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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 09. 03. 2022 

 

Prítomní:   

Bc. Anton Hajnovič, Ľudmila Záhorská, Marián Grman, Róbert Petriska, Mgr. Pavel Oršula, 

Anton Horný, Ing. Lucia Podivinská                               

       

Ospravedlnení: Juraj Svitok 

 

Program:    1)  Otvorenie 

2)  Žiadosti občanov 

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) schválila predložený program a prerokovala predložené materiály, 

žiadosti a podnety podané na oddelenie VaRM MsÚ Nováky a zaujala nasledovné stanovisko:  

 

Program rokovania: 

 

  2.1 
Veronika Kluvancová, bytom 972 71 Nováky, M. Rázusa 67/26 – žiadosť o prenájom časti 

mestského pozemku mimo obývanej zóny za účelom umiestnenia včelstva. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili žiadateľke obrátiť sa ohľadne umiestnenia 

včelstva na tunajší urbariát, resp. konkretizovať pozemok, o ktorý by mala žiadateľka záujem 

a zaslať novú žiadosť.  ( 4 za) 

 

  2.2 
Bc. Ľubomír Híreš a manž., bytom 972 71 Nováky, Suvorovova 538/34 – žiadosť 

o zriadenie vecného bremena na mestskom pozemku parc. reg. C-KN č. 1301, k. ú. Nováky 

(evidovaná na LV č. 1 v prospech Mesta Nováky), na ktorom je umiestnená plynová skrinka. 

- na predmetnú stavbu bolo vydané Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby „Vytesnenie 

meradla - prekládka“ č. MsÚ-NO/1706/2021/9285/VaRM zo dňa 26.11.2021, dňa 

05.01.2022 bola stavba ukončená, 

- so žiadateľmi bola uzatvorená Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena dňa 25.11.2021, v ktorej bol dohodnutý obsah zmluvy o zriadení vecného 

bremena, 

- ide o zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“,   

ktoré  spočíva  v  povinnosti  vlastníka pozemku parc. reg. C-KN č. 1301 (LV 1) v k. ú. 

Nováky (ako povinného z vecného bremena) strpieť právo zriadenia, umiestnenia, 

riadneho užívania, údržby a prípadných opráv resp. rekonštrukcie plynovej skrinky 

s meradlom plynu v prospech každodobých vlastníkov budovy nachádzajúcej sa na 

parc. reg. C-KN č. 1343/2 v k. ú. Nováky ako oprávnených z vecného bremena v rozsahu 
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vyznačenom v technickom podklade vyhotoveným projektantom Ing. Vladislavom 

Chlpekom z 12/2021 tvoriaceho súčasť zmluvy opísaného opisným spôsobom.  

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili zriadenie bezodplatného, časovo 

neobmedzeného vecného bremena „in rem“.  ( 4 za) 

 

  2.3 
GALTON spol. s. r. o. so sídlom 010 01 Žilina, J. M. Hurbana 333/30 (zastupujúca spol. 

Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8) – žiadosť o 

doplnenie Uznesenia MsZ č. 717/2021 zo dňa 09.12.2021 týkajúceho sa uzatvorenia zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na stavbu „13486 – Nováky – Ku strelnici – 

Zahustenie TS pre IBV Ku strelnici“, 

- týmto uznesením bolo schválené zriadenie budúceho odplatného, časovo 

neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov parc. 

reg. C-KN č. 285/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 384 m2, evidovanej na LV č. 

1) a parc. reg. C-KN č. 297/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 852 m2, 

evidovanej na LV č. 1), k. ú. Nováky - Mesta Nováky ako budúceho povinného z vecného 

bremena, strpieť právo uloženia elektroenergetického zariadenia, priznania ochranného 

pásma v zmysle platných právnych predpisov, vstup osôb a vjazd vozidiel za účelom 

prevádzky, údržby a opráv v súvislosti so stavbou „13486 – Nováky – Ku strelnici – 

Zahustenie TS pre IBV Ku strelnici“ o predpokladanej výmere 40 m2, upresnenej 

porealizačným geometrickým plánom vyhotoveným po realizácii stavby, za jednorazovú 

odplatu stanovenú na podklade znaleckého posudku vyhotoveného na náklady investora, 

v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s. (so sídlom 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 

2927/8) ako budúceho oprávneného z vecného bremena, 

- vzhľadom na nečinnosť SPF musel žiadateľ pristúpiť k zmene pôvodne navrhnutej trasy 

VN káblového vedenia, ktorá prechádza ďalšími mestskými pozemkami: parc. reg. C-

KN č. 297/21 a č. 303 (obe na LV č. 1), parc. reg. E-KN č. 662/1 (LV č. 3070) – 

obmedzenie spolu 88 m2, treba doplniť už schválené uznesenie, t. j. celkom 128 m2, 

- spoločnosť upozorňuje na obmedzenie na parc. reg. C-KN č. 297/1 vo výške 120 m. 

   

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili doplniť Uznesenia MsZ č. 717/2021 zo dňa 

09.12.2021 týkajúceho sa uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na stavbu „13486 – Nováky – Ku strelnici – Zahustenie TS pre IBV Ku strelnici“ 

v predloženom znení.   (4 za) 

 

2.4 
VAŠA s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, Andreja Hlinku 86  – žiadosť o uzatvorenie zmluvy 

o budúcom vecnom bremene na mestských pozemkoch, cez ktoré je vedený verejný vodovod, 

splašková a dažďová kanalizácia, 

- ide o mestské pozemky: parc. reg. C-KN č. 304/15, 298/2 (obe na LV č. 1), E-KN č. 

662/1, 660 (obe na LV č. 3070), C-KN č. 5123, 5124 (obe na LV č. 4759), ktoré sa 

nachádzajú pod cestou a zeleným pásom v okolí cesty, 

- žiadateľ na základe Stanoviska mesta k žiadosti o umiestnenie inžinierskych sietí                   

č. 7757/1505/2016 zo dňa 14.07.2016 požaduje od mesta uzatvorenie zmluvy 

o budúcom vecnom bremene na dotknutých mestských pozemkoch, a to za účelom 

uloženia inžinierskych sietí pre stavbu „vodovodná prípojka, prípojka splaškovej 

kanalizácie a dažďovej kanalizácie“ a zabezpečenia vstupu na tieto pozemky z dôvodu 

vykonávania údržby a opráv týchto inžinierskych sietí,  
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- podľa stanoviska je navrhované bezodplatné vecné bremeno, na dobu neurčitú.   

Prípojky inžinierskych sietí budú slúžiť k budúcej výstavbe „IBV Martinovská, 

Nováky“. 

     

Dňa 23.02.2022 spol. Vaša s. r. o. doručila na MsÚ Nováky Doplnenie k žiadosti zo dňa 

24.01.2022 týkajúcej sa uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na inžinierske siete (viď vyššie). Týmto listom žiadajú doplniť do zmluvy ďalšie 

vecné bremeno na časti mestských pozemkoch parc. reg. C-KN č. 5123, 5124 a 5125, k. 

ú. Nováky (LV č. 4759), cez ktoré je trasovaná komunikácia potrebná pre IBV 

Martinovská.  

Navrhujú uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

s povinnosťou budúceho povinného (Mesto Nováky) strpieť na častiach týchto pozemkov 

stavbu – miestnu obslužnú komunikáciu a strpieť vstup na tieto pozemky a to na dobu 

neurčitú bezodplatne. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili zriadiť budúce VB v predloženom znení, 

cena za zriadenie VB bude stanovená na EK. ( 4 za) 

 

2.5  
Terézia Oršulová, bytom 972 71 Nováky, Lesná 816/22 - žiadosť o odkúpenie časti 

mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 4841 (ostatná plocha o výmere 524 m2, evidovaná 

na LV č. 4759) o výmere cca 70 m2, k. ú. Nováky, za účelom vybudovania spevnenej plochy 

a prístupového chodníka k plánovanej výstavbe rodinného domu. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili odkúpenie časti mestského pozemku z parcely 

registra C-KN č. 4841 (ostatná plocha o výmere 524 m2, evidovaná na LV č. 4759) o výmere 

cca 70 m2, k. ú. Nováky, pre Teréziu Oršulovú, bytom Nováky, Lesná 816/22 za podmienky, 

aby do termínu rokovania mestskej rady, ktorá sa má konať dňa 22.3.2022, doručila 

tunajšiemu úradu čestné vyhlásenie vlastníkov pozemku C-KN č. 4840 o budúcom 

nadobudnutí tohto pozemku do vlastníctva žiadateľky.  (4 za) 

  

2.6 

Jana Valovičová, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 212/68 – žiadosť o odkúpenie časti 

mestského pozemku z parc. reg. E-KN č. 183/2, o výmere cca 20 m2, k. ú. Nováky, z dôvodu 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod terasou (zo dňa 27.01.2022), 

- p. Valovičová kúpila rodinný dom spolu s terasou v roku 2017, 

- opakovaná žiadosť, 1. žiadosť p. Valovičovej zo dňa 11.09.2019, táto žiadosť bola 

prerokovaná na komisii výstavby dňa 29.10.2019 (odporučili odpredaj ako osobitný zreteľ 

z dôvodu bezprostredného spojenia s rodinným domom žiadateľky súp. č. 212, a to na 

podklade GP vyhotoveným žiadateľkou, cenu určí EK) a v MsR dňa 11.11.2019, 

Na základe uznesenia MsR, ktorá sa stotožnila so stanoviskom komisie výstavby, bol od 

14.11.2019 zverejnený zámer odpredaja „časti z parc. reg. E-KN č. 183/2 - ostatná plocha 

o celkovej výmere 2 921 m2, (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 3070, vo vlastníctve 

Mesta Nováky), a to o výmere cca 20 m2, z dôvodu bezprostredného napojenia existujúcej 

terasy v čase kúpy s rodinným domom súp. č. 212 vo vlastníctve žiadateľky, v prospech 

Jany Valovičovej, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 212/68, za cenu 7,00 €/m2. 

(Cenu určila EK.) 

 



4 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť zámer v MsZ (v MsR už bol), 

pričom si žiadateľka následne vybaví dodatočné stavebné povolenie spojené 

s kolaudáciou stavby a po vyhotovení GP môže požiadať o schválenie odpredaja 

predmetnej časti parcely reg. E-KN č. 183/2, na ktorej sa nachádza postavená terasa.              

