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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 26. 01. 2023 

 

Prítomní:   

Peter Miština, Juraj Svitok, Ing. Ľudovít Miština, Bc. Michal Türk, Ľuboš Krcha, Anton 

Horný, Ing. Lucia Podivinská                               

       

Ospravedlnení:   

 

Program:    1)  Otvorenie 

2)  Žiadosti občanov 

3)  Rôzne  

4)  Záver 

 

K bodu č. 1  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda p. Peter Miština, 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 
ELSPOL – SK, s. r. o. so sídlom 029 01 Námestovo, Miestneho priemyslu 1085 (zastupujúca 

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

žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti 

mestských pozemkov parc. reg. E-KN č. 212 a 799/3 (evidované v LV č. 3070), k. ú. Nováky, 

ktoré budú dotknuté stavbou „14580 – Nováky – Sad č. 2 – Zahustenie TS“ – umiestnenie 

elektroenergetického zariadenia v predpokladanom rozsahu 18 m
2
. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili zriadenie odplatného, časovo neobmedzeného 

vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov parc. reg. E-KN č. 212 

(ostatná plocha o výmere 657 m
2
, evidovanej na LV č. 3070) a parc. reg. C-KN č. 799/3 

(ostatná plocha o výmere 1 002 m
2
, evidovanej na LV č. 3070), k. ú. Nováky - Mesta Nováky 

ako budúceho povinného z vecného bremena, a to v časti pozemkov parc. reg. C-KN č. 2650 - 

orná pôda a parc. reg. C-KN č. 2656/1 – zastavaná plocha a nádvorie (obe neevidované na 

LV), strpieť právo uloženia elektroenergetického zariadenia, priznania ochranného pásma 

v zmysle platných právnych predpisov na základe znaleckého posudku na náklady stavebníka, 

v prospech stavebníka Stredoslovenskej distribučnej, a. s. so sídlom 010 47 Žilina,                      

Pri Rajčianke 2927/8, ako budúceho oprávneného z vecného bremena. Žiadosť odporučili 

predložiť na ekonomickú komisiu. (5za) 
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2.2 
ELSPOL – SK, s. r. o. so sídlom 029 01 Námestovo, Miestneho priemyslu 1085 (zastupujúca 

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

žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časti mestských pozemkov 

parc. reg. E-KN č. 212 o výmere cca 23 m
2
 a parc. reg. E-KN č. 799/3 o výmere cca 2 m

2
 

(obe evidované v LV č. 3070), k. ú. Nováky, ktoré budú dotknuté stavbou „14580 – Nováky – 

Sad č. 2 – Zahustenie TS“ – umiestnenie elektroenergetického zariadenia. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť zámer budúceho odpredaja ako prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti pozemkov zapísaných v liste 

vlastníctva č. 3070 pre k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky, parc. reg. E-KN č. 212 

o výmere cca 23 m
2
,  (ostatná plocha o celkovej výmere 657 m

2
) a parc. reg. E-KN č. 799/3 

o výmere cca 2 m
2
, (ostatná plocha o celkovej výmere 1 002 m

2
) - v časti pozemku parc. reg. 

C-KN č. 2650 - orná pôda (neevidovanej na LV), z dôvodu uloženia elektroenergetického 

zariadenia na týchto pozemkoch v rámci stavby „14580 – Nováky – Sad č. 2 – Zahustenie 

TS“, v prospech stavebníka Stredoslovenskej distribučnej, a. s. so sídlom 010 47 Žilina,              

Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36 442 151, pričom skutočná výmera časti dotknutých pozemkov 

bude zameraná po realizácii predmetnej stavby porealizačným geometrickým plánom, za cenu 

stanovenú v zmysle znaleckého posudku zabezpečeného stavebníkom, obe na jeho náklady.  

(5 za) 

 

2.3 
Akzent BigBoard, a. s., so sídlom 821 04 Bratislava, Ivanská cesta 2D - žiadosť o predĺženie 

Nájomnej zmluvy zo dňa 28. 02. 2020 platnej do 31.12.2022, ohľadne prenájmu pozemku 

pod reklamnou stavbou (billboardom) umiestnenou na časti mestskej parc. reg. E-KN            

č. 738, k. ú. Nováky, o výmere 5,1 m
2
. 

   

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť zámer prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti parc. reg. E KN 

č. 738 (ostatná plocha o celkovej výmere 26 965 m
2
, evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 3070 

v prospech Mesta Nováky) vo výmere 5,1 m
2
, na ktorej je umiestnené reklamné zariadenie 

typu „billboard obojstranný“ nachádzajúci sa na parkovisku pri železničnej stanici,                         

v prospech spoločnosti Akzent BigBoard, a. s., so sídlom 821 04 Bratislava, Ivanská cesta 

2D, IČO: 44 540 957, na obdobie 3 rokov z dôvodu pokračovania v nájme so žiadateľom                

na pozemok pod existujúcim reklamným zariadením žiadateľa. Cenu odporučili aktualizovať 

na ekonomickej komisii. (5 za) 

 

2.4 
GRYF media s. r. o., so sídlom 010 09 Žilina - Bytčica, Pažite 56 - žiadosť o predĺženie 

Nájomnej zmluvy zo dňa 31.10.2019 na prenájom pozemku na umiestnenie reklamnej stavby 

typu „jednostranný billboard“ v počte 1 ks na mestskej parcele reg. C-KN č. 189/1, k. ú. 

Nováky. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť zámer prenájmu majetku mesta ako 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti parcely reg. C-KN č. 189/1 

(zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 003 m
2
, evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1 

v prospech Mesta Nováky) vo výmere 5,1 m
2
, na ktorej je umiestnené reklamné zariadenie 
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typu „jednostranný billboard“ nachádzajúci sa na autobusovej stanici, v prospech spoločnosti 

GRYF media s. r. o., so sídlom 010 09  Žilina – Bytčica, Pažite 56, IČO: 36 382 884,                     

na obdobie 3 rokov z dôvodu pokračovania v nájme so žiadateľom na pozemok                             

pod existujúcim reklamným zariadením žiadateľa. Cenu odporučili aktualizovať                             

na ekonomickej komisii.  (5 za) 

 

2.5  
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce, so sídlom 958 41 Veľké Uherce - 

žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2017 platnej do 31.10.2022, ohľadne 

dočasného užívania pozemku pod automatom na mlieko umiestneným na časti mestskej parc. 

reg. C-KN č. 123, k. ú. Nováky, o výmere 2,00 m
2
, nachádzajúcej sa pri bočnej stene objektu 

kina súp. č. 120 (od Pribinovej ulice) na ul. M. R. Štefánika v Novákoch. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť zámer prenájmu nehnuteľného 

majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti parc. reg. C-KN 

č. 123 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 168 m
2
, evidovaná v LV č. 1, k. ú. Nováky) 

o výmere 2,00 m
2
, nachádzajúcej sa pri bočnej stene objektu kina súp. č. 120   (od Pribinovej 

ulice) na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, na ktorej je umiestnený automat na mlieko, 

v prospech Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce, so sídlom 958 41 

Veľké Uherce, IČO: 205 869, na obdobie 5 rokov z dôvodu pokračovania v nájomnom 

vzťahu so žiadateľom za účelom prevádzkovania automatu na mlieko. Cenu odporučili 

aktualizovať na ekonomickej komisii. (5 za) 

  

2.6 

Mária Lackovičová, bytom 972 71 Nováky, Pribinova 130/16 – žiadosť o obnovenie 

kúpnopredajnej zmluvy na pozemok parc. reg. C-KN č. 189/41 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 20 m
2
, k. ú. Nováky (LV č. 1, evidovaná v prospech Mesta Nováky) uzatvorenej 

dňa 19.10.2006 medzi zosnulým Miroslavom Lackovičom a Mestom Nováky.    

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť odpredaj nehnuteľného majetku  vo 

vlastníctve 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, a to parc. reg. C-KN č. 189/41 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m
2 

, 

k. ú. Nováky, evidovaná na LV č. 1, v prospech Mesta Nováky, nakoľko sa na tomto 

pozemku nachádza stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa (v zmysle Uznesenia o dedičstve č. 

8D/125/2020 zo dňa 12.05.2021), a to v prospech Márie Lackovičovej, rod. Baukovej, trvale 

bytom 972 71 Nováky, Pribinova 130/16, ako jedinej dedičky po zosnulom synovi 

Miroslavovi Lackovičovi, na ktorého bola vyhotovená pôvodná Kúpna zmluva na prevádzaný 

pozemok dňa 19. 10. 2006, no nebol podaný návrh na vklad vlastníctva k pozemku do 

katastra nehnuteľností.  (5 za) 

  

2.7 

Informácia o schválenom zámere odpredaja pozemkov - Základná organizácia SZZ č. 24-1, 

Nováky, Sad č. 2, v zast. Ing. Pavlom Šimkom, bytom 972 71 Nováky, Bernolákova 632/13. 

 

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

odpredaja pozemkov - Základná organizácia SZZ č. 24-1, Nováky, Sad č. 2, v zast. Ing. 

Pavlom Šimkom, bytom 972 71 Nováky, Bernolákova 632/13 a zároveň odporúčajú schváliť 

predmetný odpredaj pozemkov.  (5 za)   
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2.8 

VZN – doplnok k VZN č. 2/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebísk - kolumbárium 

- treba predložiť a schváliť návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018 

o prevádzkovom poriadku pohrebísk tak, že: 

- do čl. 2 sa v druhej vete na konci bodu 2. vloží slovo v znení: „kolumbárium“, 

- v čl. 4 sa prvá veta mení a nahrádza textom v nasledovnom znení: 

„Mesto Nováky prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie 

ľudských pozostatkov alebo urnové miesto na uloženie ľudských ostatkov. 

Urny so spopolnenými ľudskými ostatkami je možné na pohrebiskách uložiť do 

urnových schránok v kolumbáriu, do zeme v urnových hájoch alebo do existujúcich 

hrobov.“   

- mení Prílohu č. 1 tak, že sa v tabuľke s Cintorínskymi službami bod č. 2 nahrádza 

nasledovným textom: 

„2. Nájom miesta na uloženie urny: 

a) do zeme v urnovom háji, o rozmere 50 x 50 cm, na 10 rokov bez ohľadu vložených 

urien,            10,00 € 

b) v kolumbáriu do urnovej schránky s rozmermi 40 x 40 cm (pre 1 - 2 urny), za prvých 

20 rokov,            ........... € 

c) v kolumbáriu do urnovej schránky s rozmermi 60 x 40 cm (pre 1 – 3 urny), za 

prvých 20 rokov,                                                ........... €  

d) v kolumbáriu za každých ďalších 10 rokov pre oba rozmery, ............ €    

 

- na koniec Prílohy č. 1 sa ďalej doplní poznámka:  

„V nájomnom za prenájom urnových schránok v kolumbáriu nie je započítaná cena za 

vyhotovenie nápisu na epitafnej doske urnovej steny a ďalšie doplnky na základe 

individuálnej požiadavky, ktoré v záujme zachovania jednotného vzhľadu urnovej steny 

zabezpečí prevádzkovateľ pohrebiska u zhotoviteľa urnovej steny na náklady 

pozostalého objednávateľa služby.“  

 

Dôvodová správa:  

Nakoľko sa na cintoríne na ul. Lelovskej vybudovala stavba kolumbária, treba doplniť 

platné VZN č. 2/2018 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v predkladanom znení.   

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili schváliť doplnok k VZN č. 2/2018 

o prevádzkovom poriadku pohrebísk - kolumbárium a odporučili stanoviť cenu                          

na ekonomickej komisii spolu s úpravami pôvodného cenníka služieb. (5 za)   

 

2.9 

FLEX STORE s. r. o. organizačná zložka, so sídlom 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, 

Karpatské námestie 10A  – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú 

   

  Záver: Členovia komisie výstavby neodporučili uzatvorenie nájomnej zmluvy na rovnakú 

časť predmetnej mestskej parcely o celkovej výmere 44,044 m
2
 pod oboma predajnými 

stánkami na dobu neurčitú. Odporúčajú ponechanie Dohody na užívanie verejného 

priestranstva na obdobie 1 rok. Zároveň odporúčajú platbu vopred. V prípade, ak časť 

pozemku, na ktorom sa nachádza automat na nápoje nie je zahrnutý do celkovej výmery, je 

potrebné, aby bol automat odstránený. ( 5 za) 
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2.10 

Bresman, spol. s. r. o., so sídlom 018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 1369/181 –     

žiadosť o uzatvorenie dohody o užívaní verejného priestranstva na časť mestského pozemku 

v k. ú. Nováky - parc. reg. C-KN č. 9/7 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1198 m
2
, 

evidovaná v LV č. 1), ktoré sa nachádza pri parkovisku na Nám. SNP v Novákoch, za účelom 

umiestnenia poštového novinového stánku, o výmere 5,4 m
2
, 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili uzatvorenie dohody o užívaní verejného 

priestranstva na časť mestského pozemku v k. ú. Nováky - parc. reg. C-KN č. 9/7 (zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1198 m
2
, evidovaná v LV č. 1), ktorý sa nachádza pri parkovisku 

na Nám. SNP v Novákoch, za účelom umiestnenia poštového novinového stánku, o výmere 

5,4 m
2 

na obdobie 3 roky.   ( 5 za) 

 

2.11 

PNMK s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, A. Hlinku 483/1 – žiadosť o uzavretie budúcej 

zmluvy o zriadení vecného bremena k budúcej výstavbe obytného domu „Rezidencia Fraňa 

Kráľa“ v Novákoch na ul. Fraňa Kráľa umiestnenej na pozemku parc. reg. C-KN č. 135/4 

(zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 050 m
2
, k. ú Nováky, evidovaní na LV č. 2318 

v prospech žiadateľa spol. PNMK s. r. o.) na mestský pozemok parc. reg. E-KN č. 730/8,   k. 

ú. Nováky (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 781 m
2
, vlastnícky evidovaná v prospech 

Mesta Nováky, LV č. 1), v časti parc. reg. C-KN č. 147 (neevidovaná na LV). 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili zriadenie budúceho odplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. 

E-KN č. 730/8 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 781 m
2
, evidovanej na LV č. 1), k. ú. 

Nováky - Mesta Nováky ako budúceho povinného z vecného bremena, a to v časti pozemku 

parc. reg.     C-KN č. 147 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 503 m
2
 (neevidovaná na 

LV), strpieť právo uloženia, údržby a opráv inžinierskych sietí, a právo vstupu, prejazdu 

a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj 

rekonštrukcie predmetných inžinierskych sietí budovaných k budúcej výstavbe obytného 

domu „Rezidencia Fraňa Kráľa“ v Novákoch na ul. Fraňa Kráľa, nachádzajúcej sa na 

pozemku parc. reg. C-KN č. 135/4 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 050 m
2
, k. ú 

Nováky, evidovaní na LV č. 2318 v prospech žiadateľa spol. PNMK s. r. o.), v rozsahu 

upresnenom porealizačným geometrickým plánom vyhotoveným po realizácii stavby, /za 

jednorazovú odplatu stanovenú na podklade znaleckého posudku vyhotoveného na náklady 

stavebníka/, v prospech investora PNMK s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, A. Hlinku 483/1, 

IČO: 50 454 323, ako budúceho oprávneného z vecného bremena na základe znaleckého 

posudku na náklady stavebníka. Žiadosť odporučili predložiť na ekonomickú komisiu.             

(5 za) 

 

2.12 

PTH a. s., so sídlom 971 01 Prievidza, Priemyselná 82 – žiadosť o uzatvorenie dodatku          

k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 27.01.2022 

ohľadne doplnenia parcely v rámci pripravovanej stavby „Výstavba OZE zdroja Laskár 

a napojenie na CZT Nováky“.  
 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili uzatvorenie dodatku k Zmluve o uzatvorení 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 27.01.2022 ohľadne doplnenia parcely 

v rámci pripravovanej stavby „Výstavba OZE zdroja Laskár a napojenie na CZT 

Nováky“.   (5 za) 
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2.13 

Návrh na zrušenie uznesení MsZ na podnet kontrolóra: 

- č. 619/2021 zo dňa 29.06.2021 – žiadosť Slovak Telekom a. s. o uzatvorenie dohôd 

o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností (optika Lelovce, 

optika pre bytový dom Štúrova, optika chem. kolónia) – uznesenie nezrealizované: optika 

Lelovce, optika pre bytový dom Štúrova – nezrealizované (v oboch prípadoch boli prijaté 

aj uznesenia o zriadení budúceho vecného bremena), optika chem. kolónia – uzatvorená 

zmluva o budúcom vecnom bremene v roku 2017,    

- č. 670/2021 zo dňa 04.10.2021 – žiadosť Slovenskej pošty, a. s. o bezodplatné 

umiestnenie odkladacích schránok na mestských pozemkoch – žiadateľ schránky 

umiestnil na iných pozemkoch ako mestských, 

- č. 841/2022 zo dňa 25.05.2022: 

Dôvodová správa: Uznesenie MSZ č. 841/2022 zo dňa 25.05.2022 sa ruší z toho dôvodu, 

že poslanci mestského zastupiteľstva boli na najbližšom zasadnutí informovaní 

o odbornom posúdení stavu strešnej krytiny a so spracovaným rozpočtom opráv 

a prípadnej kompletnej výmeny strešnej krytiny v Základnej umeleckej škole.  

Takisto je potrebné uvedené uznesenie zrušiť, pretože z toho dôvodu, že neboli schválené 

finančné prostriedky v rozpočte mesta na predmetné práce, nebolo vyhlásené verejné 

obstarávanie na odstránenie havarijného stavu alebo na kompletnú výmenu strešnej 

krytiny na budove Základnej umeleckej školy tak, aby sa práce mohli vykonávať počas 

letných prázdnin.   

 

 

Záver: Členovia komisie výstavby na podnet kontrolóra mesta odporučili                                       

zrušenie uznesení č. 619/2021, 670/2021 a 841/2022.  (5 za) 

 

  

Rôzne:  

p. Miština:  

- upozornil na prepadávajúcu sa časť cesty na ul. Štúrovej po rozkopávke p. Gombarčíka, 

taktiež je potrebné vyzvať spoločnosť SPP, ktorá rozkopala časť cesty z dôvodu poruchy 

- navrhol vyzvať spoločnosť Lidl na zatretie jedného priechodu pre chodcov 

- navrhol naplánovať projekty kanalizácie na ulice Duklianska, Nábrežná a Trenčianska 

- informoval komisiu, že v rozpočte mesta je naplánovaná výsadba na mestskom cintoríne, čo 

by on neodporúčal 

p. Krcha – navrhol vypíliť 3ks stromov na Nám. SNP, nakoľko sú suché 

p. Svitok – navrhol zahrnúť ul. Jesenského do výstavby kanalizácie, taktiež informoval 

o nevhodnom parkovaní pri bytovom dome č. 125 na Nám. SNP  

p. Türk - navrhol výmenu zvyšných okien na nebytových priestoroch v objekte učka z dôvodu 

zateplenia celej budovy 

p. Ľ. Miština : 

– informoval komisiu, že na parkovisku pri autobusovej stanici je dlhodobo odstavené auto 

a je potrebné ho odstrániť 

- informoval, že potrubie vedúce popri rieke Nitry je zhrdzavené a v zlom technickom stave 

- navrhol doplniť dopravné značenie označujúce smery najbližších miest a to pri pošte a  na 

ul. Jesenského 

- navrhol vyzvať Slovenský vodohospodársky podnik ohľadne napúšťacieho kanála 

- navrhol požiadať Slovenský vodohospodársky podnik  o odstránenie rampy pri hrádzi a 

 spriechodnenie chodníka pre cyklistov 
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- navrhol umiestniť priechody pre chodcov na ul. G. Košťála  pred železničným priecestím 

a na ul. Jesenského za priecestím 

p. Miština – navrhol prehodnotiť výškové umiestnenie mestského informačného systému. 

 

 

V Novákoch dňa 26. 01. 2023 

 

 

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

 

 

Schválil: Peter Miština – predseda komisie výstavby                     ................................................... 


