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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 29. 10. 2019 

 

 

Prítomní:   

Bc. Anton Hajnovič, Ľudmila Záhorská, Marian Grman, Róbert Petriska, Ing. Vladimíra 

Trojanová                               

       
 

Hostia:     Ing. Ján Krajči, Mgr. Dana Horná, Ing. Herda 

 

Ospravedlnení: Juraj Svitok   

 

Program:    1)   Otvorenie 

2)   Prerokovanie žiadostí 

3)   Rôzne 

4)   Záver 

 
 

 

K bodu č. 1  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda p. Anton Hajnovič, ktorý prítomných privítal. 

 

 

K bodu č. 2  

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 

(ďalej len komisia) prerokovala predložené materiály, žiadosti a podnety podané na oddelenie 

VaRM MsÚ Nováky a zaujala nasledovné stanovisko:  

 

2.1.  
S Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik (Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7, 972 53  

Prievidza) je v riešení podpisovanie novej nájomnej zmluvy vo veci zníženia prenájmu 

z dôvodu zdevastovaných priestorov. Pred podpisom novej zmluvy so zníženým prenájmom 

je potrebné ukončenie pôvodnej nájomnej zmluvy CRZ č. 1670/2018/LSR. 

Členovia komisie výstavby boli oboznámení, že v zmysle platnej nájomnej zmluvy je možné 

zmluvný vzťah ukončiť buď výpoveďou (bez udania dôvodu, 3 mesačná výpovedná lehota) 

alebo dohodou zmluvných strán písomnou formou. Komisia diskutovala o vhodnejšej 

možnosti ukončenia platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy k 1.1.2019 formou dohody oboch 

zmluvných strán. (Pozn. Úhrady nájomného za rok 2019 už boli uhradené v plnej výške 

v zmysle platnej nájomnej zmluvy.) 

 

Záver: Členovia komisie odporučili schváliť v MsZ ukončenie pôvodnej nájomnej zmluvy 

formou dohody oboch zmluvných strán k 1.1.2020. (4za) 

 

2.2.   

P. Roman Krausko (Prievidza, Šulekova 868/17) požiadal na základe doplneného vyjadrenia 

SVP k územnému a stavebnému konaniu (zo dňa 31.7.2019) o pokračovanie v konaní vo veci 

zriadenia vecného bremena na parc. E-KN č. 225/3, C-KN č. 1044/1 a otáčanie vozidiel na 

parc. C-KN č. 6335 evidovaných v prospech mesta Nováky.  
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Rokovania komisie sa zúčastnil Ing. Herda, ktorý členov komisie oboznámil s návrhom 

riešenia projektovej dokumentácie - umiestnenie napojenia inžinierskych sietí (prípojka 

elektriky, prípojka vody, umiestnenie vodomernej šachty a skrine elektromerového 

rozvádzača). Vodomerná šachta bude umiestnená v línii existujúceho plotu v zelenom páse 

vedľa prístupovej cesty, prípojka vody bude umiestnená v zelenom páse vedľa cesty. 

Elektrika bude pripojená z posledného stĺpu a prípojky budú vedené zemou. Odkanalizovanie 

rodinných domov bude riešené žumpami. 

Bude potrebné zriadiť vecné bremeno okrem prípojok elektriky a vody aj na otočňu pre 

nákladné autá – a to v časti na parcele C-KN č. 6335 a v časti na parc. C-KN č. 1044/1. 

Umiestnenie otočne nákladných áut (smetiarske, záchranné, požiarnicke...) bude umiestnené 

na spevnenej ploche prístupovej cesty tak, aby boli dodržané vzdialenosti určené vo vyjadrení 

SVP od náplavového kanála. Za týmto účelom spracovateľ projektovej dokumentácie dával 

vytyčovať náplavový kanál, umiestnil ho do situácie v dokumentácii. 

Ďalej členovia komisie diskutovali o tom, že v záväznom stanovisku mesta majú byť 

zhodnotené podmienky k povoľovaciemu procesu tak, aby bol zabezpečený passport cesty 

pred začatím stavebných prác, aby bol spracovaný plán organizácie výstavby tak, aby nedošlo 

k poškodeniu prístupovej komunikácie k rodinným domom a bola zabezpečená aj spätná 

úprava tejto cesty v rozsahu adekvátnom k východziemu stavu v zmysle spracovaného 

passportu. Na základe predbežnej informácie od p. Herdu, aktuálne nie je zrejmé, či stavebné 

práce budú prebiehať developersky alebo výstavbu rodinných domov budú zabezpečovať 

budúci majitelia pozemkov a rodinných domov. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili v MsZ schváliť bezodplatné budúce vecné 

bremeno za účelom zriadenia prípojok inžinierskych sietí (elektrika, voda) a otočne pre 

nákladné autá. (4za) 

 

2.3. 

Náčelník MsP Ing. Ján Krajči oboznámil členov komisie so sťažnosťou občanov z mestskej 

bytovky na Kukučínovej ul. č. 205/12 v Novákoch z dôvodu systematického rušenia nočného 

kľudu neprispôsobivou rodinou Obžerovou. MsP v Novákoch opakovane riešili rôzne 

„susedské“ nepríjemnosti spôsobené manželmi Obžerovými. Aktuálne v predmetnom konajú 

OVS (ohľadne neplatenia nájomného) a oddelenie sociálnych vecí (ohľadne maloletých detí) 

na MsÚ. 

 

Záver: Členovia komisie zobrali na vedomie predloženú sťažnosť. 

 

2.4. 

P. Tomáš Vrška (Cesta na Hájik 81/1, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom) požiadal 

o prenájom pozemku na parc. C-KN 256/3 na začiatku pumptrackového ihriska od ul. 

Pribinovej, na ktorom by chcel umiestniť banner vo veľkosti do 3 m2. Požiadal o symbolický 

prenájom v sume 1,- Eur/ročne. 

Členovia komisie výstavby diskutovali o tom, že predbežnú cenu za prenájom by odporučili 

vo výške 400,- Eur s DPH ročne, pričom k predloženiu na odsúhlasenie do MsZ požadujú 

doplniť celkovú technickú špecifikáciu stavby. Uvedené odporučili dať p. Vrškovi na 

vyjadrenie ešte pred plánovaným zasadnutím MsZ. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili schváliť v MsZ ročný prenájom v sume 400,- Eur s DPH, 

avšak až na základe súhlasu p. Vršku a predloženia celkovej technickej špecifikácie 

plánovanej reklamnej stavby žiadateľom. 
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2.5. 

P. Jana Valovičová (Nám. SNP 212/68, 972 71  Nováky) požiadala o odkúpenie pozemku na 

parcele E-KN č. 183/2 o rozlohe cca 20 m2 - terasy, ktorá už v čase kúpy bola ohradená 

pevným plotom a stojí na betónových základoch. 

Členovia komisie diskutovali o tom, že predmetný pozemok bol ohradený už v čase kúpy 

nehnuteľnosti žiadateľkou, preto voči predaju nehnuteľnosti nenamietali a cenu odporučili 

navrhnúť ekonomickou komisiou. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili MsZ odpredaj predmetnej nehnuteľnosti na podklade 

geometrického plánu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu bezprostredného spojenia 

s rodinným domom s.č. 212 vo vlastníctve žiadateľky. (4za) 

 

2.6. 

P. Jozef Ezechiáš s manž. (M. Slovenskej 1623/6, 972 71  Nováky) požiadali o odkúpenie 

mestského pozemku vo výmere 69 m2 z parcely C-KN č. 1728/1 za účelom využívania 

predmetného pozemku susediaceho s rodinným domom na parkovanie pre osobné motorové 

vozidlo z dôvodu úzkej prístupovej cesty a zložitého manévrovania do garáže rodinného 

domu. 

Členovia komisie sa nestotožnili s odpredajom predmetnej nehnuteľnosti a diskutovali 

o možnosti prenájmu uvedenej parcely na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, 

pričom pred rokovaním MsZ odporučili preveriť, či žiadatelia budú mať záujem o prenájom 

predmetnej nehnuteľnosti a ďalej odporučili cenu za prenájom navrhnúť ekonomickou 

komisiou. Predmetnú nehnuteľnosť odporučili dať do prenájmu s ďalšími podmienkami- 

nebude vystavané oplotenie ani múriky a za účelom parkovania osobného automobilu 

odporučili úprava pozemku zámkovou dlažbou resp. zatrávňovačmi. 

 

Záver: 

a) Členovia komisie výstavby nedporučili MsZ odpredaj nehnuteľnosti. (4za) 

b) Členovia komisie navrhli MsZ predmetnú nehnuteľnosť dať žiadateľom do prenájmu 

na dobu neurčitú - ako prípad hodný osobitného zreteľa s výpovednou lehotou 3 

mesiace. (4za) 

 

2.7. 

SHMÚ (Jeséniová 17, P.O.Box 15, 833  15  Bratislava 37) ako správca štátnej hydrologickej 

siete požiadal o uzatvorenie dohody v súvislosti s umiestnením, rekonštrukciou, obnovou 

a prevádzkou štátnej monitorovacej siete podzemných vôd. 

Členovia komisie boli oboznámení, že predmetná dohoda bola v riešení už v roku 2017, avšak 

proces nebol ukončený. MsZ dňa 30.4.2019 schválilo uzatvorenie obdobnej dohody na inom 

mieste v katastri Novák na objekte spravovaného SHMÚ tak, že do textu zmluvy bolo 

vložené ustanovenie zaoberajúce sa vecným bremenom, v zmysle ktorého do 2 mesiacov od 

ukončenia projektu rekonštrukcie zariadenia štátnej hydrologickej siete predloží SHMÚ na 

schválenie MsZ návrh zmluvy o vecnom bremene na podklade geometrického plánu 

vypracovaného na náklady SHMÚ. Súčasne boli členovia komisie oboznámení aj s tým, že na 

pozemku C-KN č. 6295 viazne po zápise pozemkových úprav zákaz nakladania 

s nehnuteľnosťou. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili schváliť predložený návrh dohody v pozmenenom znení 

tak, že do textu zmluvy sa vloží ustanovenie zaoberajúce sa vecným bremenom, v zmysle 

ktorého do 2 mesiacov od ukončenia projektu rekonštrukcie zariadenia štátnej hydrologickej 

siete predloží SHMÚ na schválenie MsZ návrh zmluvy o vecnom bremene na podklade 
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geometrického plánu vypracovaného na náklady SHMÚ. Uvedené však bude možné predložiť 

na schválenie až po doriešení zákazu nakladania s nehnuteľnosťou s pozemkovým úradom. 

(4za) 

 

2.8.  

P. Michaela Kohútová (Salón Michaela, Nám. SNP 202, 972 71  Nováky) požiadala 

o predĺženie platnosti budúcej kúpnej zmluvy, nakoľko ohľadne budovy Polyfunkčného domu 

B§H boli riešené zmeny stavby pred dokončením, čím vznikol sklz vo výstavbe objektu. 

Členovia komisie boli oboznámení, že v zmysle budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 15.7.2016 

a Dodatku č. 1 zo dňa 2.5.2018 mala byť stavba ukončená v termíne do 31.12.2019. Členovia 

komisie diskutovali o tom, že ide o druhé predĺženie doby výstavby, pričom prvýkrát neboli 

pri posune termínu uplatňované zmluvné sankcie. Vzhľadom k tomu, že je v záujme mesta, 

aby bol polyfunkčný objekt dostavaný čo najskôr (nie až v 3 ročnej lehote do 3.9.2022 

v zmysle Rozhodnutia o povolení zmeny stavby), členovia komisie diskutovali o možnosti 

uplatnenia zmluvnej sankcie vo výške 3000,- Eur a s predĺžením zmluvy o budúcej zmluve do 

konca roku 2020 s podmienkou, že opakované predĺženie zmluvy nebude možné. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili MsZ schváliť predĺženie zmluvy o budúcej zmluve do 

31.12.2020 s uplatnením zmluvnej pokuty vo výške 3000,- Eur a so zmluvnou podmienkou, 

že nebude možné ďalšie predlžovanie zmluvy. (4 za) 

 

2.9. 

Spoločnosť Kaskády Nova spol. s r.o. (Tallerova 4, 811 02  Bratislava) požiadala 

o odkúpenie pozemkov v rozsahu časti parciel C-KN č. 9/8, 10/1, 10/2, 9/11 a 9/12 

s priložením architektonickej štúdie celého plánovaného objektu. Prevádzková budova bola 

zrealizovaná vlastníkom v časti, boli dobudované parkovacie plochy na náklady žiadateľa, 

ktoré boli odovzdané späť mestu a bol prebudovaný aj verejný chodník pre peších. 

Členovia komisie skonštatovali, že pokiaľ je v prenájme objekt kozmetického salónu 

nachádzajúci sa v predmetnej lokalite, nie je možné riešiť odpredaj pozemkov. Súčasne 

diskutovali o tom, že v budúcom roku by bolo vhodné riešiť zámer odpredaja tohto pozemku 

a súčasne výpoveď z nájmu z budovy, preto sa zhodli na ďalšom riešení predmetnej 

záležitosti v roku 2020. 

 

Záver: Žiadosť bola presunutá na konanie do roku 2020. 

 

2.10. 

Spoločnosť AkzentBigBoard a.s. (Ivanská cesta 2D, 821 04  Bratislava) ako právny nástupca 

spoločnosti Media representative, s.r.o. požiadala o predĺženie Nájomnej zmluvy zo dňa 

23.12.2016 za účelom umiestnenia a prevádzkovania 2 ks billboardov, ktorá je platná do 

31.12.2019. 

Členovia komisie boli oboznámení, že v zmysle uzatvorenej platnej nájomnej zmluvy na 

predmet prenájmu je aktuálna výška nájomného 1000,- Eur ročne. Členovia komisie 

odporučili pokračovať v prenájme v zmysle podmienok z pôvodnej zmluvy s navýšením ceny 

za ročný prenájom o 10% t.j. celková suma 1100,- Eur. Návrh výšky prenájmu odporučili 

odsúhlasiť v EK. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť prenájom pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle podmienok platnej nájomnej zmluvy v sume 1100,- Eur ročne. 

(4za) 
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2.11. 

P. Hana Kamarasová (Trieda SNP 441/13, 049 11  Košice) požiadala o uzatvorenie zmluvy 

o vecnom bremene ku kolaudácii na prípojky inžinierskych sietí – realizácia novej plynovej 

prípojky a elektrickej prípojky cez pozemok vo vlastníctve Mesta Nováky parc. E-KN č. 3 

a 38/1 v zmysle priloženého geometrického plánu. 

 

Záver:  Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť bezodplatné vecné bremeno na 

parcely E-KN č. 3 a 38/1 vo vlastníctve Mesta Nováky za účelom vykonávania údržby 

a opráv uložených inžinierskych sietí elektriky a plynu. (4za) 

 

2.12. 

P. Juraj Višňovský s manž. Norikou (Lehotská 630/36, 972 71  Nováky) požiadali 

o uzatvorenie budúcej zmluvy o vecnom bremene z dôvodu prípojok inžinierskych sietí – 

voda, elektrika, kanalizácia, ktoré budú prechádzať cez pozemok vo vlastníctve Mesta 

Nováky parc. C-KN č. 6359. 

Členovia komisie výstavby diskutovali o tom, že na pozemku C-KN č. 6359 viazne zákaz 

nakladania s nehnuteľnosťou a riešenie uvedeného je potrebné preveriť s pozemkovým 

úradom, ďalej boli oboznámení, že ide o prístupovú cestu do budúceho obytného územia 

v zmysle ÚP. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili MsZ schváliť budúcu zmluvu o bezodplatnom vecnom 

bremene na uloženie inžinierskych sietí (voda, elektrika, kanalizácia) v pozemkoch vo 

vlastníctve Mesta Nováky (t.j. časť parc. C-KN č. 6359 a 4841) a vykonávanie údržby a opráv 

po preverení zákazu nakladania s nehnuteľnosťou na parcele C-KN č. 6359. (4za) 

 

2.13. 

P. Juraj Višňovský s manž. Norikou (Lehotská 630/36, 972 71  Nováky) požiadali 

o odkúpenie parc. C-KN č. 4841 z majetku Mesta Nováky z dôvodu 

Členovia komisie výstavby diskutovali o tom, že odpredajom parcely C-KN č. 4841 

nachádzajúcej sa bezprostredne vedľa prístupovej komunikácie by došlo k zamedzeniu vstupu 

na nehnuteľnosť C-KN č. 4840, pričom touto lokalitou je plánovaný vstup do budúcej obytnej 

zóny. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby neodporučili MsZ odpredaj parcely C-KN č. 4841 

z dôvodu iných zámerov mesta. (4 za) 

 

2.14. 

P. Vojtech Šimka (Kollárova 683/13, 972 71  Nováky) ohlásil drobnú stavbu – zriadenie 

plynovej prípojky, ktorá prechádza cez parc. C-KN č. 878/1 (vlastnícky v dotknutej časti 

vedená v LV 3070 v prospech Mesta Nováky ako parcela E-KN č. 1-31). 

Členovia komisie výstavby boli oboznámení, že za účelom správneho nastavenia postupov je 

potrebné odsúhlasiť zriadenie vecného bremena na základe geodetického zamerania vecného 

bremena pri ukončení prác, preto k vydaniu Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby je 

potrebné zriadenie budúceho vecného bremena. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili MsZ zriadenie budúcej zmluvy na bezodplatné 

vecné bremeno v časti parc. E-KN č. 1-31 z dôvodu uloženia plynovej prípojky za účelom 

zabezpečenia údržby a opráv. (4 za) 

 

2.15. 
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P. Martin Smondek (Lehotská 1671/78, 972 71  Nováky) požiadal o vydanie záväzného 

stanoviska k uloženiu el. prípojky NN umiestnenej na parc. C-KN č. 1634/36 vo vlastníctve 

Mesta Nováky k vydaniu stavebného povolenia. 

Členovia komisie výstavby boli oboznámení, že reálne v podobných situáciách dochádza 

k nakladaniu s nehnuteľným majetkom mesta, nakoľko dôjde k „zaťaženiu“ majetku mesta, 

preto k vydaniu stavebného povolenia v súvislosti je potrebné odsúhlasiť zriadenie budúceho 

vecného bremena. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili MsZ zriadenie budúcej zmluvy na bezodplatné 

vecné bremeno v časti parc. C-KN č. 1634/36 z dôvodu uloženia elektrickej prípojky za 

účelom zabezpečenia údržby a opráv. (4 za) 

 

2.16. 

Z podnetu poslankyne MsZ Mgr. Hornej na rokovaní MsZ dňa 30.9.2019 bol Ing. Balákom 

(hlavný kontrolór) spracovaný zoznam uznesení navrhnutých na zrušenie. 

Záver:  

Členovia komisie výstavby odporučili MsZ zrušiť nasledovné uznesenia: 

- 497/2016 (oddychová zóna na ul. Čerešňovej) 

- 867/2017 (vybudovanie revíznej šachty a prepojenia do kanalizácie vrátane 

spracovania PD v dotknutom rozsahu na základe žiadosti Ing. Balákovej, p. Borkovej, 

p. Ranušovej, p. Vaňu a p. Vaňovej) 

- 1169/2018 (prenájom pozemku z dôvodu zrealizovania vodomernej šachty na 

pozemku mesta p. Ranušovej a p. Borkovej) 

- 1176/2018 (zrealizovanie opravy prístupového chodníka k bytovému domu s.č. 11 na 

ul. Hviezdoslavovej) 

- 1199/2018 (podanie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Wifi pre teba v meste 

Nováky“) 

Členovia komisie odporučili ponechať v platnosti (pokiaľ nedôjde k opätovnému 

prehodnoteniu) nasledovné uznesenia:  

- 491/2016 (zámena parciel medzi Mestom Nováky a spoločnosťou Via Chem Slovakia, 

a.s.) 

- 493/2016 (zámena parciel medzi Mestom Nováky a SR – Slovenskou správou ciest) 

- 97/2019 (podanie ŽoNFP „Budovanie vodozádržných opatrení – park pri kostole 

v meste Nováky) – do doby ukončenia zmluvy so spoločnosťou MP Profit  

 

2.17. 

Členovia komisie výstavby boli oboznámení s návrhom doplnku do Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Nováky ohľadne riešenia vzťahu kompetencií primátora a mestského 

zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o majetku obcí v kontexte so 

zákonom o verejnom obstarávaní v nadväznosti na rozsudok Najvyššieho súdu, ktorý vyriekol 

absolútnu neplatnosť zmluvy z dôvodu jej neschválenia v zastupiteľstve. Na rokovanie 

komisie boli predložené 2 návrhy za účelom odsúhlasenia zjednodušeného postupu, v zmysle 

ktorého by boli delegované postupy ohľadne zabezpečovania spracovania a vyhodnocovania 

postupov verejného obstarávania a nadväzujúceho podpisovania zmlúv v úplnom rozsahu 

primátorom mesta (Variant A) alebo v rozsahu závisiacom na výške finančných prostriedkov 

(Variant B). 

 

Záver:  

Členovia komisie výstavby odporučili (4za) MsZ schváliť Variant B predloženého návrhu 

aktualizácie Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky v nasledovnom znení:  
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„Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na obstaranie nákupov tovarov 

a služieb, na obstaranie rekonštrukcií a opráv majetku vo vlastníctve mesta ako aj na 

obstaranie vybudovania nového majetku do vlastníctva mesta Nováky. 

Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta na podpis zmlúv: 

a) pri verejných obstarávaniach na tovary, služby a stavebné práce v hodnote do 20 000,- 

Eur 

b) pri verejných obstarávaniach na tovary, služby a stavebné práce v hodnote do 33 500,- 

Eur po odporučení mestskej rady 

c) pri verejných obstarávaniach na tovary, služby a stavebné práce v hodnote nad 

33 500,- Eur vrátane po schválení mestským zastupiteľstvom 

 

2.17. 

Členovia komisie výstavby boli oboznámení, že z dôvodu ošetrenia postupov pri schvaľovaní 

procesov zriadenia vecného bremena na účely uloženia inžinierskych sietí a zabezpečenia ich 

opráv na mestskom pozemku výlučne v prípadoch prípojok inžinierskych sietí fyzických osôb 

k jednoduchým stavbám (t.j. k rodinným domom, garážam, hospodárskym budovám a pod.) 

navrhuje vedúca oddelenia výstavby Ing. Trojanová doplnok do zásad hospodárenia 

s majetkom mesta. Predmetom tohto doplnku má byť, že k vydaniu záväzného stanoviska 

mesta k stavebnému povoleniu a k vydaniu oznámenia k ohláseniu drobnej stavby ohľadne 

uloženia inžinierskych sietí v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta, bude v právomoci 

primátora mesta podpisovanie zmlúv o zriadení budúceho vecného bremena. Súčasne 

z obsahu záväzného stanoviska resp. oznámenia vyplynie, že ku kolaudácii stavby 

a zriadených prípojok bude zriadené na podklade geometrického plánu vecné bremeno 

v dotknutom rozsahu jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. 

Cieľom tohto doplnku je systémové nastavenie a súčasne zjednodušenie nastavenia postupov 

vydávania záväzných stanovísk a oznámení k ohlasovaniu drobných stavieb, kde k nakladaniu 

s nehnuteľným majetkom mesta dochádza už na začiatku tohto procesu - t.j. pri vydaní 

záväzného stanoviska resp. oznámenia k ohláseniu drobnej stavby. Znamená to, že pred ich 

vydaním by malo MsZ schváliť zriadenie budúceho vecného bremena. Vzhľadom na 

urýchlenie týchto postupov a predídeniu zbytočných prieťahov v stavebných konaniach 

v kontexte s §11 ods. 4a) zákona o obecnom zriadení (č. 369/1990 Zb.) a v kontexte s §9 ods. 

2e zákona o majetku obcí (č. 138/1991 Zb.) bolo navrhnutý presun kompetencií z mestského 

zastupiteľstva na primátora mesta v prípadoch zriadenia a podpisov budúcich vecných 

bremien výlučne pre stavebníkov – fyzické osoby riešiacich prípojky inžinierskych sietí 

prechádzajúce cez mestské pozemky k jednoduchým stavbám. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili predložiť do MsR návrh znenia doplnku 

k zásadám hospodárenia s majetkom mesta. 

 

 

 

 

 

 

Rôzne: 

Členovia komisie dali návrhy a diskutovali ohľadne: 

1) zákazu parkovanie na ul. Lelovskej 

2) o komplexnom riešení parkovania v meste počnúc parkoviskami: za potokom, pri 

Čižnárovi, pri štadióne, NCVP, Domu služieb, Domuse. Parkovanie riešiť formou 
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zonácie územia mesta so zavedením poplatkov zaparkovné. Diskutovalo sa 

o probléme, či sa má alebonemá spoplatniť lokalita pred poliklinikou. 

3) nedodržiavania časov na strelnici s požiadavkou preveriť situáciu z pohľadu 

kompetencií a schválenia strelnice v minulosti 

4) búranie bazéna – návrh odpredajs formou  OVS 

5) o prepracovaní PD Garáže na ul. Chemikov – s terénnymi úpravami, riešením 

prístupovej cesty od existujúcich garáží, jej vyštrkovanie makadamom, elektrická 

prípojka a obrubníky  

6) riešiť ul. Suvorovovu 

 

 

 

 

V Novákoch dňa 29. 10. 2019 

 

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

 

Schválil: Bc. Anton Hajnovič–predseda komisie výstavby               ................................................... 


