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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. 01. 2015 

 

 

Prítomní: Peter Miština, Peter Balák, Ing. Martin Holý, Miroslav Lackovič, Ing. Ján Krajči,  

                Ing. Pavel Šimko, Ing. Pavol Peško, Ing. arch. Gabriel Szalay, Ing. Dagmar  

                Pavlíková 

 

Program:   1)   Otvorenie 

                  2)   Prerokovanie podaných žiadostí 

                  3)   Úlohy z MsZ 

                  2)   Rôzne 

 

K bodu č. 1  

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda p. Peter Miština, ktorý prítomných privítal, 

predstavil jednotlivých členov komisie na základe uznesenia MsZ č. 13/2015 zo dňa 

02.01.2015 a č. 27/2015 zo dňa 19.01.2015. 

 

K bodu č. 2  

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

prerokovala predložené materiály, žiadosti a podnety podané na odd. VaRM MsÚ Nováky 

a zaujala nasledovné stanovisko:  

 

2.1.  Komisia odporúča zmenu Uznesenia MsZ č. 523/2014 zo dňa 17.06.2014 nasledovne: 

MsZ súhlasí so zriadením záložného práva na nehnuteľnosť „Novostavba nájomných bytov 

14 b. j.“, súpisné číslo 205, na parcele registra „C“ č. 145/6 – zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 367 m2, vedenú na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nováky, ktorej výlučným vlastníkom je 

záložca Mesto Nováky, v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15. 

 

2.2. Komisia odporúča doplnenie Uznesenia MsZ č. 487/2014 zo dňa 25.3.2014 tak, že 

dopĺňa druhý odstavec v tomto uznesení:  

- s tým aby k prevodu majetku podľa predchádzajúcej vety došlo aj spôsobom uzatvorenia 

zámennej zmluvy, ktorou si účastníci navzájom vymenia geometrickým plánom odčlenené 

časti na nehnuteľnostiach tak, že Mesto Nováky odovzdá do bezpodielového spoluvlastníctva 

Antona Rajnohu a manž. Štefánie, trvale bytom 972 71  Nováky, ul. Hviezdoslavova 

15/2A, časť pozemku parc.č. 372/2, označenú diel 3 vo výmere 6 m2, ktorý tvorí súčasť 

nového pozemku parc.č. C KN 372/19, ostatné plochy, vo výmere 22 m2 a súčasne Anton 

Rajnoha a manž. Štefánia odovzdajú do výlučného vlastníctva Mesta Nováky novovytvorený  

pozemok parc. č. C KN 372/62, ostatné plochy, vo výmere 4 m2 

 

2.3. Ing. Ivan Líška, Veľká Okružná 1096/47, 958 01  Partizánske – žiadosť o zámenu a            

odkúpenie pozemku podľa GP č. 116/2014, vyhotoveného dňa 30. 04. 201- komisia 

odporúča odpredať diel 3 vo výmere 8 m2  ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu 3,30 

eur/m2 a  odkúpiť diel 1 vo výmere 6 m2 za rovnakú cenu, vzhľadom k tomu, že žiadateľ 

kúpou a  odpredajom  uvedených častí pozemku uvedie právny stav do súladu so skutkovým, 

nakoľko pri výstavbe garáží v tejto lokalite došlo k ich posunutiu oproti vytýčenému stavu 
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2.4. Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Matice slovenskej 10, 971 01  Prievidza –  
návrh na odkúpenie (resp. zámenu) nehnuteľností ovplyvnených banskou činnosťou za cenu 

0,44 €/ m2 stanovenú znaleckým posudkom - komisia súhlasí s odpredajom uvedených 

nehnuteľností, odporúča cenu 2 €/m2; zároveň treba preveriť, či HBN a.s. Prievidza vlastnia 

pozemky v meste Nováky, ktoré by mohli zameniť za požadované pozemky. 

  

2.5. AGS ATELIÉR, s. r. o., Š. Baniča 777/2, 971 01  Prievidza  – UŠ IBV Pri štadióne – 

žiadosť týkajúca sa zmeny riešenia systému dažďovej kanalizácie a umiestnenia trafostanice v 

územnoplánovacom podklade – komisia súhlasí s návrhom výstavby, ale retenčné nádrže 

navrhuje umiestniť v rámci zástavby RD a nie v areáli futbalového štadiónu.   

- Branislav Kertész, Lehotská 1496/69, Nováky, Helena Karaková, A. Hlinku 459/10, Nováky 

a Tibor Jestrebský- 62,8 m2  -  žiadosti o prenájom pozemku na vybudovanie parkovacích 

miest na ul. Lehotskej: oproti rodinným domom - komisia odporúča parkovisko spraviť s 

polovegetačných panelov so zatrávnením, za cenu stanovenú vo VZN č. 4/2008 – 0,16 

eur/m2/deň za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska resp. vyhradeného 

parkoviska, nasledovne: p. Kertész – 45 m2 – cena 2 628,- eur, p. Karaková - 45 m2 – cena 

2 628,- eur a p. Jestrebský – 62,80 m2 – 3 667,52 eur 

 

2.6. Komisia odporúča schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Nováky o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd, vypracovaného na základe upozornenia prokurátora č. Pd 100/14/3307-2 

zo dňa 02.07.2014 

 

2.7. Alžbeta Repková, Ul. Baníkov 76/12, Nováky – žiadosť o prenájom pozemku z parc. 

CKN č. 189/1, za účelom zriadenia záhradky - komisia odporúča prenájom pozemku o 

výmere cca 80 m2 v priestore za radovými garážami a časť pozemku od garáží smerom 

k železnici ponechať na výstavbu jednej garáže. Prenájom riešiť formou nájomnej zmluvy 

s úhradou 10,- eur/rok. 

 

2.8. MPM Group, s. r. o., Hlavná 545/81, Nitrianske Rudno  - žiadosť o odkúpenie parcely 

CKN č. 778/1 (časť z parcely EKN č. 50) o výmere 21 m2, ktorá je súčasťou predzáhradky a 

tvorí prístup k rodinnému domu žiadateľa -  komisia odporúča, nakoľko sa jedná 

o majetkoprávne vysporiadanie jestvujúceho stavu 

 

2.9. PPC a.s. Prievidza – žiadosť o vyhradenie troch parkovacích miest pri podnikovej 

predajni na ulici Rastislavovej, za účelom krátkodobého parkovania motorových vozidiel pre 

zákazníkov - komisia odporúča  

 

2.10. Mestský klub dôchodcov v Novákoch – žiadosť o pridelenie parkovacej plochy pre 

osobné automobily pracovníkov základnej školy na ul. Štúrovej - komisia odporúča 

konzultáciu problematiky s pani riaditeľkou ZŠ, resp. pozvať p. riaditeľku na najbližšie 

zasadnutie komisie. 

  

2.11. Obyvatelia byt. domu č. 111/5 na ul. Kukučínovej – žiadosť o vybudovanie chodníka 

k bytovému domu – komisia odporúča vybudovanie na vlastné náklady žiadateľov 

  

2.12. Obyvatelia byt. domu č. 111/5 na ul. Kukučínovej – žiadosť o rekonštrukciu ul. 

Kukučínovej a zmenu pôvodného chodníka na parkovacie miesta, komisia odporúča 

vypracovanie projektu statickej dopravy v danej lokalite, resp. v meste Nováky. 
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Rekonštrukciu Ul. Kukučínovej navrhnúť ako investičnú akciu do rozpočtu mesta pre r. 2015 

– 2016. 

 

2.13.  Milan Minárik, Veterná 14, Prievidza – žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 2 

roky, resp. na dobu neurčitú, na časť pozemku o výmere 120 m2 z parc. reg. EKN č. 219 – 

ostatné plochy o výmere 288 m2, k. ú. Nováky, za účelom umiestnenia včelích úľov a chovu 

včiel - komisia súhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu určitú (prenájmom na 5 

rokov) za cenu 10 €/rok.   

 

 

K bodu č. 3 
 

3.1.1. Uznesenie MsZ č. 44/2015 zo dňa 19.01.2015  - komisia žiada aby vedúca odd. VSŠaR 

MsÚ predložila predpokladaný demografický vývoj počtu detí a p. riaditeľka MŠ predložila 

zoznam nevybavených žiadostí o umiestnenie detí 

 

3.1.2. Uznesenie MsZ č. 42/2015 zo dňa 19.01.2015 - komisia odporúča nasledovné 

alternatívy na umiestnenie Domu soc. starostlivosti o seniorov - budova internátu TSK na ul. 

Bernolákovej, budova bývalého výpočtového strediska na ul. Chemikov, budova bývalého 

učilišťa na ul. Chemikov, budova kláštora na Nám SNP patriaceho Kanonistkám sv. 

Augustína rehole Notre Dame a budova bývalého CVČ na Nám. SNP.  

Komisia odporúča Ekonomickej komisii preveriť možnosť odkúpenia budovy internátu TSK 

na ul. Bernolákovej a budovy kláštora na Nám SNP patriaceho Kanonistkám sv. Augustína 

rehole Notre Dame 

 

3.1.3.  Komisia odporúča vyčleniť v rozpočte mesta na r. 2015 v rámci investičných akcií 

rekonštrukciu ul. Lesnej a rekonštrukciu lávky ponad rieku Nitru. 

 

 

K bodu č. 4 

 

4.1.  p. Peter Miština žiadal:  

4.1.1. - odstrániť konáre, ktoré zostali po opilovaní stromov pri št. ceste I/50 v križovatke s ul. 

Jesenského a v areáli ZŠ na ul. J.C.Hronského 

4.1.2. opíliť stromy a vyčistiť svah št. cesty I/50 na ul. Trenčianskej 

4.1.3. oprav časť poškodeného chodníka pri železničnom priecestí 

4.1.4. vyzvať majiteľ nedokončenej budovy  na pozemku CKN par.č. 759/6 v Lelovciach 

v zmysle ust. zák.č. 50/76 Zb. – stavebný zákon za neúmerné predlžovanie výstavby 

4.1.5. zrušiť nevyhovujúce oplotenie budovy súp.č. 118 na ul. M.R.Štefánika 

4.1.6. opraviť pokles na novovybudovanej šachte pred bytovým domom súp.č. 1 na ul. 

M.R.Štefánika 

4.1.7. zriadiť bráničku na cintorín na ul. Lelovskej v dolnej časti oplotenia 

4.1.8. upraviť a vyčistiť Dom smútku na cintoríne na ul. Lelovskej 

4.1.9. zaslať spoločnosti BENET s.r.o. Nováky žiadosť o predloženie cenovej ponuky na 

dokončenie digitalizácie TKR v meste Nováky, najmä ul. Chalúpkova, Lehotdká po ZŠ, 

G.Košťála, A.Hlinku, Nábrežná, Lelovská, časť Kollárovej, Duklianska v časti Kebianka 

a Trenčiansk. 

4.1.10. vyzvať náčelníka železničnej stanice, aby zabezpečil vypúšťanie splodín z kúrenia 

v strážnej búdke  v súlade so zákonom o ochrane ovzdušia 
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4.1.11. zabezpečiť náter priechodov pre chodcov pred  a za železničným priecestím na ul. 

Jesenského 

4.1.12. prizvať dopravného inžiniera Ing. Líšku ohľadom riešenia priechodu pre chodcov na 

št.ceste I/50 v križovatke s ul. Jesenského a Trenčianska 

4.1.13. upozornil na nedodržiavanie max. rýchlosti na ul. Duklianskej 

4.1.14. upraviť okolie bytového domu na ul. Kukučínovej a ul. Štúrovej 

4.1.15. riešiť odpredaj pozemkov pod garáže na ul. Baníkov a Chemikov, 

4.1.16. vyzvať SSC a.s. Žilina na riešenie nevyhovujúceho stavu št. cesty I/50 v úseku 

priechodu pre chodcov v časti Lelovce 

4.1.17. postúpiť zoznam garáži užívaných v rozpore so zák. č. 50/76 Zb. na SOU Nováky, 

aby začal priestupkové konanie voči vlastníkom 

4.1.18. vyzvať SVP, š.p. OZ Piešťany k oprave prechodu pri výustnom kanály v Lelovciach 

po oprave zábradlia  

4.1.19. odporučil primátorovi mesta RNDr. Danielovi Danišovi : 

  4.1.11.1. - zvolať jednanie s SPP a.s., týkajúce sa plynofikácie ul. