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 Zápisnica  zo  zasadnutia ekonomickej komisie , správy majetku a 

podnikateľskej činnosti ,konanej dňa 14.1.2022 od 13:00 hod. 

 
Prítomní: Ing.Adamec, Ing. Türková, Mgr. Oršula, Svitok M.A., Bc. Orth, Ing. Hajsterová 

Neprítomný: - 

Hostia:  p.Horný 

 

Program:  
 

1. Materiály z komisie výstavby. 

2. RO primátora za rok 2021. 

3. Rôzne. 

 

 

K bodu 1. Materiály z komisie výstavby. 

  

1.  Žiadosť p. Kolomana Svačeka, bytom 972 71 Nováky, Duklianska 737/22 o odkúpenie 

mestských pozemkov s osobitným zreteľom,  

- p. Svaček je vlastníkom rodinného domu súp. č. 737 (vedeného na LV č. 3318, k. ú. Nováky), 

ale pozemky pod domom sú vo vlastníctve Mesta Nováky (LV č. 3070), 

- žiadateľ žiada o odkúpenie parciel reg. C-KN č. 1050/1 o výmere 146 m2, 1050/6 o výmere 

138 m2 a 1050/8 o výmere 17 m2 (spolu 301 m2), k. ú. Nováky, ktoré boli vytvorené 

z mestských pozemkov reg. E-KN č. 326/1 a 324/1 a zamerané Geometrickým plánom č. 

114/2021 zo dňa 08.10.2021, 

- ide o pozemky nachádzajúce sa pod rodinným domom a v tesnej blízkosti tohto domu, ktoré 

sú v dlhodobom užívaní rod. Svačekovej (rod. dom z roku 1966), 

- ide o prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Nováky podľa ustanovenia §9a ods. 8 

písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím 

umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,  

- GP je vyhotovený, overený, netreba zámer,  

Ekonomická komisia má stanoviť cenu, za ktorú sa pozemky odpredajú. 

P. Horný informoval, že p. Svaček bol na komisii výstavby a ponúka 500,--€. Ozrejmil, že 1 

pozemok je pod rodinným domom a ostatné sú priľahlé pozemky. Mesto má málo pozemkov, 

naposledy sme predávali po 5€/ m2. V predzáhradkách sme predávali za 3,30 € / m2. 

Mgr. Oršula – Treba nu vísť v ústrety, môžeme to aj rozdeliť. 

Ing. Adamec sa dotazoval členov komisie , akú cenu by odporučili. 

Ing. Türková sa dotazovala, akú ceny odporúča oddelenie výstavby.  

p.Horný – treba nájsť kompromis medzi 1,66 – 5 €/ m2. 

p. Svitok – odporúčal by som cenu, za akú sme predávali p. Martanovičovi, je to príbuzný 

pozemok. 

p.Horný – p.Martanovič dokupoval pozemok, toto je iné . 

Orth Bc. – treba prihliadať na to, že dom je tam už postavený dávno. Odporúča nižšie ako 5€/ 

m2. 

Ing. Adamec- navrhol - dohodneme sa na 3€/ m2. Ostatní súhlasili. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča odpredaj pozemku p. Kolomanovi Svačekovi 

v zmysle predloženého návrhu za cenu 3€/ m2. (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

2.  Obchodná verejná súťaž – určenie podmienok pre prevod vlastníctva pozemkov za kúriou,  
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- schválený odpredaj z majetku mesta spôsobom obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 

2 písm. a) a § 9 a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení na nehnuteľnosti – parc. reg. C-KN č. 51/1 - záhrada 

o výmere 2 865 m2, parc. reg. C-KN č. 51/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, 

parc. reg.  C-KN č. 51/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 a parc. reg. C-KN č. 

51/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 893 m2, o celkovej výmere 3 770 m2, všetky 

evidované v liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, 

- OVS o najvhodnejší návrh na uzavretie budúcej / kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva 

k nehnuteľnostiam – k pozemkom nachádzajúcim sa na Námestí SNP v Novákoch, za 

budovou kúrie (uvedené vyššie),   

- v minulosti o predmetnú lokalitu prejavili záujem spol. Lidl a Ivanitt, 

- Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najlepší zámer využitia predmetných 

nehnuteľností spolu s ponúkanou kúpnou cenou / min. v hodnote ZP? 

- zámer využitia prevádzaných nehnuteľností musí zohľadňovať regulatívy platného 

Územného plánu Mesta Nováky pre danú lokalitu a rovnako rešpektovať ochranné pásmo 

kultúrnej pamiatky budovy kúrie, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti prevádzaných 

pozemkov, 

- znalecký posudok bude vyhotovený do konca januára 2022, 

- určiť: - formu zmluvy – budúca kúpna alebo kúpna, 

 - výšku zábezpeky, 

 - min. kúpnu cenu alebo niekoľkonásobok hodnoty podľa ZP? 

 - termín vyhlásenie OVS, 

- stanoviť podmienky OVS..., rovnako stanoviť cenu (EK). 

p.Horný ozrejmil, že pozemok je v tesnej blízkosti kúrie, ktorá pamiatkovo chránená, ochranné 

pásmo musí zistiť oddelenie výstavby. Zámer bol odpredať to v celosti o výmere 3 770 m2.. 

Robí sa znalecký posudok na pozemok, ktorý by mal byť hotový koncom januára. Je to len 

poradná hodnota, my si môžeme určiť cenu ako potrebujeme. 

Ing. Türková – je to jeden z posledných pozemkov, ktoré máme v centre mesta. Pri garážach 

pri päť dome vychádza cena pozemku pre záujemcu nan približne 70 €/m2- 

p.Horný – máme zatiaľ 2 záujemcov – f. LIDL a f. Ivanitt, ktorá tam chce polyfunkčný objekt 

– podzemná garáž, polyfunkčné objekty, byty. 

Bc. Orth – čo som práve pozeral na internete, tak za pomeok na okraji mesta Nováky je približne 

57 €/m2, podľa mňa by sa tento pozemok mal predať minimálne za 500.000 €. 

Ing. Adamec – v návrhu rozpočtu na rok 2022 mesto navrhovalo 256 826 € príjem z odpredaja 

pozemku. V pozmeňovacom návrhu navyšujeme túto sumu na 513 652 €. 

Ing. Hajsterová – v návrhu rozpočtu bol len hrubý odhad, čo som už viackrát zdôrazňovala. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča: 

 minimálnu cenu za odpredaj pozemku, ktorá nesmie byť nižšia ako  520 000,--€. 
(za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 výšku zábezpeky 50 000,--€ (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 formu zmluvy- zmluva o budúcej kúpnej zmluve (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 termín vyhlásenia OVS- v najbližšom možnom termíne po schválení na MsZ po 

dobu minimálne 2 mesiacov (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 stanovenie podmienok aby rozhodlo MsZ (za:5, proti:0, zdržal sa :0) 

 

o 13:55 odišiel p.Oršula 

 

3. Predĺženie nájomných zmlúv a cena nájmu ( v súčasnosti 1€ / m2) 



3 

 

 Marián Balaj, bytom 972 71 Nováky, Bernolákova 633 – žiadosť o predĺženie nájmu 

v nebytových priestoroch objektu súp. č. 330 (býv. CVČ) na ul. Rastislavovej, cena nájmu 

1 €/rok, zmluva je platná do 30.04.2022, 

 Občianske združenie Marinka, so sídlom 972 71 Nováky, Suvorovova 509/11 – žiadosť 

o predĺženie nájmu v nebytových priestoroch objektu súp. č. 9 (Dom kultúry) na ul. M. R. 

Štefánika, cena nájmu 1 €/rok, zmluva je platná do 30.04.2022, 

 Mestský klub dôchodcov, so sídlom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 118 - žiadosť 

o predĺženie nájmu v nebytových priestoroch objektu súp. č. 118 na ul. M. R. 

Štefánika,cena nájmu 1 €/rok, zmluva je platná do 30.04.2022, 

 Slovenský rybársky zväz, so sídlom 971 01 Prievidza, Bottova 5 - žiadosť o predĺženie 

nájmu v nebytových priestoroch objektu súp. č. 118 na ul. M. R. Štefánika,cena nájmu 1 

€/rok, zmluva je platná do 30.04.2022, 

 Slovenský zväz včelárov, obvod Nováky - žiadosť o predĺženie nájmu v nebytových 

priestoroch objektu súp. č. 118 na ul. M. R. Štefánika, cena nájmu 1 €/rok, zmluva je platná 

do 30.04.2022, 

 ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, so sídlom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 

118 - žiadosť o predĺženie nájmu v nebytových priestoroch objektu súp. č. 118 na ul. M. R. 

Štefánika, cena nájmu 1 €/rok, zmluva je platná do 30.04.2022, 

 Slovenský zväz záhradkárov, so sídlom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 118 - žiadosť 

o predĺženie nájmu v nebytových priestoroch objektu súp. č. 118 na ul. M. R. Štefánika, 

cena nájmu 1 €/rok, zmluva je platná do 30.04.2022, 

Ing. Adamec sa dotazoval, či sú zmluvy 5 –ročné a aká je výpovedná lehota , navrhuje 3- 

mesačnú a ponechať nájomné 1€/rok. 

p.Horný – je tam 4 –mesačná výpovedná lehota. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča pre vyššie uvedené oragnizácie predĺžiť nájom 

s odporúčaním nájmu 1 €/rok , na dobu 5 rokov so 4-mesačnou výpovednou lehotou. (za:4, 

proti:0, zdržal sa :0) 

 

             K bodu 2 – RO primátora za rok 2021 

Na ekonomickú komisiu boli predložené rozpočtové opatrenia primátora mesta č. 67,68,69,71-

79. Ing. Hajsterová pripomenula, že vzhľadom k tomu , že nie je ukončené účtovníctvo za rok 

2021, ešte nie je čerpanie rozpočtu uzatvorené je reálna možnosť ďalších rozpočtových 

opatrení. Ekonomická komisia nemala k predložený RO pripomienky. 

Záver: Ekonomická komisia berie na vedomie rozpočtové opatrenia primátora mesta č. 

67,68,69,71-79. (za:4, proti:0, zdržal sa :0) 

 

 

K bodu 8. Rôzne  

1. Požiadavka oddelenia VaRM na prerozdelenie a dofinancovanie schválených projektov NFP 

(CIZS, Vodozádržné opatrenia v meste Nováky, Obnova športového areálu v meste Nováky 

a Nováky –rozvoj energetických služieb) do rozpočtu na rok 2022 

2. Požiadavka oddelenia VaRM na navýšenie prostriedkov na spracovanie projektových 

dokumentácii v rozpočte na rok 2022 na objekt ZŠ 1-4 (ul. J. C. Hronského) na podanie ŽoNFP 

znižovania energetickej náročnosti verejných budov. 

Požiadavky ozrejmil p.Horný: 

1. Ide o doplnenie a prerozdelenie finančných prostriedkov na neoprávnené výdavky alebo na 

navýšenie prác alebo spoluúčasť ku schváleným dotačným projektom – CIZS Mesto 
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Nováky, Vodozádržné opatrenia v meste Nováky, Obnova športového areálu s futbalovým 

ihriskom v meste Nováky a Nováky – rozvoj energetických služieb. 

Dotknuté finančné prostriedky boli v pôvodnom návrhu z oddelenia výstavby obsiahnuté 

v programe P1 podprograme PP5 v podpoložke 717 001 (kofinancovanie rozvojových 

projektov), avšak úpravami a návrhmi zmien návrhu rozpočtu bola podpoložka 717 001 

ponížená natoľko, že neobsahuje dostatok finančných prostriedkov na dofinancovanie 

schválených projektov.  

Dotknuté projekty sú predmetom realizácie v roku 2022 a v mestskom zastupiteľstve boli 

schválené uznesenia k realizácii projektov a k uzatvoreniu zmlúv. 

Oproti zverejnenému návrhu rozpočtu na rok 2022 na stránke mesta, kde je 

v podpoložke 717 001 suma 50 000,- Eur -  ide o navýšenie návrhu rozpočtu o 14 702,- 

Eur. 

Doplnenie finančných prostriedkov do P1 PP4 podpoložka 716 – spracovanie projektových 

dokumentácii.     

2. Obdobne ako v bode 1. v pôvodnom návrhu z VaRM bola požiadavka aj na spracovanie 

projektových dokumentácii na základné školy, ZUŠ a DK pre zapojenie do výzvy na 

zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Po úpravách však v podpoložke 716 

nezostal dostatok finančných prostriedkov (pozn. v návrhu rozpočtu na rok 2022 je uvedená 

suma 30 000,-, pričom z toho 15 000,- je zmluvne viazaných a dôjde k ich úhrade). 

Doplnenie finančných prostriedkov je z dôvodu spracovania projektovej dokumentácie k 

podaniu ŽoNFP na ZŠ 1-4 (na ul. J. C. Hronského), pričom skutočná suma na projekčné 

práce bude známa až po ukončení súťaže. 

Ing. Adamec sa dotazoval, kto rozhodoval o ŽoNFP na školu na ul. Hronského. 

p. Horný odpovedal, že je to čerstvá záležitosť, rozhodovalo sa o tom asi pred 2 týždňami, 

mala by tam byť výzva na projekt, bol vykonaný energetický audit aj školy na ul. 

J.C.Hronského. Ďalej p. Horný k projektu obnova športového areálu s futbalovým ihriskom 

doplnil, že firma MARO žiadala navýšenie cien kvôli pandémii Covid a rastúcim nákladom, 

kde zároveň aj dodal, že podľa informácie od JUDr. Pietrika sa v Prievidzi nepripúšťa 

zvyšovanie cien kvôli danému dôvodu. 

Ing. Adamec sa dotazoval z čoho sa to bude platiť, 

Ing. Hajsterová odpovedala, že z prebytku, nakoľko podľa pozmeneného návrhu poslancov 

na rozpočet mesta by mal byť prebytok rozpočtu na úrovni 266.000 €. 

Oproti zverejnenému návrhu rozpočtu na rok 2022 na stránke mesta, kde je 

v podpoložke 716 suma 30 000,- Eur -  ide o navýšenie návrhu rozpočtu o 35 000,- Eur. 

Záver: Ekonomická komisia odporúča dofinancovanie projektov financovaných z NFP + 

projektovej dokumentácie z predpokladaného prebytku rozpočtu na rok 2022.(za:4, 

proti:0, zdržal sa :0) 
 

Ukončenie zasadnutia EK o 14:40 hod. 

 

Zapísala: Ing. Zuzana Hajsterová – Vedúca ekonomického oddelenia MsÚ, doplnené Ing. 

Adamcom 

V Novákoch dňa 26.1.2022 

Schválil: Ing. Branislav Adamec – predseda ekonomickej komisie 
 

 

 

 
 

 

 


