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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 10. 8. 2017 

 

 

Prítomní:   

Peter Miština, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Ján Krajči, Miroslav Lackovič, Ing. Peter Balák, Ing. 

Vladimíra Trojanová 

 

Ospravedlnení:                               

Ľubomír Ilenčík, Ing. Martin Holý       
 

Hostia: Tomáš Belko 

 

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 na oddelenie výstavby a rozvoja mesta a návrhy 

MsÚ a zaujala nasledovné stanovisko: 

 

2.1. 

Tomáš Belko (bytom Nováky, M.R. Štefánika 315/22) požiadal o odkúpenie z mestskej 

parcely C-KN č. 176/1 z dôvodu výstavby garáže. 

 

P. Belko sa zúčastnil zasadnutia osobne s cieľom vysvetliť svoj úmysel v riešení parkovania 

osobného automobilu v bezprostrednej blízkosti domu, ktorý prednedávnom odkúpil. P. 

Belko predložil na MsÚ aj skôr žiadosť, ktorá riešila odkúpenie z mestského pozemku pred 

rodinným domom – ide o podanie, ktoré bolo stiahnuté z rokovania MsZ zo dňa 26.6.2017 

z dôvodu ďalšieho prehodnotenia. P. Belko oboznámil zúčastnených, že sa osobným 

automobilom nedostane na svoj pozemok za domom v radovej zástavbe, preto chce situáciu 

riešiť predovšetkým kúpou pozemku pred svojim domom. Na tomto pozemku by chcel 

zrealizovať prístrešok pre auto. 

 

Z vysvetlenia p. Belka ďalej vyplynulo, že v prípade kladného posúdenia jeho prvej žiadosti 

nemá záujem o pozemok, ktorý bol predmetom žiadosti riešenej v tejto komisii. Z uvedeného 

dôvodu sa členovia komisie zhodli na tom, že túto žiadosť je potrebné predložiť spolu s prvou 

žiadosťou do nasledujúcej komisie, ktorá bude 15.8.2017.  

 

2.2. 

Dušan Dzúrik (bytom Nováky, Bernolákova 633/15) požiadal o jednorazové vyplatenie dlhu 

voči mestu za byt č. 10 v bytovom dome s.č. 993, vchod 5, 3. poschodie – na ul. Matici 

Slovenskej a o vyjadrenie sa k predkupnému právu. 
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Členovia komisie boli informovaní, že predmetné byty sú do doby splatenia kúpnej ceny 

zaťažené predkupným a záložným právom v prospech mesta. Zostávajúca splátka sa pohybuje 

vo výške cca 2800,- Eur a p. Dzurík nie je dlžníkom voči mestu. 

 

Záver: neuplatniť si predkupné právo a umožniť jednorazové splatenie zvyšku kúpnej ceny 

bytu (jednohlasne za) 

 

2.3. 

Predmetom diskusie členov komisie boli ďalej podnety a sťažnosti občanov z ul. G. Košťála 

(p. Pánis, p. Briatková) podané na Mestskú políciu v Novákoch a informoval o nich náčelník 

MsP Ing. Ján Krajčí. Tieto podnety napádajú činnosti vykonávané v areáli pri drevosklade na 

ul. SNP (za potokom), ktorý je vo vlastníctve p. Sládka a v prenájme. V tomto areáli sa majú 

zamestnanci dopúšťať rušenia rušenie nočného kľudu a výkonov rôznych činností 

obťažujúcich blízke okolie – zváranie, opravovanie áut, striekanie áut a pod. 

Náčelník MsP informoval, že v predmetnej veci konajú, žiadajú o predloženie súvisiaich 

povolení v zmysle platných právnych predpisov - napr. na úseku životného prostredia (malý 

zdroj znečistenia) a i. . Ohľadne rušenia nočného kľudu po 22:00 hod. skonštatoval, že 

k uvedenému nebolo v uplynulom období nič hlásené na MsP 

 

2.4. 

Pridelenie garáže po Marcele Krčovej 

V roku 2015, 2016 bol riešený odpredaj 7-ich pozemkov určených na výstavbu garáži na ul. 

Baníkov. P. Krčová sa pozemku č. 189/93 v danom čase vzdala. Aktuálne bol predsedom 

komisie predložený návrh na odpredaj pozemku pod túto garáž prvému náhradníkovi 

z pôvodných záujemcov z roku 2015 – p. Kusému. 

 

Členovia komisie odporučili odpredaj pozemku prvému náhradníkovi v podmienkach 

nastavených z prevodu týchto pozemkov v roku 2016. Zúčastneným bolo odporučené, aby 

prevod bol vykonaný formou zmluvy o budúcej zmluve s podmienením kolaudácie garáže do 

3 rokov odo dňa nadobudnutia pozemkov s ohľadom na lehotu vybavovania povolení 

k stavebnému konaniu (napr. výnimka z ochranného pásma železníc...). 

 

Záver: odpredať pozemok prvému náhradníkovi p. Ing. Robertovi Kusému ako prípad hodný 

osobitného zreteľa za cenu 5,50 Eur/m2 formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

a s termínom kolaudácie do 3 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva k pozemku – 

jednohlasne za. 

 

K bodu č. 3:  Rôzne 

 

- motorkár cez lávku – sledovať MsP, odfotiť ho pracovníkmi na moste (p. Miština) 

- vpuste na ul. G. Košťála – od kostola ku stanici pri Gomtexe, p. Lackovič informoval, 

že problém pri prevádzke p. Gombarčíka je dlhodobá záležitosť zisťovaná v minulosti, 

keď sa zistilo, že je prepadnutá dažďová kanalizácia cestná. V zmysle uvedených 

skutočnosti je potrebné napísať žiadosť na opravu na SSC, s prípravou grafického 

podkladu bude spolupracovať p. Lackovič (VaRM) 

- p. Balák informovať, že v blízkosti nového cintorína je upchatá vpusť, počas dažďov 

voda tečie po ceste a začína sa rozrušovať pravý okraj cesty. P. Miština podal 

informáciu, že táto situácia vznikla z dôvodu zasypania prirodzeného jarku pri 

výstavbe prístreškov vedľa ulice 
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- Kollárová – Duklianska vykosiť jarok (OVS – Ing. Kmeťová, presné info k lokalizácii 

dá p. Miština) 

- P. Miština – z dôvodu rekonštrukcie Kukučínovej ulice navrhol odstrániť plot cez 

dvor spoločenských organizácii kvôli dočasnému prejazdu (OVS – Ing. Kmeťová) 

- P. Miština - Ul. Pribinova – prepadnutý chodník po prácach Telekomu, od kina dole 

po ZŠ, preverenie termínu v rozkopávkovom povolení VaRM, realizácia - (OVS – 

Kmeťová) 

- P. Miština - št. cesta I/9 – vychodené koľaje od nákladných od mosta, aj most - ponad 

rieku po Lelovce, znova napísať list na SSC  

- P. Miština - prechod pre chodcov – ul. Jesenského krížom cez hlavnú cestu – zistiť 

stav, žiadať dopravný inšpektorát 

- P. Miština - Vápenné jamy – počas leta kropiť?, vyzvať Fortischem na riešenie 

situácie (vietor nesie oblak až do Leloviec) 

- P. Miština – vyčistiť terén od kameňov na stavbe Brod, kde bola zasadená tráva, aby 

v budúcnosti nevznikli problémy s kosením (OVS – Ing. Kmeťová) 

- P. Miština – autobusová stanica – boli opílené topole, nie sú však dobre opílené 

konáre, je to veľmi nerovnomerné a nebol vyriešený problém s konármi, ktoré 

ohrozujú majetok občanov, doriešiť v spolupráci s Veposom (OVS – Ing. Kmeťová) 

- P. Miština - Mladé stromy na autobusovej stanici – zabezpečiť ich odborné opílenie 

p. Duchovičom (OVS – Ing. Kmeťová) 

- nie je doriešený jarok na ul. Kollárovej, do ktorého sú zvádzané príležitostne 

splaškové vody, MsP poverená preverením situácie – či dochádza k znečisťovaniu  

- P. Miština sa informoval na stav čiernych skládok – Ing. Krajči informoval 

o umiestnených fotopascách v Novákoch 

 

 

V Novákoch dňa  10.8.2017 

 

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

 

Schválil: Peter Miština predseda komisie                .............................................. 

 


