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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 20. 9. 2017 

 

 

Prítomní:   

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

Peter Miština, Ing. Vladimíra Trojanová 

 

Ospravedlnený:                               

Ing. Martin Holý       
 

Hostia:  

 

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 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. 

Futbalový klub Iskra Nováky (Rastislavova 24, 972 71 Nováky) požiadal o predčasné 

vyradenie existujúceho zariadenia výmenníkovej stanice na Futbalovom štadióne z evidencie 

z dôvodu prípravy rekonštrukcie výmenníkovej stanice, ktorá je odpísaná morálne a fyzicky 

zastaraná a vykazuje značnú poruchovosť. FK Iskra má záujem do rekonštrukcie investovať 

33 000,- Eur s využitím najmodernejších technológií a zariadení. 

Členovia komisie boli informovaní, že v apríli  bola z FK Iskra predložená PD ohľadne 

rekonštrukcie zdroja tepla a v danom čase bolo doručené k uvedenej veci stanovisko od 

správcu tepla spoločnosti Benet, s.r.o. a aj od spoločnosti BMS, s.r.o, ktorá bola k uvedenému 

posúdeniu oslovená ako poradenská firma. V zmysle predložených stanovísk bolo spracované 

v máji  písomné vyjadrenie Mesta Nováky, ktorým bola rekonštrukcia zdroja tepla 

odsúhlasená avšak len za dodržania zákonných podmienok v zmysle zákona 657/2004. 

Nakoľko k posúdeniu žiadosti nebol predložený energetický audit, Mesto Nováky si 

vyhradilo právo nevydať k stavebnému konaniu súhlasné stanovisko v prípade dodatočného 

zistenia nedodržania zákonných ustanovení. 

Ďalej boli členovia komisie informovaní, že v zmysle nájomnej zmluvy sa v prenajatých 

priestoroch môžu vykonať stavebné práce na základe písomnej dohody s prenajímateľom 

formou dodatku. 

 

Záver:  

Členovia komisie odporučili ďalší postup ohľadne vyradenia majetku z evidencie mesta 

v súlade s internými normami v meste (ekonomická komisia, vyraďovacia a likvidačná 

komisia) a aj na základe odporúčania správcu tepla – spoločnosti Benet s.r.o. (6 za) 
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Ďalej členovia komisie odporučili, aby bolo umožnené FK Iskra zrekonštruovať 

výmenníkovú stanicu (6 za) 

 

2.2. 

Futbalový klub Iskra Nováky (Rastislavova 24, 972 71 Nováky) požiadal o prerokovanie 

opravy schodísk na futbalovom štadióne a schválenie finančnej spoluúčasti Mesta Nováky vo 

výške 10 000,- Eur v prípade schválenia dotácie od SFZ, ktorá musí mať doklad 

o zabezpečení spoluúčasti vo výške 25 %. Na opravu je spracovaný projekt, celkové náklady 

na stavbu sú vo výške 40 000,- Eur. 

Členovia komisie boli informovaní, že v zmysle nájomnej zmluvy sa v prenajatých 

priestoroch môžu vykonať stavebné práce na základe písomnej dohody s prenajímateľom 

formou dodatku. 

Členovia komisie ďalej diskutovali o tom, že v prípade schválenia tejto spoluúčasti Mesta 

Nováky, je potrebné zapracovať uvedené do návrhu rozpočtu na rok 2018. Ďalej diskutovali 

o tom, že v prípade celkovej nižšej nákladovosti rekonštrukcie schodísk nemôže byť 

spoluúčasť mesta schválená v konštatnej výške 10 000,- Eur, preto navrhli preformulovať 

požiadavku v percentuálnom vyjadrení. 

 

Záver: 

Členovia komisie odporučili MsZ schváliť finančnú spoluúčasť Mesta Nováky k dotácii od 

SFZ vo výške 25% z celkových nákladov rekonštrukcie schodísk futbalového štadiónu (pozn. 

do komisie bola predložená celková výška nákladov na rekonštrukciu  40 000,- Eur). (6 za) 

 

2.3. 

Futbalový klub Iskra Nováky (Rastislavova 24, 972 71 Nováky) požiadal o predĺženie doby 

platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenou medzi Mestom Nováky a FK 

Iskra Nováky zo dňa 1. 4. 2016 na dobu neurčitú z dôvodu prípravy investičných akcií na 

rekonštrukciu tribúny futbalového štadióna. 

Členovia komisie diskutovali o tom, že namiesto doby neurčitej by bolo vhodnejšie definovať 

dobu nájmu po dobu splácania úveru alebo v prípade doby neurčitej zadefinovať zmluvne 

okamžitú vypovedateľnosť nájomnej zmluvy. 

 

Záver: 

Členovia komisie sa zhodli na tom, že uvedená požiadavka má byť predmetom posúdenia 

v ekonomickej komisii. (6 za) 

 

2.4. 

Peter Rybanský (bytom Nováky, Lehotská 446) požiadal o odkúpenie časti pozemku parc. 

C-KN č. 1634/36 pri potoku za garážami na ulici Lehotskej. 

Členovia komisie diskutovali o tom, že z pohľadu vyriešenia problémov statickej dopravnej 

situácie na Lehotskej ulici je účelné toto odkúpenie pozemkov mestskému zastupiteľstvu 

odporučiť. 

 

Záver: 

Členovia komisie výstavby odporučili odpredaj citovaného pozemku o rozmere cca 90 m2 

z majetku mesta v prospech žiadateľa ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu riešenia 

statickej dopravnej situácie. (6 za) 

Ďalej členovia komisie odstúpili túto žiadosť na rokovanie ekonomickej komisie na 

stanovenie ceny za odpredaj predmetnej nehnuteľnosti. (6 za) 
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Rôzne 

Naša stavba Brod  –    zarovnať jamu v teréne 

- dať do poriadku prístup k šupátku (kamene, po ktorých sa nedá 

zísť) 

Stavba rieky Nitra  –    v časti novovytvoreného poldra brod - neupravený breh  

- z Duklianskej odvodňovací kanál smerom ku rieke je potrebné 

vyčistiť  

p. Ilenčík  – problémy s parkovaním áut pred vchodom v účku, návrh na zrušenie 

parkovacieho státia, Ing. Krajči – posúdi po dopravnej stránke 

Ing. Balák  – porozhadzované smetiaky medzi žel. stanicou a mostom (Ing. Krajči 

podal info o náprave) 

P. Miština  – návrh na riešenie osvetlenie lokality parčíku za autobusovou 

zástavkou v Horných Lelovciach 

- chodník medzi učilišťom a tenisovými kurtami – doplniť osvetlenie 

malým reflektorom  na konci chodníka (smerom k Fortischemu) 

Miština Ľ.  – od lávky v Lelovciach ku autobusovej zástavke – otvorená el. skriňa 

(výzva energetikom na odstránenie závadného stavu, nebezpečenstvo 

úrazu) 

Ing. Balák  – písomná požiadavka na SAD-ku ohľadne autobusovej zástavky 

v Horných Lelovciach na nevyhnutnú opravu, postupne sa 

znehodnocuje 

Miština P.  – informoval sa, či bol SSC odosielaný list ohľadne výmolov na hl. 

ceste v Lelovciach medzi mostom a ostrovčekom 

Ing. Balák   – cesta na starý cintorín – zrkadlo do zátačky? (OVS) 

- čistenie Lehotského potoka – napísať povodiu Váhu 

- priechod cez žel. stanicu – vyznačiť bielu čiaru pre chodcov (riešiť 

OVS? Napísať výzvu?), obnoviť jednanie s dopravným inžinierom 

ohľadne priechodu pre chodcov na ul. G. Košťála  

Miština Ľ.   – zákaz prejazdu na motorkách cez lávku 

 

 

V Novákoch dňa  20.9.2017 

 

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

 

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

 


