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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 23. 1. 2018 

 

 

Prítomní:   

Peter Miština, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Ján Krajči, Ľubomír Ilenčík, Ing. Vladimíra 

Trojanová 

 

Ospravedlnení: Miroslav Lackovič, Ing. Martin Holý                             
 

Hostia: RNDr. Daniel Daniš, Ing. arch. Miloslav Šimánek, Ing. Jiří Habala, Zekir Saliji, Ján 

Madžo 

 

Program:    1)    Otvorenie 

  2)   Prerokovanie podaných žiadostí 

                   3)    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. 

Urbár Horné Lelovce 

Dňa 9.1.2018 bola na MsÚ doručená reakcia z urbáru ohľadne výstupu z komisie zo dňa 

27.11.2017 s vyjadrením nespokojnosti s postupom riešenia problematiky uplatnenia nároku 

nájmu urbárskeho spoločenstva na časť pozemkov v užívaní v prospech občanov mesta.  

Nadväzne k uvedenému sa dňa 11.1.2018 a 16.1.2018 uskutočnilo rokovania – druhé z nich aj 

za účasti právnych zástupcov JUDr. Lukačovič, JUDr. Hujík. 

 

Členovia komisie boli informovaní o záveroch z predmetného rokovania, v zmysle ktorého by 

mesto po odporúčani v komisiách a MsR a schválení v MsZ akcpetovalo nájomnú zmluvu na 

obdobie dlhšie ako 5 rokov uzatvorenú len na parkovacie plochy pred starým a novým 

cintorínom v maximálnej výške do 2000,- Eur. 

Rokovania komisie sa zúčastnil predseda urbáru Ing. Jiří Habala, ktorý členom komisie 

vysvetlil postoj v urbáru – predložený návrh je kompromisný, spracovaný na základe 

znaleckého posudku č. 167/2017 Ing. Pavla Jurkoviča, neuplatňujú si nárok napr. za užívanie 

Lesnej ulice, Duklianskej ulice, za užívanie prístupových ciest k rodinným domom.  

S ohľadom na uvedené, s prísľubom, že urbár akceptuje výšku ročného nájmu za pozemky 

v hodnote 1788,- Eur, pričom si voči mestu nebude uplatňovať už žiadne ďalšie nároky 

a súčasne aj s ohľadom na odporúčanie právneho zástupcu mesta JUDr. Lukačoviča (pozn. 

v ktorom zdôvodnil, že súdnemu sporu ohľadne výšky nájmu a bezdôvodného obohatenia 

mesta na časť nehnuteľností je vhodné uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemky pod 

parkoviskami pred starým a novým cintorínom) členovia komisie prijali nasledovný záver: 
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Odporučili MsZ schváliť nájom v sume 1788,- Eur za rok na pozemky v užívaní v prospech 

občanov mesta na parkovacie plochy pred starým a novým cintorínom so zapracovaním 

podmienky vzdania sa všetkých ostatných nárokov urbáru voči mestu v budúcnosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 3 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ.) 

Proti: 1 (Krajči) 

Zdržal: 0 

 

2.2. 

P. Zekir Saliji (A. Hlinku 480/56, 972 71  Nováky) požiadal o premiestnenie zmrzlinového 

stánku na mestskú parcelu č. 9/8 v blízkosti budovy kúrie do konca októbra 2018 z dôvodu 

výstavby obchodného centra „Kaskády“ v bezprostrednej blízkosti pôvodného umiestnenia 

stánku. 

P. Saliji sa zúčastnil rokovania komisie, zdôvodnil svoju požiadavku dočasného 

premiestnenia zmrzlinového stánku, nakoľko má záujem svoju prevádzku po dostavbe 

obchodného centra premiestniť do „Kaskád“. Zároveň súhlasil s požiadavkami zabezpečenia 

na vlastné náklady prípojky inžinierskych sietí (voda, odpad, elektrika), ich realizácie 

a pravidelnú úhradu, za súčasného udržiavania poriadku v okolí stánku, pričom na uvedený 

pozemok s ním bude uzavretá dohoda o užívaní verejného priestranstva. Na základe 

uvedeného v predchádzajúce vete, s podmienkou uzatvorenia dohody za užívanie verejného 

priestranstva na dočasné premiestnenie stánku najneskôr do konca októbra 2018, členovia 

komisie odsúhlasili premiestnenie zmrzlinového stánku do vyššie citovanej lokality. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4za (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

2.3. 

P. Ján Madžo (Konečná 1055/51, Lehota pod Vtáčnikom) požiadal o odkúpenie časti parcely 

C-KN č. 5220 vo výmere cca 500 m2 za účelom predaja mäsových a syrových výrobkov 

z vlastnej farmy z Lehoty pod Vtáčnikom. 

P. Madžo sa zúčastnil rokovania komisie a zdôvodnil, že nemá záujem o prenájom uvedených 

priestorov, ale o ich kúpu, nakoľko v prípade realizácie predajného miesta bude investovať 

nemalé prostriedky do prípojok inžinierskych sietí. 

Vzhľadom na zložitú problematiku odpredaja predmetného pozemku z pohľadu drobenia 

pozemkov a obmedzení vyplývajúcich z územného plánu, členovia komisie odsunuli uvedenú 

žiadosť do ďalšej komisie výstavby s doplnením názoru Ing. arch. Szalaya ohľadne územného 

plánu. 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

2.4. 

Z dôvodu plánovaného predloženia „Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta 

Nováky“ bol v komisii výstavby Ing. arch. Miloslavom Šimánkom tento návrh 
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odprezentovaný – približný rozsah predložených návrhov na rozšírenie lokalít zo strany mesta 

a občanov a v časti uspokojenie požiadaviek mesta schvaľovacími orgánmi. 

 

Záver: 

Členovia komisie výstavby odporučili poslancom MsZ schváliť  „Zmeny a doplnky č. 6 

Územného plánu mesta Nováky“, schváliť rozhodnutie o námietkách a pripomienkach 

a schváliť všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlási záväzná časť predložených zmien 

a doplnkov ÚP. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

2.5. 

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (Metodova 8, 821 08  Bratislava) požiadala 

o odsúhlasenie návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ohľadne 

plánovanej „Prípojky verejnej elektronickej komunikačnej siete – FTTH Nováky“. 

Členovia komisie boli informovaní, že Orange Slovensko v plnom rozsahu pristupuje 

k pripokládke k obdobnej akcii spoločnosti Telecom schválenej mestským zastupiteľstvom 

(pozn. práce v lokalite Chemickej a Baníckej kolónie začnú na jar 2018) a súčasne rozširuje 

svoje záujmy o úsek ul. Rastislavovej a ul. Matice Slovenskej. Spoločnosti Orange Slovensko 

bolo vydané Mestom Nováky záväzné stanovisko v podobnom rozsahu ako spoločnosti 

Telekom. Zmluva o budúcom vecnom bremene (t.j. VB) je obdobne pripravená v obdobnom 

rozsahu s obdobnými podmienkami: jednorazová odplata za VB vo výške 700,- Eur; právo 

vstupu, prechodu a prejazdu cez dotknuté nehnuteľnosti za účelom umiestnenia, 

prevádzkovania, údržby a opráv optickej prípojky v rozsahu vyznačenom porealizačným 

geometrickým plánom, s pripokládkou chráničky mesta vo výkope a jej realizácie na náklady 

Orange a s povinnosťou vypracovania geometrického plánu na vyznačenie skutočného 

rozsahu vecného bremena. 

 

Záver: 

Členovia komisie odporučili MsZ na schváliť zmluvu o budúcom vecnom bremene kde 

budúcim povinným z VB je Mesto Nováky a budúcim oprávneným spoločnosť Orange na 

pozemky mesta v rozsahu vyznačenom porealizačným GP na vyznačenie časovo 

neobmedzeného práva VB s účinkami in-rem, za jednorazovej odplaty 700,- Eur, VB 

spočívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti za účelom umiestnenia, 

prevádzkovania, údržby a opráv optickej prípojky. Súčasne sa budúci oprávnený z VB 

zaväzuje zrealizovať pripokládku chráničky optického kábla a spracovať geometrický plán na 

vyznačenie skutočného rozsahu vecného bremena. 

 

Hlasovanie:  

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

2.6. 

P. Mária Homolová (Svätoplukova 96/2, Nováky) požiadala o dodatočné usporiadanie 

vlastníckych práv k pozemku pod novo postavenou garážou ku kolaudácii pri bytovom dome 

na ul. Svätoplukovej. 
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Členovia komisie boli informovaní, že v nedávnej minulosti bola riešená tá istá problematika 

dotýkajúca sa 4 novopostavených garáží – žiadosť p. Pacalaja. Počas výstavby garáží došlo 

k zväčšeniu záberu z pozemku mesta oproti výmere 21 m2 dohodnutých v zmluve o budúcej 

kúpnej zmluve, preto ku kolaudácii stavby nevedia zdokladovať právo k zväčšenej ploche. 

 

Záver: 

Členovia komisie odporučiť MsZ schváliť zabezpečenie vysporiadania pozemkov v súlade 

s postupom pri žiadosti p. Pacalaja schválenej v MsZ t.j. nasledovne: 

- dodatok k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 01.10.2012 uzatvorenej 

medzi Mestom Nováky a žiadateľom Máriou Homolovou, bytom 972 71 Nováky, 

Svätoplukova 96/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona      č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

zväčšenia výmery pod zrealizovanou garážou zameranou Geometrickým plánom č. 205/2017 

zo dňa 01.08.2017 (Geoslužba Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza), týkajúci 

sa: 

- čl. II Predmet zmluvy - zmena výmery pozemku (odčleneného z parc. reg. C KN č. 162/1, 

LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Nováky) určeného na výstavbu garáže z výmery 21 m2 na 26 

m2  – zastavané plochy a nádvoria (podľa GP ide o novovytvorenú parc. reg. C KN č. 162/26),   

- čl. IV. Čas plnenia - zmena termínu podpísania kúpnej zmluvy najneskôr do konca augusta 

2018.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

2.7. 

P. Július Roháč a Ivona (Svätoplukova 96/2, Nováky) požiadali o dodatočné usporiadanie 

vlastníckych práv k pozemku pod novo postavenými garážami ku kolaudácii pri bytovom 

dome na ul. Svätoplukovej. 

Členovia komisie boli informovaní, že v nedávnej minulosti bola riešená tá istá problematika 

dotýkajúca sa 4 novopostavených garáží – žiadosť p. Pacalaja. Počas výstavby garáží došlo 

k zväčšeniu záberu z pozemku mesta oproti výmere 21 m2 dohodnutých v zmluve o budúcej 

kúpnej zmluve, preto ku kolaudácii stavby nevedia zdokladovať právo k zväčšenej ploche. 

 

Záver: 

Členovia komisie odporučiť MsZ schváliť zabezpečenie vysporiadania pozemkov v súlade 

s postupom pri žiadosti p. Pacalaja schválenej v MsZ t.j. nasledovne: 

- dodatok k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 01.10.2012 uzatvorenej 

medzi Mestom Nováky a žiadateľom Máriou Homolovou, bytom 972 71 Nováky, 

Svätoplukova 96/2, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona      č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

zväčšenia výmery pod zrealizovanou garážou zameranou Geometrickým plánom č. 205/2017 

zo dňa 01.08.2017 (Geoslužba Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza), týkajúci 

sa: 

- čl. II Predmet zmluvy - zmena výmery pozemku (odčleneného z parc. reg. C KN č. 162/1, 

LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Nováky) určeného na výstavbu garáže z výmery 21 m2 na 27 

m2  – zastavané plochy a nádvoria (podľa GP ide o novovytvorenú parc. reg. C KN č. 162/27 

a 162/28),   
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- čl. IV. Čas plnenia - zmena termínu podpísania kúpnej zmluvy najneskôr do konca augusta 

2018.  

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

2.8. 

Notársky úrad JUDr. E. Kohajdovej (U. Mišíka I. 2717/38A, Prievidza) v dedičskej veci 

po neb. Jozefovi Pernišovi (posledný trvalý pobyt Kanianka) vo veci likvidácie dedičstva 

ponúkol na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Nováky – parc. C-KN 6045, 6046 a E-KN 259/8. 

 

Záver: 

Členovia komisie neodporúčajú MsZ schváliť kúpu pozemkov v rámci prihlásenia sa do 

likvidácie dedičstva. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

2.9. 

P. Vladimír Švec (Rastislavova 325/12, 972 71  Nováky) požiadal o uzatvorenie zmluvy 

o vecnom bremene ku kolaudácii rodinného domu na ul. Suvorovovej (v zmysle stavebného 

povolenia č. 45/2017/221/SOÚ zo dňa 24.7.2017) na vedenie inžinierskych sietí  (voda 

a elektrika) cez nehnuteľnosti mesta C-KN 1363/1, 1386. 

 

Záver: 

Členovia komisie odporučili MsZ na schválenie – vecné bremeno na prípojky inžinierskych 

sietí cez mestský pozemok C-KN č.1363/1 a 1386 ako neodplatné 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 elektrickej prípojky NN a právo vstupu, 

prejazdu a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch 

ako aj rekonštrukcie vodovodnej prípojky a elektrickej prípojky NN v rozsahu vyznačenom 

geometrickým plánom. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

 

2.10. 

P. Rastislav Dzúrik s manž. Martinou (Nám. SNP 177/27, Nováky) požiadali o zrušenie 

predkupného práva evidovaného v LV č. 4199 v prospech Mesta Nováky na parc. C-KN č. 

81/2 a 81/3 zriadeného Kúpnou zmluvou zo dňa 28.10.2011. 
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Členovia komisie boli informovaní aj o stanovisku právneho zástupcu k predmetnej veci, 

v zmysle ktorého toto právo prechádza na právneho nástupcu a v prípade neponúknutia 

predkupného práva mestu by išlo o relatívne neplatný právny úkon a mesto sa môže dovolať 

svojho práva na súde v premlčacej lehote v zmysle zákona. Uvedené predkupné práva sa 

vzťahuje len na pozemky, nie na stavbu polyfunkčného objektu. 

 

Záver: Vzhľadom na predpoklad, že uvedené predkupné právo bolo v roku 2011 

špecifikované do zmluvy z dôvodu zamedzenia ďalších špekulácií s odpredajom pozemku 

a v žiadosti žiadateľov je výslovne uvedené, že do budúcnosti nemajú záujem odpredať 

uvedené pozemky tretej osobe, členovia komisie odporučili MsZ súhlasiť so zrušením 

predkupného práva evidovaného v LV č. 4199 na parc. C-KN 81/2 a 81/3. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 za (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

 

2.11. 

Spoločnosť NUBIUM, s.r.o. (pobočka Piaristická 2, 949 01  Nitra) požiadala o prenájom 

časti pozemku vo vlastníctve mesta Nováky za účelom umiestnenia 2ks reklamných stavieb 

v lokalite p.č. 51/4 oproti LIDLu vedľa kúrie s predpokladaným záberom pozemku cca 2,5 m2 

(plocha reklamnej stavby 510 x 240 cm).. 

 

Záver: 

Členovia komisie neodporučili MsZ schváliť prenájom vzhľadom na lokalitu, v ktorej sa do 

budúcnosti plánuje oddychová zóna. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

 

2.12. 

Z dôvodu podnetov zo strany niektorých občanov mesta nesúhlasiacich so znením VZN 

12/2015 čl. 6 o podmienkach pochovávania na pohrebiskách na ul. A. Hlinku a v Laskári, 

v zmysle ktorého sa ľudské pozostatky a ostatky na pohrebisku na ul. A. Hlinku ukladajú len 

pre pozostalých príbuzných a uvedené sa vzťahuje aj na urnové miesta v urnovom háji 

(pozn. v súlade s definíciami pojmov zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. v znení 

neskorších predpisov) – Mesto Nováky predkladá návrh zmeny uvedeného VZN tak, že v čl. 

6 do bodu 1 sa vloží druhá veta v znení: „Uvedená podmienka sa nevzťahuje na urnové 

miesta v urnovom háji.“ 

 

Záver: Členovia komisie odporučili MsZ schváliť zmenu VZN v predloženom znení. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  
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2. 13. 1.   

P. Anton Petriska (Svätoplukova 98/10) požiadal o vypílenie 3 ihličňanov (2ks na lúke na ul. 

Svätoplukovej a 1ks na ulici za domom č. 465 na ul. Suvorovovej) z dôvodu neprimeranej 

výšky stromov, čím ohrozujú majetok a zdravie ľudí. 

Členovia komisie boli informovaní, že do Novák príde Ing. Požgaj zo Štátnej ochrany prírody 

posúdiť uvedené dreviny. 

 

Záver: 

Členovia komisie súhlasia s výrubom uvedených stromov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

2. 13. 2.   

Mestu Nováky sú opakovane ústne predkladané požiadavky na vypílenie topoľov na 

autobusovej stanici v Novákoch. 

Členovia komisie boli informovaní, že do Novák príde Ing. Požgaj zo Štátnej ochrany prírody 

posúdiť uvedené dreviny. 

 

Záver: 

Členovia komisie súhlasia s výrubom uvedených stromov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

 

2.14. 

Členovia komisie boli informovaní o zámere mesta zobrať do nájmu časť pozemku bývalého 

drevoskladu na vybudovanie zberného dvora. Nakoľko koncom roka 2017 vyšla výzva 

s možnosťou dožiadania nenávratného finančného príspevku na budovanie zberných dvorov – 

areál vo veľkosti cca 4000 m2, oprávneným výdavkom môže byť aj kúpa pozemkov. 

Vzhľadom k vhodnosti uvedenej lokality a smerníc postupov Lesov SR, v zmysle ktorých 

najskôr dávajú pozemky do prenájmu a až potom ich vyradia zo svojho majetku 

a odpredávajú – Mesto Nováky má najskôr záujem požiadať Lesy SR o dlhodobý prenájom.  

 

Záver: 

Členovia komisie odporučili MsZ odsúhlasiť zámer nájmu areálu drevoskladu v trvaní 10 

rokov na vybudovanie nového zberného dvora so zámerom podania žiadosti o NFP. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  
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2. 15. 

Spoločnosť GREBS s.r.o (Lučenecká cesta 2266/6, 960 98 Zvolen) požiadala na základe 

splnomocnenia svojej klientky p. Michaely Kohútovej, Salón Michael o posunutie termínu 

povinnosti dokončenia stavby v zmysle Zmluvy o bucúcej kúpnej zmluve zo dňa 15.7.2016 – 

bod IV. Čas plnenia – zo dňa 31.12.2018 na deň 31.12.2019. Svoju žiadosť zdôvodňujú 

nečinnosťou spoločnosti, ktorá predtým zastupovala ich klienta. Súčasne sa zaväzujú dodržať 

merito zmluvy najneskoršie v lehote do 31.12.2019.  

 

Záver: 

Členovia komisie odporučili MsZ odsúhlasiť predĺženie dohodnutého zmluvného termínu 

z 31.12.2018 na 31.12.2019 za toho predpokladu, že po uplynutí termínu 31.12.2019 sa budú 

uplatňovať sankčné podmienky v zmysle podpísanej zmluvy. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

 

2.16. 

Na rokovanie komisie výstavby boli predložené informácie ohľadne aktuálnych krokov 

zamestnancov mesta súvisiacich s plánovanou rekonštrukciou centrálnych rozvodov tepla 

s možným využitím finančných prostriedkov zo žiadosti o NFP. Aktuálne je potrebné 

zabezpečiť do rozpočtu mesta vlastné zdroje vo výške cca 60000,- na spracovanie projektovej 

dokumentácie. Na stránke mesta je zverejnený energetický audit. Návratnosť investície sa 

predpokladá na 12,5 roka. Členovia komisie boli ďalej informovaní, že presná výška 

financovania za projektovú dokumentáciu by mala byť známa do zasadnutia MsZ. 

 

Záver: 

Členovia komisie odporučili MsZ odsúhlasiť rekonštrukciu a modernizáciu CZT v rozsahu 

predloženého energetického auditu, odsúhlasiť podanie žiadosti o NFP za podmienky 

vypracovania projektovej dokumentácie za finančnej účasti mesta v predpokladanej výške cca 

60000,- Eur. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 (Miština P., Miština Ľ., Ilenčík Ľ., Krajči) 

Proti:  

Zdržal sa:  

 

Rôzne: 

Miština P. –  žiadosť občanov bývajúcich na ul. Matici Slovenskej o vybudovanie 

verejného osvetlenia v úseku od parkoviska od polikliniky popri záhradkách po výjazd na 

hlavnú na cestu A. Hlinku, záver: členovia komisie žiadosť zobrali na vedomie a odporúčajú 

opätovne zaoberať sa uvedenou žiadosťou po aktualizácii rozpočtu (4za) 

Miština Ľ –  zaujímal sa ohľadom aktuálnej situácie výstavby novej polikliniky, 

predseda informoval, že memorandum by malo byť pripravené k podpisu 

 -  nie je dodržiavaná rýchlosť na Duklianskej (náčelník MsP Krajči 

informoval, že posledné meranie bolo robené štátnou políciou v spolupráci s vojenskou 

22.1.2018, výsledky meraní si preverí a bude nadväzne o nich informovať) 



9 

 

-  mestský park Moyzesa – priestor za kaštieľom a za reštauráciou Slavios je 

znečistený (MsP preverí daný stav v teréne), informovať oddelenie OVS a urobiť poriadok v 

parku – vyhrabať lístie od polikliniky až po hlavný vchod do parku  

Miština P –  autobusová zástavka - lístie pod topoľmi – na vybavenie OVS 

- informoval o stave ostrovčeka Horné Lelovce (SSC - Prievidza, po 

upozornení bol uvedený výtlk obratom opravený, ale vzápätí bol výtlk opäť obnovený), 

požiadavka znova informovať SSC o stave vozovky a žiadať opravy 

Miština Ľ –  pri riešení cyklotrás nezabudnúť na premostenie napúšťacieho kanála do 

jazera  

Miština P. –  obnoviť rokovanie s povodím Váhu s p. Molnárom ohľadne otvorenia 

mostu pre peších 

 

 

 

 

 

 

V Novákoch dňa  23.1.2018 

 

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

 

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

 


