Z á p i s zo zasadnutia komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného
prostredia a verejného poriadku konanej na Mestskom úrade v Novákoch
Dňa 27. 11. 2017
Prítomní:
Peter Miština, Ing. Peter Balák, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Ján Krajči, Ľubomír Ilenčík,
Miroslav Lackovič, Ing. Martin Holý, Ing. Vladimíra Trojanová
Ospravedlnený:
Hostia: RNDr. Daniel Daniš, Mgr. Milan Oršula, Ing. Peter Bošiak, Ing. arch. Miloslav
Šimánek, Ing. Ingrid Kmeťová, Ing. Lucia Podivínska
Program:

1)
2)
3)

Otvorenie
Prerokovanie podaných žiadostí
Záver

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.
Prednosta MsÚ Mgr. Milan Oršula informoval členov komisie výstavby o výzve a zverejnení
súťažných podkladov na výber poskytovateľa služby predmetu zákazky „Zvýšenie
energetickej efektívnosti objektu Dom služieb v meste Nováky formou poskytovania
garantovanej energetickej služby“ na stránke mesta.
Uvedené info bolo odprezentované s ohľadom na uznesenia MsZ č. 608/2017 a č. 542/2017.
Financovanie tohto projektu je založené na princípe financovania rekonštrukcie domu služieb
z úspor a z príjmov za prenájom. Predpokladané úspory oproti súčasnému stavu nastanú po
zrealizovaní rekonštrukcie. Energetická služba je nastavená tak, že dodávateľ tejto služby sa
musí zaviazať na celé obdobie a nesie aj riziko, ak nesprávne vyhodnotil možnosti. Mesto
finančne do tohto celého záväzku nevstupuje. V zmysle aktuálnych informácií v súčasnosti –
EPC systém sa nezapočítava do dlhovej služby mesta.
Členovia komisie výstavby uvedené informácie zobrali na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 7 (Miština P., Balák P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M.)
Proti: 0
Zdržal: 0
2.2.
Prednosta MsÚ Mgr. Milan Oršula odprezentoval návrh Memoranda o spolupráci pri
príprave a realizácii zámeru „Vybudovania novej polikliniky na území mesta Nováky“ medzi
partnermi Mestom Nováky a spoločnosťou UNIPHARMA. Prednosta MsÚ oboznámil členov
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komisie výstavby, že na prelome rokov 2017 a 2018 má výjsť výzva na poskytnutie
nenávratných finančných prostriedkov z európskych fondov. Nakoľko nie sú v tejto chvíli
zrejmé podmienky výzvy, memorandum je nastavené vo všeobecnej polohe. Informoval
členov komisie, že bolo rokovanie s lekármi o možnosti spolupráce so spoločnosťou
Unipharma, voči ktorej neboli podané zásadné námietky. Bolo ďalej prisľúbené lekárom do
budúcnosti zachovanie tej istej výške nájmu ako majú v súčasnosti.
Prednosta MsÚ odprezentoval, že finančnú záťaž na výstavbu polikliniky bude znášať
predovšetkým budúci partner, a že je možná v budúcnosti aj prípadná spoluúčasť s TSK vo
veci prerobenia starej budovy polikliniky na dom sociálnych služieb, že je teda možná dohoda
v tejto veci s TSK. Ďalej je výhodou napojenie na CZT.
Členovia komisie výstavby apelovali na poslancov MsZ aby pozitívne reflektovali na
zabezpečenie zdravotníckych služieb v meste. Ďalej sa diskutovalo o tom, že v prípade plnej
obsadenosti budovy lekármi by nemali nastať problémy vo finančnej návratnosti resp. by
nemali nastať finančné straty.
Členovia komisie výstavby odporučili MsZ odsúhlasiť memorandum a odporučiť pokračovať
v krokoch vedúcich k výstavbe novej polikliniky.
Hlasovanie:
Za: 6 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M.)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Balák P.)
2.3.
Na komisiu výstavby bol predložený z oddelenia OVS návrh parkovacích zón v meste.
Ing. Kmeťová oboznámila členov komisie s predloženým návrhom – t.j. vybrané zóny sú
predložené ako návrhy na ďalšie posúdenie. Ďalej oboznámila s tým, že forma SMS
parkovania je pre nás najlacnejší systém riešenia spoplatňovania parkovísk. Členovia komisie
vyjadrili voči predloženému návrhu nesúhlasné stanoviská napr. ohľadne parkovania na
stanici. Nie všetci členovia komisie sa stotožnili s návrhom takejto koncepcie spoplatňovania
parkovísk v meste ako systémového riešenia tejto problematiky. Preto sa najskôr osobitne
vyjadrili k forme systémového riešenia a nadväzne k myšlienke spoplatnenia vybratých
parkovísk z predloženého zoznamu.
Členovia komisie výstavby sa k navrhovanej myšlienke prijatia systémových krokov formou
zavedenia parkovného v Meste Nováky vyjadrili nasledovne:
Hlasovanie:
Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Krajči J., Balák P.)
Proti: 3 (Lackovič M., Holý M., Ilenčík Ľ.)
Zdržal sa: 0
Členovia komisie výstavby sa k navrhovanej myšlienke spoplatnenia parkovísk pred NCVP
a na Nám. SNP pred bytovými domami 615 a 616, parkovisko pri MsÚ a pred posilovňou za
predpokladu, že každá domácnosť v meste Nováky obdrží 2 rezidenčné karty bezplatne
vyjadrili nasledovne:
Hlasovanie:
Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Krajči J., Balák P.)
Proti: 3 (Lackovič M., Holý M., Ilenčík Ľ.)
Zdržal sa: 0
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2.4.
Ing. arch. Miloslav Šimánek oboznámil členov komisie o plnení úlohy vyplývajúcej
z Uznesenia MsZ č. 821/2017 zo dňa 17.10.2017 o stanovisku ohľadom zodpovednosti za
prekládku plynu na ul. Kukučínovej v Novákoch. V tejto veci bolo oslovený znalec Ing. Jozef
Pilát na základe zverejneného kontaktu na portáli Ministerstva spravodlivosti ako znalca
v odbore Energetiky, odvetvie plynárstvo, ktorý nepracuje v SPP. Na zasadnutí komisie bola
prečítaná e-mailová komunikácia a stanovisko Ing. Piláta.
Ing. Pilát na podklade telefonických informácii a elektronickej komunikácie s priložením
podkladov zaujal k veci nasledovné stanovisko:
- neodporučil v aktuálnom štádiu komunikácie medzi Mestom Nováky a SPP
vypracovávať znalecký posudok, nakoľko ten by sa v prípadnom súdnom konaní
posudzoval ako tendenčný
- upozornil, že prípadné chyby predprojektovej a projektovej prípravy sú predmetom
posudzovania znalca z odboru stavebníctva – odvetvie projektovanie v stavebníctve,
teda nie je v jeho kompetencii
- poznamenal, že SPP-distribúcia ako prevádzkovateľ má poznať technický stav
plynárenských zariadení – a to hĺbku uloženia a pod.
- zdôvodnili, že preukazovanie poškodenia izolácie je náročný proces s neistým
výsledkom
- odporučil k predmetnej veci vypracovanie znaleckého posudku až potom, keď nedôjde
k žiadnej spolupráci s SPP
Záver:
Členovia komisie výstavby zobrali na vedomie predložené informácie.
Hlasovanie:
Za: 7 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.5.
Ing. L. Podivinská odprezentovala žiadosti na výrub stromov:
2.5.1.
Žiadosť p. Marka Sedláčka (bytom Pribinova 121/1, 972 71 Nováky), ktorý požiadal
o výrub 1ks jedle na pozemku mesta – verejné priestranstvo parc. C-KN č. 122/1, z dôvodu
ohrozenia bytového domu.
Členovia komisie odporučili výrub.
Hlasovanie za výrub:
Za: 7 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.5.2
Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č.
súpisné 70/48 na ulici Baníkov „dom č. 70“ (Baníkov 70/48, 972 71 Nováky) – v zastúpení
Zuzany Štverákovej, ktorí požiadali o výrub 2ks borovíc na pozemku mesta parc. C-KN č.
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472 – verejné priestranstvo, z dôvodu ohrozenia bytového domu stromami vyrastenými v jeho
bezprostrednej blízkosti.
Členovia komisie odporučili výrub.
Hlasovanie za výrub:
Za: 7 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.5.3.
Obyvatelia mesta Nováky bývajúci na ul. Lehotskej v zastúpení Dany Martanovičovej (bytom
Lehotská 1503/84, 972 71 Nováky) požiadali o výrub briez na ul. Lehotskej pri potoku.
Členovia komisie postupný výrub briez v počte 3-4 kusov ročne na ul. Lehotskej odporučili (z
dôvodu pretrvávajúcich sťažností, ktoré boli v minulosti komisiou riešené), .
Hlasovanie za výrub:
Za: 7 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.5.4.
Mesto Nováky odporúča výrub ihličňanu na ul. Hviezdoslavovej nachádzajúceho sa na
parc. C-KN č. 410/1, ktorý ohrozuje káblové vedenia v jeho bezprostrednej blízkosti.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že po odporučení odborníka zo Štátnej ochrany prírody
súhlasia s výrubom predmetného stromu.
Hlasovanie za výrub (p. Ilenčík ospravedlnený):
Za: 6 (Miština P., Krajči J., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.5.5.
Mesto Nováky odporúča výrub ovocných stromov na ul. Štúrovej nachádzajúcich sa na
parc. C-KN č. 145/1, ktoré sú staré a z časti suché.
Členovia komisie odporučili výrub.
Hlasovanie za výrub (p. Ilenčík ospravedlnený):
Za: 6 (Miština P., Krajči J., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.5.6.
Mesto Nováky odporúča výrub sakúr na ul. Lehotskej nachádzajúcich sa na parc. C-KN č.
1634/1, kde došlo k nezdravému opíleniu elektrikármi. Mesto Nováky sa rozhodlo pre
postupné vypílenie drevín s tým, že na ich mieste sa vysadia menšie globózne dreviny alebo
kríky.
Členovia komisie odporučili výrub.
Hlasovanie za výrub:
Za: 7 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
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Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.5.7.
Predseda komisie odporučil vypílenie rozrasteného náletu s nízkym stromom na ul.
Kukučínovej v bezprostrednej blízkosti garáží.
Členovia komisie odporučili výrub.
Hlasovanie za výrub: (p. Holý ospravedlnený)
Za: 7 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. 6.
Žiadosť p. Zekira Saliji (A. Hlinku 480/56, 972 71 Nováky) vo veci presunu zmrzlinového
stánku na Nám. SNP, nakoľko p. Ľuboš Karak má v decembri 2017 začať so stavebnými
prácami na projekte Kaskády.
Zekir Saliji vo svojej žiadosti požiadal o dlhodobý prenájom na 5-10 rokov s tým, že zváži
rekonštrukciu pôvodného zariadenia alebo vybudovanie nového zariadenia. Premiestnenie
stánku navrhol v dvoch lokalitách vedľa parkoviska medzi bytovými domami s.č. 615 a 616
podľa priloženej snímky.
Členovia komisie výstavby diskutovali o tejto žiadosti, o potrebe výrubu sakury
nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti plánovaného premiestnenia zmrzlinového stánku.
Členovia komisie výstavby odsúhlasili preloženie stánku na miesto zničenej tabule tak, aby
bol stánok esteticky nanovo upravený a zapasoval do lokality.
Hlasovanie:
Za: 7 ((Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.7.
Ing. Peter Balák (bytom Nábrežná 798/18, 972 71 Nováky) požiadal o predĺženie prenájmu
na 35 rokov a zväčšenie prenajímanej plochy pozemku evidovanom vo vlastníctve mesta
v LV č. 4759 v k.ú. Nováky a to časti parcely C-KN č. 6248 z pôvodných 225 m2 na 2089 m2.
Tento pozemok je využívaný ako polomobilná včelnica.
Členovia komisie boli informovaní o skutočnosti, že na predmetnej nehnuteľnosti po zápise
pozemkových úprav z roku 2012 viazne ťarcha - zákaz nakladania s nehnuteľnosťou v zmysle
§ 11 ods. 20 zákona 330/1991 o pozemkových úpravách.
Z uvedeného vyplýva, že nemalo dôjsť ani k podpisu nájomnej zmluvy v roku 2014.
Ing. Balák na komisii výstavby vysvetlil, že predmetné územie z pohľadu včelára je vhodné
územie. Ďalej oboznámil členov komisie, že v rámci svojich podnikateľských aktivít sa
venuje aj deťom – rozdáva med deťom v materskej škôlke a základnej škole, robí besedy,
zúčastňuje sa tvorivých dielní v ZŠ resp. v CVČ a pod.. Vzhľadom k uvedenému sa
dotazoval, aké sú teda možnosti riešenia.
V zmysle citácie § 11 ods. 20 zákona 330/1991 o pozemkových úpravách je možnosť
požiadať o zrušenie zákazu nakladania okresný úrad – pozemkový odbor.
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Záver:
Na základe zákazu nakladania nemôže komisia odporučiť prenájom nehnuteľnosti, ale
odporúča odd. VaRM preskúmať možnosť zrušenia ťarchy prostredníctvom OÚ –
pozemkového úradu.
Hlasovanie:
Za: 6 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M.)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Balák P.)
2. 8.
Urbár Horné Lelovce zaslal Mestu Nováky „Pokus o dohodu o nájme“, v ktorom
skonštatovali, že od roku 2014 sa snažia o uzatvorenie nájomných zmlúv s mestom ohľadne
ciest nachádzajúcich sa na pozemkoch urbáru.
Členovia komisie boli informovaní, že v prípade preukázania, že cesty boli v minulosti
vybudované štátom, prešiel majetok štátu na majetok obce a je možné uplatneniť zákon č.
66/2009 Z.z., ktorým zo zákona vznikne právny vzťah k nehnuteľnosti - vecné bremeno.
Do termínu konania komisie výstavby bolo zistené, že ul. Duklianska a Nábrežná ulica boli
predelimitované do vlastníctva obce z vlastníctva štátu (v danom čase ONV Prievidza) – je
možné uplatnenie citovaného zákona.
V zmysle uvedených skutočností členovia komisie:
Berie na vedomie: žiadosť Urbáru Horné Lelovce
Odporúčajú: Zamestnancom MsÚ preveriť a preukázať vlastnícke práva k povrchom ciest,
ktoré sú predmetom uvedenej žiadosti. V prípade existencie vecného bremena v prospech
mesta v zmysle zákona 66/2009 k uvedeným cestám (t.j. bude zrejmé, že bol uskutočnený
prechod vlastníctva zo štátu na obec) – odporúčajú v dotknutom rozsahu žiadosť Urbáru
Horné Lelovce odmietnúť. V prípade preukázanie prípadného nároku Urbáru Horné Lelovce
odporúčajú opakovane predložiť požiadavku v dotknutom rozsahu na komisiu výstavby.
Hlasovanie:
Za: 7 (Miština P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Holý M., Miština Ľ., Lackovič M., Balák P.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. 9.
Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce (958 41 Veľké Uherce)
o predĺženie nájomnej zmluvy od 1.11.2017 do 31.10.2022 v nastavených podmienkach
podľa pôvodnej nájomnej zmluvy (uzatvorenej dňa 11.3.2014 na obdobie od 1.4.2014 do
31.10.2017). Nájomnú zmluvu žiadajú uzatvoriť na 2m2 z parc. C-KN č. 9/6 za účelom
pokračovania v prevádzke automatu na mlieko za cenu 10,- Eur/rok.
Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť:
Prenájom časti parcely C-KN č. 9/6 na umiestnenie automatu na mlieko. Prenájom
odporúčajú schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pokračovania v nájme za
účelom poskytovania služby predaja mlieka prostredníctvom automatu na mlieko v zmysle
podmienok z nájomnej zmluvy zo dňa 11.3.2014 – za cenu 10,- Eur/rok.
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Hlasovanie:
Za: 7 (Miština P., Balák P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Miština Ľ., Lackovič M., Holý M.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. 10.
Žiadosť p. Jestrebského o odkúpenie pozemku 1637/1 v k.ú. Nováky vo výmere 80 m2 –
parkovacie státia na ul. Lehotskej v Novákoch.
V roku 2014 bola ukončená nájomná zmluva – platil 20,- Eur ročne za prenájom časti parcely
vo veľkosti 62,80 m2. V roku 2015 listom zo dňa 17.2.2015 po prerokovaní v komisii mu
bolo odpísané na žiadosť o predĺženie nájmu, že súhlasíme s prenájmom v zmysle VZN
4/2008 – t.j. za cenu 0,16 Eur/m2 za trvalé parkovanie mimo stráženého parkoviska, čo za
výmeru 62,80 m2 predstavovalo sumu 3667,52 Eur za rok.
Členovia komisie diskutovali o možnosti ponúknuť p. Jestrebskému uvedenú lokalitu do
prenájmu formou oddychovej zóny a za týmto účelom t.j. prerokovanie tejto možnosti spolu
s určením rozsahu oddychovej zóny ho pozvať na najbližšie rokovanie komisie.
Hlasovanie: (ospravedlnený p. Holý)
Za: 6 (Miština P., Balák P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Miština Ľ., Lackovič M.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.11.
Žiadosť p. Hoan Nguyen Dinh (bytom Poluvsie 179, 972 16 Pravenec) o predĺženie
prenájmu verejného priestranstva na parc. C-KN č. 183/2 (predajný stánok) na Nám. SNP v
Novákoch.
Pôvodná nájomná zmluva bola uzavretá 18.3.2013 na obdobie od 1.5.2013 do 31.3.2018 na
plochu o výmere 19,46 m2 v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 30.7.2013 za cenu 730,- Eur/rok
v zmysle zmluvy.
Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť:
Prenájom časti parcely C-KN č. 183/2 na umiestnenie predajného stánku. Prenájom
odporúčajú schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu pokračovania v nájme za
účelom poskytovania služieb predaja textilu a elektra v zmysle podmienok z nájomnej
zmluvy zo dňa 18.3.2013 za cenu 730,- Eur/rok.
Hlasovanie:
Za: 7 (Miština P., Balák P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Miština Ľ., Lackovič M., Holý M.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.12.
Členovia komisie boli oboznámení s navrhovaným postupom vo veci odovzdania
odovzdávacej stanice tepla v spojenej škole, na ktorú boli schválené finančné prostriedky
v rozpočte mesta v rámci aktualizácie v roku 2014 vo výške 30 000,- Eur. Vzhľadom
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k úmyslu poslancov MsZ finančnými prostriedkami prispieť ku skvalitneniu energetického
systému tepla spojenej školy a súčasnej potrebe spojenej školy o zaradenie celého diela do
svojho majetku (pozn. o ktorý sa bude v celku starať), bolo navrhnuté zaradiť existujúcu
výmeníkovú stanicu spojenej školy (zrealizovanú v roku 2014) do majetku mesta, z ktorého
by mala byť nadväzne vyradená na podklade kúpnej zmluvy slúžiacej k prevodu tohto
zariadenia (ako hnuteľného majetku) v prospech spojenej školy za symbolickú cenu 1,- Eur.
Členovia komisie boli ďalej oboznámení s tým, že ešte nie je tento postup vyhodnotený
z pohľadu zákona o poskytovaní štátnej pomoci a získané informácie ohľadne uvedeného
budú predložené na zasadnutie mestskej rady. Napriek uvedenému boli členovia komisia
požiadaní o vyjadrenie názoru k navrhovanému postupu odpredaja za symbolickú cenu
z dôvodu jeho zrealizovania už do konca roku 2017, pričom boli informovaní o tom, že
realizácia takto zadefinovaného postupu prebehne až po fyzickom protokolárnom prevzatí
majetku v budovej spojenej školy najneskôr v decembri tohto roku. Podľa aktuálnych
informácií sú práce v budove spojenej školy vo finálnom štádiu.
Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť:
odpredaj „Odovzdávacej stanice tepla – budova A a budova B“ v Novákoch po dokončení
diela v budovej spojenej školy a jeho protokolárnom odovzdaní do majetku mesta a nadväzne
v prospech TSK – Spojená škola v Novákoch.
Hlasovanie: (ospravedlnený p. Holý)
Za: 6 (Miština P., Balák P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Miština Ľ., Lackovič M.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2.13.
Členovia komisie výstavby boli informovaní o budúcom spoplatňovaní zrážkových vôc
z povrchového odtoku z verejných priestranstiev a miestnych komunikácií zvádzaných do
verejnej kanalizácie. Toto spoplatňovanie sa začne realizovať od roku 2018 vo výške 1/3nového nárok STVPS Banská Bystrica. Mesto Nováky má v budúcom roku odviesť 18000,Eur. Ďalej boli členovia komisie oboznámení s tým, že zatiaľ neboli na mesto doručené
oficiálne zmluvy, prebehla len komunikácia prostredníctvom elektronickej siete, ale uvedená
záležitosť bola zo strany STVPS riešená a vyhodnocovaná v roku 2016 a z tohto
vyhodnocovania vychádza po prepočtoch aj uvedená suma.
Členovia komisie výstavby uvedenú informáciu zobrali na vedomie a odporučili
ekonomickej komisii nájsť požadovanú čiastku 18000,- Eur v návrhu rozpočtu na rok 2018.
Hlasovanie: (ospravedlnený p. Holý)
Za: 6 (Miština P., Balák P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Miština Ľ., Lackovič M.)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Holý M.)
2.14.
Na rokovanie komisie výstavby bol predložený Návrh VZN o určení času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území mesta Nováky, ktorým sa rušia VZN č. 23/1995 Zb.
o živnostenskom podnikaní a č. 1/2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Nováky.
Členovia komisie výstavby odporučili MsZ prijať VZN v predloženom znení.
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Hlasovanie:
Za: 7 (Miština P., Balák P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Miština Ľ., Lackovič M., Holý M.)
Proti:
Zdržal sa:
2. 15.
Rímskokatolícka cirkev- farnosť Nováky (SNP 353/18, 972 71 Nováky) predložila žiadosť
o poskytnutie prostriedkov z rozpočtu mesta na vypracovanie projektu úpravy parku
a nádvoria kostola a začatia aspoň prevej etapy úpravy a to opravou pôvodnej asfaltovej
plochy.
Členovia komisie boli oboznámení predsedom komisie, že je plánované po vyjdení výziev
uchádzať sa o nenávratné finančné príspevky práve na účel úpravy parku a celej súvisiacej
lokality. Bolo ďalej skonštatované, že pri Mariánskom stĺpe je pomerne hlboká jama, ktorú by
bolo vhodné opraviť.
Členovia komisie výstavby:
- zobrali na vedomie plánované riešenie celej lokality s využitím nenávratného
finančného príspevku v rámci výziev, ktoré majú ešte len výjsť
- doporučili opravu asfaltovej plochy pri Mariánskom stĺpe.
Hlasovanie:
Za: 7 (Miština P., Balák P., Krajči J., Ilenčík Ľ., Miština Ľ., Lackovič M., Holý M.)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. 16.
Ján Madžo – žiadosť o odpredaj mestského pozemku stiahnutá z rokovania komisie, zaradiť
do rokovania nasledujúcej komisie
K bodu č. 3:
Členovia komisie odporučili opílenie suchých konárov na stromoch na ul. G. Košťála a sakúr
popri hlavnej ceste po posúdení pracovníkom Štátnej ochrany prírody - vypíliť, opíliť.

V Novákoch dňa 27.11.2017
Zapísala: Ing. Vladimíra Trojanová

..............................................

Schválil: Peter Miština, predseda komisie

..............................................
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