( 4 za) 

  

  2.7 

Mária Homolová, bytom 972 71 Nováky, Svätoplukova 96/2 – žiadosť o uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na mestský pozemok parc. reg. C-KN č. 162/26 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 26 m2, k. ú. Nováky, na ktorom sa nachádza garáž vo vlastníctve žiadateľky, 

- na predmetný pozemok bola uzatvorená so žiadateľkou Zmluva o uzatvorení budúcej 

kúpnej zmluvy dňa 01.10.2012 a následne Dodatok č. 1 zo dňa 02.05.2018 pojednávajúci  

o zväčšení výmery z 21 m2 na 26 m2 (zameraná Geometrickým plánom č. 310/2017 zo 

dňa 21.11.2017 spol. Geoslužba Prievidza, s. r. o., M. Mišíka 19A, 971 01 Prievidza, 

ktorý bol vyhotovený po realizácii garáže) a o predĺžení termínu výstavby garáže (do 

31.08.2018), Uznesenie MsZ č. 1003/2018 zo dňa 04.04.2018, 

- garáž bola skolaudovaná Kolaudačným rozhodnutím č. 123/2017/513/SOÚ zo dňa 

26.11.2018, právopl. dňa 27.12.2018, 

- kúpna cena bude uhradená po podpise kúpnej zmluvy nasledovne: pôvodných 21 m2 po 

5,50 €/m2, ďalších 5 m2 po 15 €/m2. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili uzatvorenie kúpnej zmluvy na mestský 

pozemok parc. reg. C-KN č. 162/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2, k. ú. 

Nováky, na ktorom sa nachádza garáž vo vlastníctve žiadateľky v predloženom znení.            

(4 za) 

2.8 

M. Besedová – odvolanie k vyjadreniu zo dňa 28.12.2021 ohľadne zámeny pozemkov: 

Ľubica Haviarová, bytom 971 01 Prievidza, Necpalská cesta 240/22, v zast. Monikou 

Besedovou - žiadosť zo dňa 27. 10. 2021 o vydanie stanoviska k zámene pozemkov                  

v osobnom vlastníctve p. Ľubice Haviarovej, a to pozemkov parc. reg. E-KN č. 168/1, 

170/1, 170/2 (evidovaných v LV č. 3258, v podiele 1/1) a parc. reg. E-KN č. 167/1, 171/1 

(evidovaných v LV č. 3256, v podiele 10/16), k. ú. Nováky, za mestský pozemok parc. 

reg. C-KN č. 1728/25 (LV č. 1), k. ú. Nováky, popr. iný návrh mesta, 

- ide o obdobnú žiadosť, ktorá bola riešená v Komisii výstavby dňa 25.08.2020 a na 

Mestskej rade dňa 07.09.2020 – záver: neodporučili zámenu pozemkov. (Členovia 

komisie výstavby neodporučili zámennú zmluvu pozemkov vo vlastníctve žiadateľky: 

parc. reg. E-KN č. 168/1, 170/1, 170/2 v 1/1 (LV 3258) a parc. reg. E-KN č. 167/1, 171/1 

v 10/16 (LV č. 3256), k. ú. Nováky, ktoré nadobudla darovacou zmluvou.) 

 

Záver: Členovia komisie výstavby trvajú na svojom stanovisku a neodporúčajú 

navrhovanú zámenu pozemkov. (4 za) 

                                                                 

2.9 

značenie.sk, s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, Východná 301/40  – žiadosť o predĺženie 

zmluvy o nájme elektrického osvetlenia za účelom umiestnenia jednotného mestského 

navigačného systému v meste Nováky. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili pripraviť na schválenie zámer prenájmu 

majetku mesta v ponukovom konaní v prospech najlepšej ponuky. (4  za) 
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2.10 

Juraj Slabej, bytom 971 01 Prievidza, Urbánkova 908/4 - žiadosť o schválenie prístupovej 

cesty k pozemku za železnicou, 

- dňa 10.9.2018 listom č. 7864/1619/2018 mesto Nováky žiadalo o preverenie údajov 

týkajúcich sa titulu nadobudnutia pozemku reg. E-KN parc. č. 738, ktorá je evid. 

v prospech mesta Nováky na LV č. 3070 pre k. ú. Nováky. Predmetný pozemok tvorí 

široké okolie železničnej stanice spolu s koľajiskom.  

- Okresnú úrad Prievidza, Katastrálny odbor v odpovedi zo dňa 1.10.2018 potvrdil na 

základe vykonaného šetrenia, že uvedený pozemok reg. E-KN parc. č. 738 spolu 

s pozemkami reg. E-KN č. 737 a 740 boli nesprávne zapísané v LV č. 3070 v prospech 

mesta Nováky. Nakoľko v pozemkovej knihe sú uvedené pozemky vedené ako železnica 

vo vlastníctve štátu a v správe Železníc SR.  

- dňa 27.11.2018 listom č. 9430/1619/2018 mesto Nováky zaslalo uvedenú odpoveď 

Okresného úradu PD Železniciam SR, Správe majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 

04 Bratislava k ďalšiemu konaniu vo veci. 

- Železnice SR sa k uvedenej veci do dnešného dňa ďalej nevyjadrili.  

- dňa 8.12.2021 bola mestskému úradu v Novákoch doručená žiadosť Juraja Slabeja 

o schválenie plánovanej stavby príjazdovej cesty dĺžky cca 100 m, šírky 2,5 m vedúcej 

k pozemku reg. C-KN parc. č. 641/1. Uvedená príjazdová cesta má viesť cez vyššie 

uvedený problémový pozemok reg.  E-KN parc. č. 738 (druh pozemku ostatná plocha).  

- dňa 12.01.2021 členovia komisie odporučili presunúť uvedenú žiadosť do nasledujúceho 

prerokovania s tým, že budú preverené vlastnícke vzťahy k pozemkom a určí sa forma 

právneho vzťahu k predmetnej príjazdovej ceste.  

 

 

Záver: Členovia komisie výstavby neodporučili schválenie príjazdovej cesty                                  

k súkromnému pozemku parcela registra C-KN č. 641/1 k. ú. Nováky za železnicou, nakoľko 

sa jedná o sporné pozemky. (4 za) 

 

 

2.11 

Mgr. Stanislav Beseda, bytom 972 24 Diviacka Nová Ves, Vrbany 441 a Mgr. Zuzana 

Pekárová, bytom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 63/10 - žiadosť o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch Mesta Nováky - parc. reg. C-KN č. 1639, vlastnícky evidovaná ako 

parc. reg. E-KN č. 183/2 (ostatná plocha o výmere 2 921 m2, LV č. 3070), k. ú. Nováky, 

z dôvodu vybudovania elektrickej prípojky k rodinnému domu súp. č. 202 

nachádzajúceho sa na parc. reg. C-KN č. 1639, obe vo vlastníctve žiadateľov (LV č. 113). 

 

Záver Členovia komisie výstavby odporučili schváliť zmluvu o vecnom bremene na 

priznanie práva uloženia elektrickej prípojky na parc. reg. E-KN č. 183/2, k. ú. Nováky, 

v rozsahu zameranom uvedeným GP.  (4 za) 

 

 

  2.12 

BoGo bus s. r. o., so sídlom 97 271 Nováky, Partizánska 297/17 – žiadosť o dlhodobý 

prenájom časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 395/1, k. ú. Nováky, o výmere cca 

200 m2. 
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Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť zámer prenájmu a následne prenájom 

časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 395/1, k. ú. Nováky, o výmere cca 200 m2 

(osobitný zreteľ).   (4 za) 

 

         

  2.13 

VAŠA s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, A. Hlinku 86 – zmluva o spolupráci  

- schválené (Uznesením č. 719/2021 zo dňa 09.12.2021): uzavretie zmluvy o spolupráci – 

Mesto Nováky a Vaša s. r. o., E. Gombarčík za stanovených podmienok: 

- spol. Vaša s. r. o. sa zaväzuje zrealizovať na pozemkoch parc. reg. C-KN č. 4111/4 (orná 

pôda o výmere 439 m2, evidované v LV č. 4507, vlastník Eduard Gombarčík) a 4112/32 

(orná pôda o výmere 1 590 m2, evidované v LV č. 4580, vlastník spol. Vaša), k. ú. 

Nováky, verejnú komunikáciu vrátane odvedenia dažďových vôd, jednostranného 

chodníka pre peších a verejného osvetlenia v zmysle projektovej dokumentácie 

predloženej k územnému konaniu č. 70/2016/264/SOÚ zo dňa 21.11.2016, a to najneskôr 

do termínu uvedeného v stavebnom povolení vydanom príslušným stavebným úradom, 

- spol. Vaša s. r. o. a E. Gombarčík sa zároveň zaväzujú zriadiť v prospech mesta 

bezodplatné vecné bremeno na dobu neurčitú na pozemkoch parc. reg. C-KN č. 4111/4 

(LV č. 4507, vlastník Eduard Gombarčík) a 4112/32 (LV č. 4580, vlastník spol. Vaša), k. 

ú. Nováky, na ktorých sa nachádzajú prevádzané stavby, v rozsahu zameranom 

porealizačným geometrickým plánom, spočívajúce v povinnosti vlastníkov pozemkov 

strpieť na dotknutých pozemkoch stavby (verejnú komunikáciu vrátane odvedenia 

dažďových vôd, jednostranného chodníka pre peších a verejného osvetlenia) a v práve 

prechodu a prejazdu oprávneného a udržiavania predmetných stavieb, 

- Mesto Nováky sa zaväzuje po kolaudácii stavby a po zriadení vecných bremien prevziať 

do svojho majetku zrealizovanú verejnú komunikáciu vrátane odvedenia dažďových vôd, 

jednostranného chodníka pre peších a verejného osvetlenia, a to uzatvorením kúpnej 

zmluvy, 

- Mesto Nováky sa zaväzuje po nadobudnutí tejto stavby do majetku mesta tento zaradiť 

do siete miestnych komunikácií za stanovených podmienok. 

 

Záver:  

Členovia komisie výstavby berú na vedomie upresnenie podmienok do zmluvy o spolupráci: 

Nadobudnutie stavby - verejnej komunikácie vrátane odvedenia dažďových vôd, 

jednostranného chodníka pre peších a verejného osvetlenia do majetku mesta nastáva 

dňom podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Následne bude predmetná 

stavba prebratá preberacím protokolom, súčasťou ktorého bude projektová dokumentácia 

a ďalšie materiály súvisiace so stavbou. 

Do držby a užívania prevádzanej stavby vstúpi kupujúci dňom prebratia stavby. 

Čas plnenia - zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť kúpnu zmluvu dohodnutého obsahu 

do 30. kalendárnych odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

vydaného príslušným stavebným úradom k stavbe - verejná komunikácia vrátane 

odvedenia dažďových vôd, jednostranného chodníka pre peších a verejného osvetlenia.  

(4 za)    

 

Členovia komisie výstavby odporúčajú doplniť jestvujúce uznesenie ohľadne Zmluvy 

o spolupráci po dohovore s p. Gombarčíkom o kúpnu cenu za 1 €  za stavby verejnej 

komunikácie vrátane odvedenia dažďových vôd, jednostranného chodníka pre peších a 

verejného osvetlenia v zmysle projektovej dokumentácie predloženej k územnému konaniu           

č. 70/2016/264/SOÚ zo dňa 21.11.2016. (4 za)  
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2.14 

Obchodná verejná súťaž – „pozemky za kúriou“ – určenie podmienok pre prevod 

vlastníctva pozemkov za kúriou, zmena výmery parciel na základe GP, 

- schváliť 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 2 589 m2 a parc. reg. C-KN č. 51/4 - zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 634 m2, obe zamerané Geometrickým plánom č. 48185655-1/2022 od spol. 

Patricius Sova – Geoskteam, so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1, odčlenené 

z pôvodných parciel reg. C-KN č. 51/1 a 51/4 (obe evidované v liste vlastníctva č. 1 pre      

k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky), a parc. reg. C-KN č. 51/2 - zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 8 m2, o celkovej výmere 3 231 m2, evidovaná v liste vlastníctva č. 1 

pre k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, 

- odčlenením ochranného pásma kúrie a rešpektovaním pripravovaných vodozádržných 

opatrení sa zmenila celková výmera z pôvodných 3 770 m2 na 3 231 m2, 

- 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. 

- 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 (ochranné pásmo oddelené novým zameraním), 

 určiť: 

- výšku zábezpeky - EK, 

- či sa stanoví min. kúpna cena alebo niekoľkonásobok hodnoty podľa ZP? 

- termín vyhlásenie OVS, 

- komisia na vyhodnotenie OVS – 11 poslancov,  

- stanoviť podmienky OVS. 

 

Záver z komisia VaRM zo dňa 12.01.2022:  

Členovia komisie výstavby odporučili nasledovné podmienky k OVS :  

- kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov bude najlepší zámer využitia 

 predmetných nehnuteľností s ponúkanou kúpnou cenou,   

-  vyhodnotenia OVS sa zúčastní všetkých 11 poslancov, 

- výšku zábezpeky určí ekonomická komisia 

- termín vyhlásenia: po schválení na MsZ 

- budúca kúpna zmluva. 

(4 za) 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže                        

na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa na Nám. SNP v Novákoch za budovou kúrie. 

Zároveň členovia komisie odporučili štúdiu „Námestie pri Kúrii“ – rekonštrukcia CMZ 

Nováky II. etapa odprezentovať na najbližšom zasadnutí MsR a MsZ. (4 za) 
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2.15 

PK AGRO Družstvo s. r. o. - návrh funkčného využitia lokalita pri skleníkoch HBP a. s., 

- dňa 25.1.2022 bola MsÚ Nováky písomne doručená žiadosť spoločnosti PK AGRO 

Družstvo s.r.o. o zaradenie návrhu funkčného využitia územia do rozvojových území ÚP 

mesta Nováky. Presnejšie sa jedná o územie pod existujúcimi skleníkmi spoločnosti HBP 

a. s. nad rýchlostnou cestou R2. V zmysle aktuálne platného ÚP mesta Nováky je 

predmetná lokalita vedená v rámci územno-priestorového celku (ÚPC) č. 10 ako plochy 

zelene a parkov.  

 

 

Záver: Členovia komisie výstavby berú na vedomie predloženú žiadosť od spoločnosti 

PK AGRO Družstvo s.r.o. Vzhľadom na to, že mesto aktuálne zabezpečuje tvorbu nového 

ÚP mesta Nováky, komisia odporúča predložiť žiadosť na ďalšie riešenie zhotoviteľovi 

územného plánu - spoločnosti AGS ATELIÉR s.r.o. Prievidza.  (4 za) 

 

 

2.16 

Marián Kofrit, bytom Poluvsie 111, 972 16 Pravenec – žiadosť o stanovisko k zámeru 

výstavby rodinného domu na pozemku reg. C-KN parc. č. 3753, 

- dňa 2.2.2022 bola MsÚ Nováky písomne doručená žiadosť Mariána Kofrita o predbežné 

stanovisko mesta k zámeru výstavby rodinného domu na pozemku reg. C-KN parc.                

č. 3753 (ul. Duklianska) evid. na LV č. 6090. V zmysle aktuálne platného ÚP mesta 

Nováky je predmetný pozemok vedený v rámci ÚPC č. 6, funkčno-priestorového bloku 

(FPB) č. 6.3 a návrhovej lokality č. 6.3.2A ako návrh obytného územia. 

 

 

Záver: Členovia komisie výstavby neodporučili výstavbu rodinného domu na pozemku 

parcela reg. C-KN č. 3753 k. ú. Nováky, nakoľko existujúca komunikácia nie je vhodná ako 

prístupová komunikácia na výstavbu ďalších rodinných domov. Zároveň členovia komisie na 

zasadnutí Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného 

poriadku zo dňa 02.09.2021 odporučili písomne vyzvať záujemcov o výstavbu v uvedenej 

časti, aby si zabezpečili znalecký posudok k miestnej komunikácii na vlastné náklady.  (4 za) 

 

2.17 

Eduard Gombarčík, bytom Námestie SNP 1600/29, 972 71 Nováky – požiadavka na 

zapracovanie do konceptu ÚP mesta Nováky zmena funkčného využitia pozemku č. 2856 pre 

rekreáciu (výstavba chát), 

- dňa 23.2.2022 bola MsÚ Nováky písomne doručená žiadosť Eduarda Gombarčíka 

o zapracovanie návrhu zmeny funkčného využitia pozemku reg. C-KN parc. č. 2856 

(evid. na LV č. 4507) - druh pozemku trvalé trávne porasty - na územie rekreácie 

(výstavba chát). V zmysle aktuálne platného ÚP mesta Nováky je predmetný pozemok 

vedený v rámci ÚPC č. 9 ako plochy trvalých trávnych porastov.   

- priložená žiadosť, LV č. 4057, zákres v mape 

 

Záver: Členovia komisie výstavby berú na vedomie predloženú žiadosť Eduarda 

Gombarčíka bytom Nám. SNP 1600/29, Nováky. Vzhľadom na to, že mesto aktuálne 

zabezpečuje tvorbu nového ÚP mesta Nováky, komisia odporúča predložiť žiadosť na 

ďalšie riešenie zhotoviteľovi územného plánu - spoločnosti AGS ATELIÉR s.r.o. 

Prievidza.  (4 za) 
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2.18 

Informácia o schválenom zámere prenájmu nebytových priestorov - M. Balaj, do MsR ostrý 

prenájom, 

- schválený zámer prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 330 na ul. Rastislavova 

v Novákoch, parc. č.. 256/1 k. ú. Nováky, pre Mariána Balaja, Bernolákova 633/19, 

Nováky, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona                

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu zabezpečenia 

stretávania sa členov kickbox klubu, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2027, t. j. na obdobie 5 rokov, s výpovednou 

lehotou 4 mesiace  

- prenajímaná plocha 132,07 m2 

- cena nájmu 1,00 € / rok, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajímateľ má záujem 

zachovávať v predmete nájmu i naďalej stretávanie sa členov kickbox klubu. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby zobrali na vedomie informáciu o schválenom zámere 

prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 330 na ul. Rastislavovej v Novákoch, parc.            

č. 256/1 k. ú. Nováky, pre Mariána Balaja, Bernolákova 633/19, Nováky za účelom 

stretávania sa členov kickbox klubu a odporúčajú schváliť jeho prenájom.  (4 za) 

 

2.19 

Informácia o schválenom zámere prenájmu nebytových priestorov - Občianske združenie 

Marinka, do MsR ostrý prenájom, 

- schválený zámer prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 9 na ul. M. R. Štefánika   

v Novákoch, parc. č. 411/1 k. ú. Nováky, pre Občianske združenie Marinka, Suvorovova 

509/11, Nováky, IČO: 42285330, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu  zabezpečenia stretávania sa členov zväzu, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2027, t. j. na obdobie 5 rokov, s výpovednou 

lehotou 4 mesiace  

- prenajímaná plocha 24,00 m2 

- cena nájmu 1,00 € / rok, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajímateľ má záujem 

zachovávať v predmete nájmu i naďalej stretávanie sa členov Občianskeho združenia 

Marinka. 

Záver: Členovia komisie výstavby zobrali na vedomie informáciu o schválenom zámere 

prenájmu nebytových priestorov v objekte  č. 9 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc.              

č. 411/1 k. ú. Nováky, pre Občianske združenie Marinka, Suvorovova 509/11, Nováky, IČO: 

42285330 za účelom stretávania sa členov združenia a odporúčajú schváliť jeho prenájom.             

( 4 za) 

 

2.20 

Informácia o schválenom zámere prenájmu nebytových priestorov - Mestský klub 

dôchodcov, do MsR ostrý prenájom, 

- schválený zámer prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. 

Štefánika v Novákoch, parc. č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Základnú organizáciu jednoty 

dôchodcov na Slovensku, Mestský klub dôchodcov – denné centrum, M. R. Štefánika 
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118, Nováky, IČO: 00897019/3008, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu  zabezpečenia stretávania sa členov klubu, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2027, t. j. na obdobie 5 rokov, s výpovednou 

lehotou 4 mesiace  

- prenajímaná plocha 196,64 m2 

- cena nájmu1,00 € / rok, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajímateľ má záujem 

zachovávať v predmete nájmu i naďalej stretávanie sa členov Mestského klubu 

dôchodcov. 

 

 

Záver: Členovia komisie výstavby zobrali na vedomie informáciu o schválenom zámere 

prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc.           

č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Mestský klub dôchodcov – denné centrum, M. R. Štefánika 118, 

Nováky, IČO: 00897019/3008 za účelom stretávania sa členov klubu a odporúčajú schváliť 

jeho prenájom. (4 za) 

 

2.21 

Informácia o schválenom zámere prenájmu nebytových priestorov - Slovenský rybársky 

zväz, do MsR ostrý prenájom, 

- schválený zámer prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. 

Štefánika v Novákoch, parc. č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Slovenský rybársky zväz – 

Mestská organizácia Prievidza, Bottova 5, 972 01 Prievidza, IČO: 00178209306, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu  zabezpečenia stretávania sa členov 

zväzu, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2027, t. j. na obdobie 5 rokov, s výpovednou 

lehotou 4 mesiace  

- prenajímaná plocha 56,73 m2 

- cena nájmu 1,00 € / rok, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajímateľ má záujem 

zachovávať v predmete nájmu i naďalej stretávanie sa členov Slovenského rybárskeho 

zväzu. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby zobrali na vedomie informáciu o schválenom zámere 

prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc.            

č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Slovenský rybársky zväz, Bottova 5, Prievidza, IČO: 00178209306 

za účelom stretávania sa členov zväzu a odporúčajú schváliť jeho prenájom.  (4 za) 
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2.22 

Informácia o schválenom zámere prenájmu nebytových priestorov - Slovenský zväz 

včelárov, do MsR ostrý prenájom, 

- schválený zámer prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. 

Štefánika v Novákoch, parc. č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Slovenský zväz včelárov, M. R. 

Štefánika 118, Nováky, IČO: 00178349, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z 

dôvodu  zabezpečenia stretávania sa členov zväzu, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2027, t. j. na obdobie 5 rokov, s výpovednou 

lehotou 4 mesiace  

- prenajímaná plocha 50,00 m2 

- cena nájmu 1,00 € / rok, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajímateľ má záujem 

zachovávať v predmete nájmu i naďalej stretávanie sa členov Slovenského zväzu 

včelárov. 

Záver: Členovia komisie výstavby zobrali na vedomie informáciu o schválenom zámere 

prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc.            

č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Slovenský zväz včelárov, M. R. Štefánika 118, Nováky, IČO: 

00178349 za účelom stretávania sa členov zväzu a odporúčajú schváliť jeho prenájom.                    

(4 za) 

 

2.23 

Informácia o schválenom zámere prenájmu nebytových priestorov - ZO Slovenského zväzu 

zdravotne postihnutých, do MsR ostrý prenájom, 

- schválený zámer prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. 

Štefánika v Novákoch, parc. č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky , M. R. Štefánika 118, Nováky, IČO: 

00698172, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb.         o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu  zabezpečenia 

stretávania sa členov zväzu, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2027, t. j. na obdobie 5 rokov, s výpovednou 

lehotou 4 mesiace  

- prenajímaná plocha 61,00 m2 

- cena nájmu 1,00 € / rok, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajímateľ má záujem 

zachovávať v predmete nájmu i naďalej stretávanie sa členov Základnej organizácie 

Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nováky. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby zobrali na vedomie informáciu o schválenom zámere 

prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc.            

č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 

M. R. Štefánika 118, Nováky, IČO: 00698172 za účelom stretávania sa členov zväzu 

a odporúčajú schváliť jeho prenájom.  (4 za) 

 

 



12 

 

2.24 

Informácia o schválenom zámere prenájmu nebytových priestorov - Slovenský zväz 

záhradkárov, do MsR ostrý prenájom, 

- schválený zámer prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. 

Štefánika v Novákoch, parc. č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Slovenský zväz záhradkárov, M. 

R. Štefánika 118, Nováky, IČO: 42375126, ako prípad hodný osobitného zreteľa v 

zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov z dôvodu  zabezpečenia stretávania sa členov zväzu, za podmienok: 

- na dobu určitú od 01. 05. 2022 do 30. 04. 2027, t. j. na obdobie 5 rokov, s výpovednou 

lehotou 4 mesiace  

- prenajímaná plocha 44,30 m2 

- cena nájmu 1,00 € / rok, nájomné je splatné do 30. 06. daného roka. 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenajímateľ má záujem 

zachovávať v predmete nájmu i naďalej stretávanie sa členov Slovenského zväzu 

záhradkárov. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby zobrali na vedomie informáciu o schválenom zámere 

prenájmu nebytových priestorov v objekte č. 118 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc.             

č. 127/1 k. ú. Nováky, pre Slovenský zväz záhradkárov, M. R. Štefánika 118, Nováky, IČO: 

42375126 za účelom stretávania sa členov zväzu a odporúčajú schváliť jeho prenájom.           

(4 za) 

 

2.25 

MC Nováčik, so sídlom 972 71 Nováky, Chemikov 956/34 – žiadosť o uzatvorenie zmluvy 

o nájme v nebytových priestoroch, 

- nájomná zmluva platná do 30.06.2022, platia 1 €/rok, 

- schváliť zámer prenájmu v nebytových priestoroch na Námestí SNP 125. 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili prenájom nebytových priestorov v objekte             

č. 125/2 na Nám. SNP v Novákoch, parc. č. 16 k. ú. Nováky, pre Materské centrum Nováčik 

na dobu určitú od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023, t. j. na obdobie 1 rok. Výška nájomného bude 

prerokovaná na zasadnutí ekonomickej komisie.   (4 za) 

 

2.26 

Danuša Svoradová, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 12/13 – žiadosť o pridelenie 

tabule parkovného miesta pre ŤZP pri Strednej odbornej škole na Hviezdoslavovej ulici. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili pridelenie parkovacieho miesta ako 

všeobecného miesta pre ZŤP na náklady mesta.   (4 za) 
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2.27 

Matúš Bialeš bytom 972 71 Nováky, Lelovská 669/31 - žiadosť o riešenie problematiky 

ohľadne prístupových mostíkov k rodinným domom na ul. Lelovskej, nakoľko sú                            

v havarijnom stave. 

 

Záver: Nakoľko v minulosti neboli preukázané vlastnícke vzťahy k uvedenej stavbe, komisia 

neodporúča schváliť rekonštrukciu havarijných stavov mostíkov.   (4 za) 

 

2.28 

Návrh dodatku k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta: Doplnenie Článku 7 bodu 5 

 

Členovia komisie výstavby boli oboznámení s návrhom doplnku do Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Nováky, ktorý rozdeľuje kompetencie 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 SR 

5Obdo/44/2018 zo dňa 28.3.2019, ktorý vyriekol absolútnu neplatnosť zmluvy z dôvodu jej 

neschválenia v zastupiteľstve.  

Doplnenie pôvodného znenia zásad hospodárenia pojednávajúce o tom, že pri nadobúdaní 

služieb sa postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, aby nedošlo k prípadnému 

spochybneniu uvedenej textácie z pohľadu kompetencií. 

Pozn. V praxi sú štandardne zmluvy na nadobúdanie služieb (t.j. predovšetkým zmluvy o 

dielo s projekčnými spoločnosťami, mandátne zmluvy so stavebnými dozormi a pod...) po 

ukončení procesov VO uzatvorené s primátorom mesta a nadväzne zverejnené na stránke 

mesta. Zákon o verejnom obstarávaní upravuje uzatvorenie zmluvy po ukončení resp. 

vyhodnotení súťaže s víťazom súťaže. 

Článku 7 ods. 5 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky v úplnom doplnenom znení 

nasledovne: 

Pri odplatnom nadobúdaní služieb sa postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov a smernice VO. Službou sa rozumie určitá činnosť jedného 

druhu, ktorej celková cena je dohodnutá vopred (projektové práce, stavebný dozor...). 

Primátor mesta je oprávnený k uzatvoreniu zmlúv pri odplatnom nadobúdaní služieb. 

 

Záver: 
Členovia komisie výstavby odporučili schváliť materiál v predloženom znení. (4za) 

 

2.29 

Oprávnenie primátora mesta ako štatutárneho zástupca mesta Nováky uzatvoriť zmluvu                   

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súvislosti s realizáciou projektu 

„Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky“ v zmysle 

schválenej žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP302040BDQ2. 

 

Záver: 
Členovia komisie výstavby na svojom rokovaní zo dňa 9.3.2022 odporučili MsZ schváliť 

v predloženom znení. (4za) 
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2.30 

Doplnenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta na zabezpečenie služieb k 

implementácii schválených projektov. 

 

Členovia komisie výstavby na rokovaní dňa 9.3.2022 zobrali na vedomie požiadavku na 

doplnenie financovania rozpočtu na zabezpečenie služieb externého manažmentu 

k implementácii schválených projektov (bežné výdavky vo výške 9045,88 Eur) a na 

zabezpečenie financovania archeologických prác v rámci projektu vodozádržných opatrení 

v parku v okolí kostola (kapitálové výdavky vo výške 13 023,- Eur). 

 

Záver: 

Členovia komisie výstavby odporučili vyčleniť finančné prostriedky do príslušných položiek 

rozpočtu mesta. (4 za) 

 

 

Rôzne:  

p. Oršula – upozornil na auto, ktoré už dlhšiu dobu stojí na ul. Štúrovej, zároveň 

poznamenal, že je nutné riešiť parkovaciu politiku v meste Nováky 

p. Petriska – upozornil na opustené autá - vraky parkujúce pri drevosklade na Nám. SNP 

p. Hajnovič – informoval sa o priebehu opravy cesty na  ul. Suvorovovej  a opravy chodníka 

na Nám. SNP. 

 

 

 

V Novákoch dňa 09. 03. 2022 

 

 

 

 
Zapísala: Ing. Lucia Podivinská                                                     ................................................... 

 

 

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


