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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 2 . 6. 2016 

 

 

Prítomní:   

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

Peter Balák Ing. Peter Bošiak, Ing. Vladimíra Trojanová 

 

Ospravedlnený:                               

Miroslav Lackovič,       
 

Hostia: RNDr. Daniel Daniš, Mgr. Milan Oršula 

 

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. 

Mgr. Pavel Oršula (bytom Chemikov 66/8, 972 71  Nováky) požiadal o odkúpenie pozemku, 

ktorý je súčasťou predzáhradky a dvora rodinného domu s.č. 424 na ul. Lehotskej 

v Novákoch. Uvedené časti boli oddelené geometrickým plánom č. 36312461-27/2016 fy 

Geoslužba Prievidza, s.r.o ako parcely C-KN č. 1563/3 (diely 6 a 7 v celkovej výmere 20 m2 

z parciel E-KN č. 59 a 608/1 evidovanej v prospech Mesta Nováky v LV č. 3070) a parcely 

C-KN č. 1564/3 (diel 10 vo výmere 28 m2 z parcely E-KN č. 608/1 evidovanej v prospech 

Mesta Nováky v LV č. 3070). 

Pozemky – dvor a záhrada rodinného domu s.č. 424 sú evidované v prospech žiadateľa ako 

parcely E-KN č. 586/2, 586/34 a 586/35 v liste vlastníctva č. 3629 a dom s.č. 424 je 

evidovaný v prospech žiadateľa v liste vlastníctva č. 1155. Roky nerušene užívané oplotené 

nehnuteľnosti ako dvor k rodinnému domu sú z časti tvorené vyššie citovanými plochami vo 

vlastníctve mesta. 

Komisia jednohlasne odporučila MsZ prevod vyššie citovaných nehnuteľností v prospech 

žiadateľa v súlade s par. 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu priľahlého, oploteného, 

dlhodobo nerušene užívaného pozemku  tvoriaceho neoddeliteľný celok s domom vo 

vlastníctve žiadateľa za cenu 3,30 Eur/m2. 

 

2.2. 

Rastislav Uhliar s manž. Katarínou (bytom M. Rázusa 1498/1A, 972 71  Nováky) požiadali 

o odkúpenie pozemku C-KN č. 469/1 alebo jeho časti za účelom rozšírenia pozemku v ich 

vlastníctve. Na žiadanom pozemku sa nachádza mestská studňa. 
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Obdobnú žiadosť predložili žiadatelia 25. 6. 2015. Ich žiadosti nebolo vyhovené z toho 

dôvodu, že na pozemku sa nachádza mestská studňa. Nadväzne v podobnom znení 

o odkúpenie mestského pozemku bola doručená na MsÚ žiadosť Jozefa Kudlu (bytom I. 

Krasku 35/2, 972 71  Nováky). Odpredaj citovanej nehnuteľnosti komisia opakovane  

neodporučila, nakoľko na predmetnom pozemku sa nachádza mestská studňa. 

Záver komisie: Z dôvodu verejného záujmu – existencie mestskej studni na riešenom 

pozemku – komisia jednohlasne neodporučila MsZ odpredaj z majetku mesta. 

 

2.3. 

Na základe žiadosti Antónie Frndzíkovej (bytom Baníkov 90/1, 972 71  Nováky) 

o pridelenie miesta v urnovom háji na cintoríne A. Hlinku v Novákoch bola vznesená 

požiadavka rozšírenia urnového hája na citovanom cintoríne.  

Po preverení skutkového stavu v teréne zamestnancom mesta sa predpokladá možnosť 

rozšírenie urnového hája maximálne o cca 18 ks urien. 

Záver komisie: Z dôvodu ústretovosti voči občanom mesta členovia komisie jednohlasne 

odporučili rozšíriť urnový háj na cintoríne A. Hlinku v Novákoch.  

 

2.4. 

Z dôvodu možnosti získania externých grantov alebo nenávratného finančného príspevku sa 

do komisie predkladá návrh nájomnej zmluvy medzi Rímskokatolíckou cirkvou Nováky 

(zastúpenej Mgr. Ivanom Iskrom – farárom) a Mestom Nováky. Nájomná zmluva sa uzatvára 

na dobu určitú – 10 rokov za cenu 1,- Euro za rok splatnej v lehote najneskôr do 30.06. 

príslušného kalendárneho roka za účelom rekonštrukcie spevnených plôch, revitalizácie 

zelene a parkového mobiliáru a za účelom vytvorenia oddychovej zóny pre obyvateľov mesta. 

Vzhľadom k skutočnosti investovania do cudzieho majetku Mestom Nováky bola vznesená 

pripomienka, aby bola doba nájmu predĺžená na 20 alebo 30 rokov. Ďalej p. prednosta 

oboznámil členov komisie s úmyslom komplexného riešenia celistvého územia v centre mesta 

– medzi kúriou a kostolom (tzv. pripravovaná súťaž návrhov), pričom uzatvorenie nájomnej 

zmluvy s cirkvou plní funkciu prípravy doriešenia právneho vzťahu k nehnuteľnostiam 

vzhľadom na predpoklad vyhlásenia  výziev v budúcnosti, pričom v nájomnej zmluve je 

definovaná aj možnosť založenia pozemkov tretím osobám – z dôvodu úverovania. 

Komisia jednohlasne odporučila MsZ schváliť predložený návrh nájomnej zmluvy 

s predĺžením doby nájmu na 30 rokov v zmysle čl. 6 a čl. 7 Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta Nováky so zámerom získania externých grantov alebo nenávratného finančného 

príspevku na rekonštrukciu spevnených plôch, revitalizácie zelene a parkového mobiliáru a za 

účelom vytvorenia oddychovej zóny pre obyvateľov mesta. Komisia ďalej požiadala 

o stanovisko právnika v danej veci – aby nedošlo k napadnutiu mesta, že mesto zveľaďuje 

majetok, ktorý nie je mestský. 

 

Dôvodová správa: Mesto Nováky má záujem získať grant alebo nenávratný finančný 

príspevok na rekonštrukciu resp. revitalizáciu centra mesta – parku v okolí kostola 

a súvisiacej plánovanej oddychovej zóny prepojenej ku blízkemu okoliu budovy kúrie vo 

vlastníctve mesta. K žiadosti o získanie grantu resp. NFP je potrebné sa preukázať právnym 

vzťahov k nehnuteľnostiam. 

 

2.5.  

Z dôvodu opakovaných ústnych aj písomných požiadaviek Urbariát Horné Lelovce – 

pozemkového spoločenstva v zastúpení jeho predsedom Ing. Jiřím Habalom vo veci prenájmu 

časti ulíc Lesnej, Kollárovej, Nábrežnej a parkoviska pri novom cintoríne v Novákoch (mimo 

ul. Duklianskej, ktorá je v časti vo vlastníctve mesta a zvyšok je účelová komunikácia pre 
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vojenský podnik), ktoré sú vo vlastníctve podielových spoluvlastníkov urbáru, bol do komisie 

v zmysle prísľubov z minulosti predložený zámer nájmu a návrh nájomnej zmluvy.  

Komisia výstavby sa nestotožnila s postupom riešenia problematiky formou prenájmu ciest, 

ktorých časti ležia na parcelách  evidovaných v prospech podielových spoluvlastníkov 

urbárskeho spoločenstva, rovnako sa nestotožnila s navrhnutou cenou za prenájom vo výške 

1,20 Eur/ m2, ktorá by mala byť ročne zaplatená urbáru. Vzhľadom k tomu, že nebolo 

doložené stanovisko členskej schôdze v danej veci a ďalej vzhľadom k tomu, že aktuálne vo 

schválenom rozpočte Mesta Nováky nie sú zahrnuté finančné prostriedky na nájomné - 

komisia jednohlasne neodporučila prenájom dotknutých pozemkov. 

 

2.6 . 

Na základe novelizovanej Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 

(v znení Vyhlášky č. 141/2015 Z. z. účinnej od 01.07.2015), v súlade s novými právnymi 

predpismi (Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o registri adries, účinné od 01.07.2015) a z dôvodu chýbajúceho VZN v predmetnej oblasti, 

je nutné prijať a schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky o 

označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta 

Nováky.  

Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri označovaní ulíc 

a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území mesta Nováky a jeho častí pre 

ľahšiu a presnejšiu orientáciu v meste a pre správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo 

umiestnenia určitého objektu alebo osoby. 

Záver komisie: Komisia jednohlasne odporučila MsZ schváliť návrh všeobecného 

záväzného nariadenia o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 

na území mesta Nováky. 

 

2.7.    

Opakovane sa predmetom rokovania komisie stala žiadosť Základnej organizácie 

Slovenského zväzu záhradkárov 24 – 1 Nováky, Sad č. 2 zastúpenej Ing. Pavlom Šimkom 

(Nováky, Bernolákova 632/13) pri riešení majetko-právneho vysporiadania záhradiek SAD 2 

počínajúc doriešením zmeny užívateľa záhradky parcelné číslo 2081/27 a 2081/28 

z pôvodných Jána Repiského s manž. Helenou na Ľuboša Tomíka s manželkou Janou rod. 

Šálekovou (bytom Nováky, ul. Hviezdoslavova 12/11). Na predchádzajúcej komisie zo dňa 

12.5.2016 bolo odporučené 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. 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.  

Z prerokovania situácie s právnikom vyplynulo, že kúpna zmluva z roku 2005 mala byť 

predložená na kataster. Pokiaľ k tomuto úkonu nedošlo, napriek existencii uznesenia z roku 

2005 a citovanej KZ, došlo k zániku tejto zmluvy z dôvodu uplynutia lehoty. Občania, ktorí 

vyplatili mestu finančný obnos za záhradky, mali právo tieto peniaze od mesta vymáhať. 

Uznesenia z rokov 2005 a 2013 odporučil zrušiť a v novom konaní o odpredaji záhradok majú 

byť uznesenia nové. Ďalej JUDr. Lukačovič odporučil pri stanovení kúpnej ceny za 

odpredávané nehnuteľnosti z majetku mesta započítať finančný obnos, ktorý bol v roku 2005 

vyplatený mestu Nováky. Ohľadne preukázania vlastníckeho nároku vo veci započítania 
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vyplatenej kúpnej ceny z roku 2005 u užívateľov záhradiek zmenených oproti roku 2005 -

odporučil akceptovať tento zápočet v prípade predloženia listinných dokladov preukazujúcich 

zmenu – napr. dedičské konanie a pod.  

Komisia jednohlasne odporučila MsZ zobrať na vedomie žiadosť ZO SZZ 24-1 Nováky, 

Sad č. 2 a žiadosť p. Ľuboša Tomíka s manž. Janou. Ďalej komisia jednohlasne odporučila 

MsZ zrušiť Uznesenie MsZ č.435/2013. Ďalej komisia jednohlasne odporučila MsZ 

odpredať majetok mesta v záhradkárskej osade SAD č. 2 v prospech Ľuboša Tomíka s manž. 

Janou (bytom Nováky, ul. Hviezdoslavova 12/11) v celosti do BSM ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle ust. par. 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. k dielom č. 43 

a 44 ako časti parciel C-KN č. 2081/27 a C-KN č. 2081/28 vo výmere 18 m2  z pôvodných 

parciel č. 212 a č. 799/3 evidovaných vo vlastníctve mesta podľa geometrického plánu firmy 

Geoslužba č. A-147/2002 s uznaním zápočtu vyplatenej kúpnej ceny z roku 2005.  

Dôvodová správa: Mesto malo záujem odpredať nehnuteľnosti zo svojho vlastníctva, ktoré 

sú v užívaní záhradkárov Sadu č. 2 už v roku 2005, o čom svedčí kúpna zmluva zo dňa 11. 

11. 2005, Uznesenie MsZ č. 8 zo dňa 2.3.2004 a kópie archívnych účtovných dokladov 

o vyplatení kúpnej ceny v danom čase. Ide o niekoľko desiatok rokov užívané záhradky 

v lokalite záhradkárskej osady SAD č. 2 v zmysle právnych noriem z minulého režimu, 

ktorých majetkoprávne usporiadanie v súčasnosti nie je jednoduché. Pôvodným užívateľom 

záhradky – parcely C-KN č. 2081/27 a 2081/28 bol Ján Repiský s manž. Helenou, po smrti 

Jána prevedený na pozostalú manželku Helenu, ktorá ho nadväzne prenechala do užívania 

Ľubošovi Tomíkovi s manž. Janou. Pôvodní užívatelia záhradiek vyplatili v roku 2005 kúpnu 

cenu za pozemok stanovenú v danom čase na 9,- Sk/m2. Manželia Tomíkoví predložili kúpnu 

zmluvu s p. Helenou Repiskou na záhradnú chatku. Na základe predložených dokladov 

komisia uznala zápočet vyplatenej kúpnej ceny v roku 2005 a akceptovala ho v navrhnutej 

kúpnej cene, ktorú neodporučila navýšiť. Komisia navrhla zrušiť Uznesenie MsZ č. 435/2013 

po prijatí nového uznesenia o odpredaji z majetku mesta. Zrušenie Uznesenia MsZ č. 8 zo dňa 

2.3.2004 bude predmetom riešenia až po vyporiadaní všetkých dotknutých nehnuteľností 

v záhradkárskej osade SAD č. 2. 

 

2.8. 

Na základe prijatia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov je nutné prijať a scvháliť VZN mesta Nováky o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Účelom tohto nariadenia je uviesť pôvodné 

VZN do súladu s novým zákonom. Súčasne je potrebné zrušiť VZN č. 1/2008 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky. 

Záver komisie: Komisia jednohlasne odporučila MsZ schváliť návrh všeobecného 

záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi. Súčasne jednohlasne odporučila zrušiť pôvodné VZN č. 1/2008 po schválení 

nového VZN.  

(Pozn. Pri prerokovaní tohto bodu programu komisie bol ospravedlnený člen p. Ľ. Miština, 

ktorý z rokovania musel odísť a ďalšieho programu v komisii sa nezúčastnil) 

 

2.9. 

P. Michaela Kohútová požiadala o zmenu budúcej kupujúcej zo živnosti (Michaela 

Kohútová -SALÓN Michaela) na spoločnosť s ručením obmedzeným (t.j. KOHÚTOVÁ, s.r.o 

so sídlom Hlavná 108, 972 26  Nitrianske Rudno) a súčasne s doplnením možnosti predĺženia 

termínu skolaudovania stavby o čas prieťahov konania stavebného a územného povolenia 

nespôsobeného jej zavinením ako budúceho stavebníka. Táto žiadosť nadväzuje na schválený 

odpredaj z majetku mesta parc. C-KN č. 81/6 Uznesením MsZ č. 293/2016 zo zasadnutia 

MsZ zo dňa 25.4.2016 formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, ktorá tvorila nedielnu 
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súčasť citovaného uznesenia, kde budúcim kupujúcim bola Michaela Kohútová -SALÓN 

Michaela. 

Komisia výstavby na svojom zasadnutí dňa 2.6.2016 jednohlasne odporučila schváliť 

požadovanú zmenu na právnickú osobu KOHÚTOVÁ s.r.o a súčasne upraviť návrh zmluvy o 

budúcej kúpnej zmluvy tak, ako bol do komisie predložená v znení: „V prípade predĺženej 

lehoty vybavovania stavebného a územného konania, oproti zákonným lehotám, nezavinenej 

nekonaním budúcim kupujúcim, bude táto doba zohľadnená v neskoršom termíne kolaudácie 

maximálne v rozsahu počtu dní písomne uznanej a oboma stranami podpísanej dohody o 

predĺžení lehoty vybavovania stavebného alebo územného konania. Uvedené neplatí 

v prípade, že bolo toto konanie prerušené z dôvodov na odstránenie nedostatkov priamo alebo 

nepriamo vyplývajúcich zo stavebného zákona a súvisiacich predpisov.“ Súčasne komisia 

výstavby jednohlasne odporučila do pripravovaného uznesenia MsZ  o schválení zmien 

doplniť, že do 10 dní od účinnosti prijatého uznesenia je povinný budúci kupujúci podpísať 

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Súčasne sa do uznesenia má doplniť, že v prípade 

nepodpísania zmluvy budúcou kupujúcou má mesto za to, že budúci kupujúci stratil záujem 

o predmetnú nehnuteľnosť. Ďalej komisia odporučila po odsúhlasení nového uznesenia zrušiť 

pôvodné uznesenie č. 293/2016. 

 

2.10. 

P. prednosta informoval o predloženom návrhu zriaďovacej listiny k príspevkovej organizácii. 

Bolo vysvetlené, že majetok mesta sa zverí do správy na základe preberacích protokolov, 

pričom zmluvný postup zverenia majetku do správy bude upravený aj v pripravovanom 

návrhu zásad o hospodárení s majetkom mesta. Cieľom tohto zmluvného postupu je stanoviť 

kompetencie. Písomné návrhy preberacích protokolov pri riešení konkrétnych záležitostí 

v budúcnosti budú zverejnené pre poslancov aj pre členov komisií, ktorí budú mať možnosť 

predložené materiály pripomienkovať. 

Komisia uvedené informácie zobrala na vedomie.  

 

K bodu č. 3 

- predseda komisie predniesol nasledovné požiadavky p. Ľ. Mištinu:  

                                   – doplniť lavice do domu smútku a na balkón 

-  doriešiť značku zníženie rýchlosti – v smere od VOP-ky na ul.   

Duklianskej je 40-tka len z jednej strany, dať ju aj z druhej strany 

- ostrovček v Lelovciach – problém, nekvalitne spravené 

- ved. odd. VaRM informovala o žiadosti spoločnosti Benet ako správcu bytového domu 18 

o rekonštrukcii chodníka na ul. Chemikov  

- p. Miština – ul Lehotská – rozkopávka Smondek prepadnutá; priebežne dosypávaná p. 

Smondekom 

- p. Miština – čierne skládky, zavolať MsP – širiť osvetu 

- p. primátor informoval o požiadavke vyriešiť stojiská na bicykle na železničnej stanici, čo 

nie je záležitosť mesta, mesto aktuálne ani nemá dostupné finančné prostriedky a nie je 

oprávnené investovať do cudzieho majetku; ide o doriešenie prekrytia bicyklov počas 

dažďov; žiadateľ bol odkázaný na riešenie problému prostredníctvom ŽSR  

- p. Miština požiadal o riešenie parkovania v blízkoskosti predajne záhradníckych potrieb 

VANESA v kontexte s preverením vlastníckych vzťahov a možnosti parkovania na ulici 

Šimonovskej  

- Ing. Balák sa informoval v akom štádiu je riešenie ul. Kukučínovej – v štádiu projektovej 

dokumentácií; bola vznesená požiadavka na sprístupnenie vizualizácie lávky cez rieku Nitru 

a Kukučínovej ulice na stránku mesta; p. prednosta informoval, že po spracovaním PD na 
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ulicu Kukučínovú v potrebnom rozsahu je plánovaná verejná diskusia s občanmi bývajúcimi 

na ul.  Kukučínovej 

- z dôvodu bezpečnosti v okolí krytej plavárne bolo odporučené umiestniť v okolí objektu 

výstražné značenia o zákaze vstupu 

- P. Balák – požiadal o dočistenie stojísk na zelený odpad, dočistiť (p. prednosta vysvetlil, že 

v máji z dôvodu ukončenia projektu verejného osvetlenia bolo v teréne viac prác); p. primátor 

doplnil, že bola podaná žiadosť o NFP - projekt BRO, ktorým by v prípade jeho schválenia 

došlo k ďalším možnostiam likvidácie biologického odpadu 

- p. prednosta informoval o prácach na aktualizácii rozpočtu, keď sa navrhuje krátenie 

kapitálových výdavkov v nasledovných akciách – ZŠ J. C. Hronského výdajňa stravy -

10000,- a  riešenie hygienických zariadení -10000,-; ďalej riešenie hygienických zariadení ZŠ 

Pribinova -10000,-; -8000,- strecha ZŠ  

- p. Balák sa informoval na stav žiadosti o NFP pre ZŠ Pribinova – telocvičňa prístavba 

prestavba – áno, poslali sme opakovanú žiadosť na ďalších 55000,- , dostali sme 55000,-; 

komunikujeme zmenu projektu na ďalšie časti; uvidíme ako sa situácia vyrieši v budúcnosti 

 

 

 

V Novákoch dňa  2. 6. 2016 

 

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

 

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


