 

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


