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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. 05. 2015 

 

 

Prítomní:  Peter Miština, Ing. Peter Balák, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Martin Holý, Ľubomír  

                 Ilenčík, Miroslav Lackovič, Ing. Dagmar Pavlíková 

Hostia:     RNDr. Daniel Daniš 

 

Program:   1)   Otvorenie 

                  2)   Prerokovanie podaných žiadostí 

                  3)   Rôzne 

                  4)   Problematika TKR 

                  

K bodu č. 1  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda p. Peter Miština. 

 

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 odd. 

VaRM MsÚ Nováky a zaujala nasledovné stanovisko:  

 

2.1.  Marcela Švajlenková,  M.R.Štefánika 116/13, Nováky – žiadosť o uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na dobu neurčitú z dôvodu následného odkúpenia bytu č. 8 v bytovom 

dome s.č. 116/13, ul. M.R.Štefánika -  komisia odporúča  

 

2.2.  Marián Balaj, Bernolákova 633, Nováky  - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na 

na prenájom nebytových priestorov v objekte s.č. 330 na ul. Rastislavovej na tri roky, t. do 

30.06.2018 -  komisia odporúča  

 

2.3. Marek Belko, Kpt. Weinholda 10/9, Zemianske Kostoľany – žiadosť o odkúpenie 

pozemku reg. CKN parc.č. 1729/41 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, za účelom 

zväčšenia záhrady parc. reg. CKN č. 1736/63 - komisia odporúča preveriť či sa jedná 

o zosúladenie skutkového a právneho stavu, ktorý vznikol zlým zameraním záhradkárskej 

osady a zároveň odporúča vyzvať všetkých vlastníkov pozemkov v záhradkárskej osade, 

ktorých sa táto problematika dotýka  

 

2.4. Pavel Ďurica, Mierová 76/11, Bystričany – žiadosť o odkúpenie časti pozemku reg. 

CKN par.č. 508 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie v šírke 6 m k pozemku reg. 

CKN parc.č. 513/4 na ktorom plánuje výstavbu bytových jednotiek - komisia neodporúča, 

prístup je možné riešiť z ul. M.Rázusa popred pozemok reg. CKN parc.č.506/1 

 

 

K bodu č. 3 

  

3.1.  RNDr. Daniel Daniš  

3.1.1. informoval o rokovaniach so spoločnosťou BENET s.r.o., Nováky, týkajúcich sa 

prehodnotenia zmluvných vzťahov, 

3.1.2. informoval o problematike získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu kláštora 

rehole Notre Dame 
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3.2. Peter Miština 

3.2.1. informoval o opakovanej sťažnosti Ing. Dušana Chylu, 039 01 Turčianske Teplice, 

Partizánska 408/11 na prehodnotenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov – Holičstvo 

Eva v objekte s.č. 456/4 (Dom služieb) na Ul. A. Hlinku 

3.2.2. žiadal odstrániť stĺp aj so svietidlom na ul. A.Hlinku pri cintoríne, nakoľko nasvietením 

priechodu pre chodcov sa stal zbytočný 

3.2.3. na Ul. Jesenského v zákrute k požiarnej zbrojnici žiadal dobudovať časť chodníka – 

komisia požiadala p. Miroslava Lackoviča aby predložil za spol. VEPOS s.r.o. Nováky 

cenovú ponuku   

3.2.4.  žiadal odstrániť stĺpiky na ktorých už nie je smerové značenie  

3.2.5   dokončiť čistenie nánosu v tunely pod št. cestou I/50 na ul. Nábrežnej 

3.2.6.  vyzvať SVP Piešťany na odstránenie vyvráteného stromu v Lelovskom                                     

potoku 

3.2.7.  na ul. Trenčianskej nejde po poslednej búrke satelit     

3.2.8. informoval o kontrole osvetlenia v meste, ktoré vykonala komisia v zložení RNDr. 

Daniel Daniš, Peter Miština, Ing. Ján Krajči a Miroslav Lackovič  

 

3.3.  Miroslav Lackovič upozornil na vypúšťanie splaškových vôd z rodinného domu pri 

záhradkárskej osade pri Poliklinike 

3.4.   Ing. Ľudovít Miština upozornil, že pred začatím rekonštrukčných prác na ul. 

Trenčianskej, je potrebné zrealizovať časť kanalizácie z ul. Duklianskej, aby sa v budúcnosti 

nemusel rozpíliť nový asfaltový koberec, ako aj vyčistiť časť komunikácie a cestný rigol od 

nánosu zo št. cesty I/50. 

 

K bodu č. 4 

 

Zástupca spoločnosti BENET s.r.o. Nováky sa nedostavil na rokovanie komisie.  

 

 

 

 

 

V Novákoch dňa 29. 05. 2015 

 

 

Zapísala: Ing. Dagmar Pavlíková – vedúca odd. VaRM          ................................................. 

 

 

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

                  

                                 

 

                    

 

 


