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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 30. 8. 2016 

 

 

Prítomní:   

Peter Miština, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Ján Krajči, Ing. Martin Holý, Ing. Peter Balák, Ing. 

Vladimíra Trojanová 

 

Ospravedlnený:                               

Miroslav Lackovič, Ľubomír Ilenčík       
 

Hostia: RNDr. Daniel Daniš, Mgr. Milan Oršula, Ing. Peter Bošiak, p. Vladimír Švec, p. Ivan 

Hvojník, Barák Miroslav, p. Mikuláš, p. Šuňal Marián, Šrámek Ján, Valenta Jozef, 

Lenhartová Anna 

 

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.    

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov z bytového domu č. 99/13 na ul. 

Štúrovej v Novákoch v zastúpení p. Ivanom Hvojníkom požiadalo o povolenie navŕtať 

studňu (ručnú pumpu) na parc. č. 162/1 /LV1/ z dôvodu prevedenej výsadby okrasných 

kríčkov, kvetinových záhonov a skalky. 

Komisia výstavby odporučila mestskému zastupiteľstvu, aby sa žiadosti obyvateľov bytového 

domu vyhovelo za nasledovných podmienok – studňa bude vhodným spôsobom zakrytá; bude 

bez oplotenia; obyvatelia bytového domu si studňu vybudujú na vlastné náklady a budú sa 

o ňu aj na vlastné náklady starať; studňa bude ich vlastníctvom; na časť nehnuteľnosti, na 

ktorom bude studňa postavená (cca 3 m2), bude uzavretý nájom s Mestom Nováky na 20 

rokov za 1,- Eur. (V počte hlasov: 5 hlasov za) 

 

2.2. 

Hosť – p. Švec o 15:15 

Do komisie, ktorá sa konala dňa 12.5.2016, bola predložená žiadosť p. Vladimíra Šveca 

(bytom Nováky, Rastislavova 325/10), ktorý požiadal o odkúpenie stavebného pozemku na 

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

Záver komisie zo dňa 12.5.2016: 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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P. Švec vysvetlil svoj úmysel postaviť menší dom. Členovia komisie ho upozornili na riziká 

predmetného pozemku – sú na ňom umiestnené vedenia; nie je zrejmé, či správca toku 

odsúhlasí stavbu). 

Členovia komisie podmienili svoje súhlasné stanovisko k odpredaju majetku mesta tým, aby 

si p. Švec preveril u jednotlivých vlastníkov sietí možnosti realizácie svojho zámeru. Až po 

predložení týchto záverov bude komisia riešiť ďalej ďalší postup v tejto veci. 

(V počte hlasov: 5 hlasov za) 

 

2.3.  

(16:00) – Rokovania komisie sa zúčastnili záhradkári SAD-u 3 (hostia: Barák Miroslav, 

p. Mikuláš, p. Šuňal Marián, Šrámek Ján, Valenta Jozef, Lenhartová Anna) 

V úvode ich predseda komisie privítal a vyzval záhradkárov, aby uviedli problematiku, kvôli 

ktorej sa komisie zúčastnili. P. Valenta podal vstupné informácie ohľadne riešenia stavu 

prístupovej cesty SAD-u 3. Dlhodobým problémom je problém vymývania cesty, problém 

otáčania motorových vozidiel, pričom záhradkári očakávajú riešenie týchto problémov od 

mesta ako majiteľa cesty. Z pohľadu mesta sa zas očakáva vzájomná spolupráca záhradkárov 

medzi sebou, vzájomná dohoda medzi sebou na riešení situácie, aktívna spolupráca 

záhradkárov pri prípadných prácach v teréne. Nakoľko mesto v rozpočte v súčasnosti aj 

v blízkej budúcnosti nemá a nebude mať plánované finančné prostriedky na odborné 

doriešenie celej situácie a rekonštrukciu príjazdovej komunikácie k záhradkám, ponúkli 

záhradkárom riešenie napr. prenájom cesty od mesta formou oddychových zón na 20 rokov. 

Záhradkári by privítali zväčšenie otočne pre autá, k čomu by bolo potrebné vyrúbať stromy, 

vytýčiť pozemok mesta. Súčasne upozornili na skutočnosť, že pod cestou sú inžinierske siete, 

ktoré nevedia bližšie špecifikovať a optický kábel v hĺbke cca 1 m. 

Členovia komisie v závere diskusie odporučili oddeleniu VaRM, aby sa zistilo cez SSC, či 

v úseku plánovanej otočne na príjazdovej komunikácii k záhradkám v tesnej blízkosti pod 

hlavnou cestou je vôbec možné vykonať nejaké úpravy a v akom rozsahu, či nedôjde k zásahu 

do ochranného pásma cesty. 

(V počte hlasov: 5 hlasov za) 

 

2.4.  

Miroslav Jánošík bytom Šimonovská 556/25 v Novákoch požiadal stavebnú komisiu 

o prešetrenie jeho veci. V zmysle jeho podania vlastník pozemku C-KN č. 1232/1 (Dana 

Vlčková, Šimonovská 556/25) v roku 2008 si zrealizovala prípojku do verejnej kanalizácie 

cez jeho pozemok C-KN 1231 z dôvodu rušenia žumpy – v čase jeho neprítomnosti a bez 

jeho súhlasu. Uvedenú skutočnosť v súčasnosti napáda z toho dôvodu, že požiadal o vydanie 

oznámenia na drobnú stavbu – oplotenia svojho pozemku, zaplatil poplatok 10,- Eur a žiadosť 

mu bola zamietnutá z dôvodu údržby susedného domu. 

Členovia komisie boli oboznámení s postupom MsÚ: 

1.6.2016 – podaná žiadosť p. Jánošíka na oplotenie dreveným plotom v časti styku 

susediacich pozemkov v rozsahu múru rodinného domu p. Vlčkovej. Zo strany mesta 

vyžiadaný súhlas suseda a po predložení tohto súhlasu a preskúmaní a odfotení reálnej 

situácie v teréne bolo zistené, že stavbou plotu sa zabráni k prístupu susedného rodinného 

domu. Situácia bola konzultovaná s nadriadeným orgánom OÚ Trenčín – odbor výstavby 

a bytovej politiky (Ing. Kmeť). Nadväzne bolo vydané zamietavé stanovisko. 

Pri podaní žiadosti p. Jánošík zaplatil poplatok 10,- Eur, ktorý mu bol po zamietnutí jeho 

žiadosti vrátený späť spolu s celým spisom.  

Ohľadne realizácie prípojky p. Vlčkovej – MsÚ vyzval majiteľku, či bola stavba povolená 

a keď nepredložila povolenie resp. oznámenie, doručili sme jej výzvu, aby si dala žiadosť na 

dodatočné povolenie stavby. Z ústnej komunikácie p. Vlčkovej vyplynulo, že realizácia 
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stavby bola skôr ako sa stala ona vlastníčkou a v danom čase to bolo odsúhlasené susedom – 

predchádzajúcim vlastníkom pred p. Jánošíkom.  

P. prednosta informoval členov komisie, že komunikoval s rod. Vlčkovou, bol mu predložený 

znalecký posudok z roku 1996, kde sa spomína pripomienkovaná kanalizácia. 

Členovia komisie diskutovali o tom, či ide o obmedzenie vlastníckych práv, ďalej o 

povinnosti vlastníka strpieť obmedzenia. Nadväzne bolo prečítané stanovisko nadriadeného 

orgánu vypracované v danom čase Ing. Kmeťom, s ktorým sa stotožnili. 

(V počte hlasov: 5 hlasov za) 

 

2.5. 

Spoločnosť MPM predložila MsÚ v Novákoch projektovú dokumentáciu stavby Oprava 

vjazdu  - mostu v Novákoch na ul. Lelovskej č. 663 za účelom odsúhlasenia riešenia 

prístupu ku stavbe na parc. C-KN č. 778/2 mostíku ponad Lelovský potok, ktorý je v zlom 

stave. V zmysle projektovej dokumentácie, ktorej schválenie bude vyžadovať stavebné 

povolenie, sa zväčšuje rekonštruovaný most z pôvodných mier 3,25m x 4,70m na 

novonavrhované miery 7,51m x 7,13m. P. Ďurica za spoločnosť MPM predložil ústny návrh, 

v zmysle ktorého opravu premostenia ponad Lelovský potok vykoná firma na vlastné 

náklady, pričom po zrekonštruovaní lávky túto bezplatne prevedie do majetku mesta. 

Členovia komisie boli informovaní o tom, že na MsÚ neboli nájdené podklady o zaradení 

mostíkov ponad Lelovský potok do majetku mesta. Z dostupných informácií nie je zrejmé, 

kto bol staviteľom predmetných lávok k rodinným domom za potokom. Z roku 2009 boli do 

majetku mesta zaradené len Ochranné zábradlia na mostoch cez Lelovský potok. Pozemky na 

ul. Lelovskej v rozsahu potoka a cesty sú vo vlastníctve mesta Nováky v tzv. registri parciel 

E-KN, pričom k vodnému toku sa vyjadrujú vodohospodári.  

Členovia komisie diskutovali o spôsobe realizácie opravy mostíka na náklady žiadateľa; 

o potrebe rekonštrukcie všetkých mostíkov v Lelovciach; o potrebe súhlasu zo štátnej vodnej 

správy, z povodia Váhu a dopravného inšpektorátu kvôli vjazdu a výjazdu a riešenie 

parkovacích plôch. 

Komisia výstavby odporučila do ďalšieho rokovania komisie predložiť zo strany žiadateľa 

vyjadrenia Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej 

vodnej správy, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. – odštepný závod Piešťany 

a dopravného inšpektorátu v Prievidzi (vjazd a výjazd na mostík a parkovanie). 

(V počte hlasov: 5 hlasov za) 

 

2.6. 

Pán Július Livora ( bytom Vajanského 950/16, Nováky) predložil na primátora mesta 

RNDr. Daniela Daniša žiadosť o vyriešenie problému s vytváraním čiernej skládky na parc. č. 

694 (pozn. ktorá je vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti) v blízkosti jeho 

rodinného domu. Z predloženej žiadosti vyplýva, že vodári môžu odpredať pozemky 

v intraviláne len obciam a nadväzne by žiadateľ mal záujem odkúpiť od obce predmetný 

pozemok. 

Členovia komisie boli informovaní, že na pozemku v časti pri rieke Nitra sa nachádza 

zaužívané zberné miesto na bio odpad jediné v celej lokalite, miesto slúži aj pre 

veľkoobjemový kontajner. Okolie rieky kosia vodohospodári, ktorí využívajú prechod touto 

uličkou. 

Komisia výstavby neodporučila MsZ akceptovať požiadavku žiadateľa na odkúpenie 

pozemkov od vodárni, nakoľko v lokalite sa nachádza úložisko bio odpadu a stojisko 

veľkoobjemových kontajnerov. 
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2.7. 

P. Roman Školna (bytom Bernolákova 633/15, Nováky) požiadal o predĺženie prenájmu 

parcely týkajúcej sa časti mestského pozemku – parcely C-KN č. 297/3 vo výmere 16 m2 (pri 

pekárni), na ktorej má umiestnenú prefabrikovanú garáž. 

Členovia komisie boli informovaní, že na zasadnutí komisie dňa 21.3.2016 bola prerokovaná 

žiadosť p. Školnu vo veci odkúpenia predmetnej parcely, čo nebolo odporučené. Nakoľko 

žiadateľovi k 30.9.2016 končí nájomná zmluva s mestom, bola podaná v zmysle odporúčaní 

z komisie 21.3.2016 žiadosť o predĺženie nájmu. V zmysle platnej nájomnej zmluvy do 

30.9.2016 bolo ročné nájomné 168,- Eur a zmluva bola uzavretá na 5 rokov. Pri predĺžení 

nájmu o ďalších 5 rokov ide o reťazenie v zmysle platných zásad o hospodárení s majetkom 

mesta – potrebné schváliť MsZ. 

Nakoľko žiadateľ má v prenájme nehnuteľnosť pod prefabrikovanou garážou žiadateľa 

a nájomné platí riadne a včas – komisia výstavby odporučila prenájom ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle par. 9a ods. 9c zákona 138/1991 v pôvodnej výške ročného 

prenájmu. 

(V počte hlasov: 5 hlasov za) 

 

2.8. 

Spoločnosť Bale s.r.o (Bojnická cesta 389-1, Prievidza) ako majiteľ prevádzkovateľ 

Národného centra vodného póla požiadala Mesto Nováky o odkúpenie parcely C-KN č. 415/3 

– objekt krytej plavárne za účelom rozšírenia športového areálu so zámerom vybudovania 

25m dlhého 8 dráhového plaveckého bazéna pre potreby vodného póla, rekreačného plávania 

a súčasne naplnenia noriem pre základný plavecký výcvik. Súčasne spoločnosť Bale 

požiadala o súčinnosť pri odstraňovaní objektu starej plavárne. 

Komisia výstavby zaujala v danej veci stanovisko, že riešenie odporúčaní podmienok 

odpredaja nehnuteľnosti bude predmetom rokovania komisie až po odstránení objektu krytej 

plavárne a pripravovanej zámeny pozemkov medzi Mestom Nováky a spoločnosťou 

FORTISCHEM a.s. 

(V počte hlasov: 5 hlasov za) 

 

2.9. 

Páni Július Kováč ml. a st. (bytom ul. Nábrežná 793 a 794 v Novákoch) požiadali 

o zámenu svojich pozemkov a to parciel C-KN č. 2577/3 (LV 2587) a C-KN č. 1809/4 (LV 

4337) za mestské pozemky C-KN č. 127/1 a 127/2 (LV1). Z tejto žiadosti vyplýva, že  v časti 

parcely C-KN č. 1809/4 je vybudovaná miestna komunikácia a to ul. Žitná (spojnica ulíc 

Šimonovskej a výpadovky na Prievidzu) a parc. 2577/3 je parkovisko v blízkosti areálu 

lodenice. Parcely 127/1 a 127/2 je lokalita v blízkosti bývalého kina, v ktorej majú svoje 

priestory klub dôchodcov a klub invalidných dôchodcov. 

Členovia komisie boli oboznámení s predmetom zámeny, s možnosťami premiestnenia 

klubov dôchodcov (priestory DK sa nejavili ako vhodné, vhodnejšie priestory bývalých 

potravín PRIMA), ďalej riešili, či nie je vhodnejšie riešiť budovu kina... . 

Komisia výstavby na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Júliusa Kováča ml. a Júliusa 

Kováča st. a odporučila zámer zámeny pozemkov za dodržania nasledovných podmienok:  

- určenie hodnoty zamieňaných pozemkov znaleckým posudkom vypracovaným nezávislým 

znalcom, na ktorom sa zúčastnené strany dohodnú, pričom pokiaľ hodnota mestských 

pozemkov bude vyššia – žiadatelia sa zaväzujú doplatiť mestu rozdiel v sume;  

- ďalej žiadateľ zabezpečí súčinnosť s mestom pri spracovaní projektovej štúdie na jeho 

podnikateľský zámer za účelom zabezpečenia vybudovania priestorov pre mestské 

voľnočasové organizácie;  
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- ďalej sa žiadateľ zaviaže povinnosťou poskytovať tieto priestory voľnočasovým mestským 

organizáciám na obdobie minimálne 30 rokov za zachovania podmienok, že suma ročného 

nájmu vrátane energií neprevýši aktuálnu výšku a zostane zachovaná minimálne 

aktuálna plocha prenajímaných priestorov  

(V počte hlasov: 4 za, 1 sa zdržal) 

 

2.10.  

(Z rokovania komisie odišiel člen p. Krajči.) 

Vzhľadom ku skutočnosti, že s p. Kohútovou Michaelou bola uzavretá Zmluva o budúcej 

kúpnej zmluve na pozemok parc. C-KN č. 81/6, ktorý jej bol ponúknutý ako náhradný 

pozemok za pozemky C_KN č. 10/1, C-KN č. 9/21 a C-KN č. 9/23 schválené uznesením MsZ 

č. 488/2014 dňa 25.3.2014 k budúcemu predaju v jej prospech (pozn. spoločný zámer 

v uvedenej lokalite s p. Karakom; zámer nezrealizovaný), je opodstatnené citované uznesenie 

v dotknutom rozsahu špecifikovanom v prospech p. Kohútovej zrušiť. 

 

Komisia odporúča v časti zrušiť uznesenie MsZ č. 488/2014 zo dňa 25.3.2014. - jednohlasne 

(V počte hlasov: 4 za) 

 

2.11. 

Spoločnosť HULL s.r.o, Matice Slovenskej 12, Prievidza požiadala o prenájom mestského 

pozemku pri prevádzke Motorestu pri jazere z dôvodu zveľaďovania prevádzky, vytvorenia 

oddychovej zóny pre obyvateľov, udržiavania čistoty a poriadku tohto pozemku. 

Komisia výstavby neodporučila prenájom mestského pozemku pri prevádzke motorestu pri 

jazere, nakoľko mesto ide realizovať v tejto lokalite výstavbu ihriska .  

(V počte hlasov: 4 za) 

 

2.12. 

Ing. Peter Šimrák (Banícka 13/4, Prievidza)  zastupujúci Ing. Ľuboša Habaru s manž. 

Zuzanou, Alžbetu Ďurišovú a Ing. Ladislava Debnára s manž. Evou požiadal o záväzné 

stanovisko mesta vo veci umiestnenia a realizácie stavby – prípojky inžinierskych sietí 

umiestnenej na parc. C-KN č. 1501/2 k plánovanej výstavbe 3 rodinných domov na ul. 

Suvorovovej. 

Členovia komisie boli informovaní, že vec prípojok inžinierskych sietí cez mestský pozemok 

je potrebné riešiť zmluvným spôsobom a to budúcim vecným bremenom, ktoré je potrebné 

schváliť v MsZ nasledovnou formuláciou o zriadení budúceho neodplatného (pozn. môže 

byť aj odplatné) 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 uloženia, údržby a opravy vodovodnej prípojky 

a prípojky splaškovej kanalizácie a právo vstupu, prejazdu a prechodu za účelom 

zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcie 

vodovodnej prípojky a prípojky splaškovej kanalizácie v rozsahu vyznačenom geometrickým 

plánom. 

Komisia výstavby odporučila riešenie inžinierskych sietí formou budúceho vecného bremena 

vo vyššie uvedenom znení súčasne s podmienkou vytvorenia zberného stojiska pre vývoz 

komunálneho odpadu v časti parcely C-KN č. 1501/2 v blízkosti miestnej komunikácie. 

(V počte hlasov: 4 za) 
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2.13. 

Spoločnosť FORTISCHEM a.s ponúka Mestu Nováky zámenu nehnuteľností  z dôvodu 

potreby rozšírenia parkovacích miest pre závod v lokalite druhej brány (t.j druhého vstupu do 

chemickej v smere na Zemianske Kostoľany), kde sa nachádza pozemok mesta za 

nehnuteľnosti v lokalite krytej plavárne (čím by sa zabezpečil vstup na náš pozemok pod 

krytou plavárňou a súčasne by sa vyriešilo vlastnícke právo k časti pozemku, na ktorom sa 

nachádzajú stojiská nádob na komunálny odpad k bytovému domu). Súčasne FORTISCHEM 

ponúka do zámeny ešte pozemok parc. C-KN č. 399/3 v lokalite garáži na ul. Chemikov 

vedľa päťdomu. 

Medzi spoločnosťou FORTISCHEM a.s. a mestom Nováky prebiehajú rokovania o zámene 

nehnuteľností, nakoľko spoločnosť FORTISCHEM a.s. po zrealizovaní zámeny plánuje riešiť 

problém s parkovaním áut a Mesto Nováky touto zámenou usporiada vlastnícke práva ku 

prístupu k objektu krytej plavárne, ku státiam nádob s komunálnym odpadom v blízkosti 

krytej plavárne, k lokalite garáží na ul. Chemikov pri päťdome a k verejnému chodníku pri 

tenisových kurtoch. 

Komisia výstavby prerokovala zámer zámeny pozemkov, ktorý odsúhlasila s podmienkou, že 

finančný rozdiel nebude dorovnaný zo strany mesta.  

(V počte hlasov: 4 za) 

 

2.14. 

Spoločnosť GRYF media, s.r.o so sídlom Pažite 56, Žilina-Bytčica požiadala  o predĺženie 

nájomnej zmluvy zo dňa 15. 10. 2013 na prenájom pozemku na parc. C-KN č. 189/1 na 

umiestnenie reklamnej stavby typu „jednostranný billboard“ v počte 1 ks, ktorý je umiestnený 

na autobusovej stanici. 

Členovia komisie boli informovaní, že na komisii dňa 1.2.2016 bola prerokovaná žiadosť 

spoločnosti GRYF media, s.r.o o zníženie nájmu za umiestnenie reklám. Ročný nájom 

v zmysle platnej nájomnej zmluvy bol 331,93 Eur a komisia vec postupovala na posúdenie 

ekonomickej komisii s tým, že nájom neodporučili znížiť. 

Spoločnosť GRYF media s.r.o platí nájom pravidelne a včas, preto mesto odporúča v nájme 

pokračovať v pôvodnej výške. 

Pri predĺžení nájmu o ďalšie 3 roky ide o reťazenie v zmysle platných zásad o hospodárení 

s majetkom mesta tretia hlava článok 6 odsek 2a – je potrebné schváliť MsZ. Nakoľko 

žiadateľ má v prenájme nehnuteľnosť, na ktorej je umiestnené reklamné zariadenie a nájomné 

platí riadne a včas – komisia výstavby odporučila prenájom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v zmysle par. 9a ods. 9c zákona 138/1991 v zmysle nastavení z pôvodnej zatiaľ 

platnej nájomnej zmluvy. 

(V počte hlasov: 4 za) 

 

2.15. 

Ing. Martin Petriska (bytom Lehotská 395/19, Nováky) požiadal o odkúpenie pozemku 

resp. o danie pozemku do dlhodobého prenájmu nachádzajúceho sa na Lehotskej ulici pri 

garážach, ktorý momentálne nie je využívaný, na pozemku sa nachádza staršia skládka sute 

a kamenia. Dôvodom jeho žiadosti je umiestnenie 2ks prenosných garáži (pozn. 

pravdepodobne lodné kontajnery) v rozmere 5x12m (60 m2) na parkovanie áut, uskladnenie 

bicyklov a vecí z domácnosti, pričom garáž by bola súčasťou jedného celku spolu s ostatnými 

garážami, ktoré sa tam nachádzajú a nebude opticky narúšať vzhľad ulice. 

Členovia komisie výstavby odporučili prenájom pozemku v ploche 2x16 m2 v cene ročného 

nájmu 2x168,- Eur, pričom garáže majú byť prefabrikované. Ďalej komisia výstavby 

podmieňuje tento prenájom tak, že si žiadateľ upraví a vyrovná terén na vlastné náklady za 
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dodržania príslušných podmienok stavebného zákona a súčasne pri položení 

prefabrikovaných garáží na terén dodrží líniu existujúcich garáží. 

(V počte hlasov: 4 za) 

 

2.16. 

P. Ľuboš Karak (bytom A. Hlinku č. 459/10, Nováky) v zastúpení Zuzany Slavejkovej 

požiadal o zabratie verejného priestranstva za účelom vybudovania spevnených plôch 

a uloženia inžinierskych sietí a zriadenie vecného bremena plánovaného objektu „Kaskády“ 

na Námestí SNP. V zmysle predloženej žiadosti za účelom získania stavebného povolenia je 

potrebné doriešiť aj komunikačné plochy pre peších (t.j. právny vzťah k nehnuteľnosti) 

a uloženie sietí na pozemku patriacemu mestu p.č. 9/8 (t.j. vecné bremeno) v k.ú. Nováky 

v rozsahu 84,38 m2. Ďalej p. Karak prisľúbil „nápomocnosť“ pri riešení celej parkovej úpravy 

okolia pri uvedenej stavbe po odsúhlasení mestom. 

Komisia výstavby na základe predloženej vizualizácie odporučila zámer odpredaj pozemku 

formou budúcej kúpnej zmluvy na podklade znaleckého posudku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu plánovanej investičnej výstavby žiadateľa Objektu nájomných 

jednotiek „Kaskády“ v tejto lokalite. Ďalej komisia výstavby odporučila po upresnení 

geometrickým plánom špecifikovať plochu pozemku  až po mestský chodník, pričom 

zmluvným spôsobom odporučila zaviazať žiadateľa zmodernizovať mestský chodník na 

náklady žiadateľa, pričom chodník zostane vo vlastníctve mesta. Súčasne komisia výstavby 

odporučila riešiť zmluvným spôsobom pripojenie inžinierskych sietí ako neodplatné časovo 

neobmedzené vecné bremeno in rem. 

(V počte hlasov: 4 za) 

 

Z rokovania odišiel p. Holý, čím sa rokovanie komisie stalo neuznášania schopné 

a zostávajúce body sa presunuli do ďalšieho zasadnutia komisie (t.j. žiadosť spoločnosti 

Rabaka; žiadosť obyvateľov bytového domu na ul. Čerešňovej; po doplnení podkladov zo 

strany žiadateľa – pokračovanie riešenia vstupnej brány na pozemok p. Karak a p. Petriska). 

 

K bodu č. 3  rôzne 

 

1) P. primátor informoval o možnosti výstavby cez ŠFRB bytovky v lokalite napr. na ul. 

Štúrovej – pri škole. Mesto Nováky eviduje cca 50-60 záujemcov na byty, pričom plánovaná 

realizácia by mala byť do konca budúceho roka. P. Bošiak odporučil podať tieto informácie 

verejnosti a odporučil v ďalších rokovaniach určiť, či výstavby bytovky má byť v pôvodnom 

alebo v novom štýle 

2)p. Miština upozornil na vytvorenie čiernej skládky pri ZŠ 

3) p. Miština upozornil na nevhodné osadenie dopravnej značky povoľujúcej max. rýchlosť 

30 km/hod  

4) schody na Trenčiansku ulicu –z hlavnej cesty - jama 

5) oproti obchodu v Lelovciach – nevhodná skládka bio odpadu, ktorú by bolo vhodné 

presunúť 

6) problematiku neprihlásených psov na MsÚ – riešiť prostredníctvom MsP 

7) p. Balák sa informoval na aktuálny stav riešenia vodozádržných opatrení 

8) p. Miština Ľ sa informoval, či je aktuálne v riešení na mesta výmena smerových tabúľ - nie 

je 

9) p. Miština Ľ – rýchlosť 40km/hod len z jednej strany na ul. Duklianskej, p. prednosta 

odporučil informovať o tejto lokalite aj štátnu políciu z dôvodu častejšej kontroly 

10) Miština Ľ. sa informoval, ako stojí riešenie problematiky prechodu pre chodcov pri 

železnici. P. prednosta informoval, že nedošlo k odsúhlaseniu prechodu dopravným 
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inžinierom. Predseda komisie navrhol opätovne vyvolať stretnutie s dopravným inžinierom 

(Ing. Preťo). 

 

 

V Novákoch dňa  30. 8. 2016 

 

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

 

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


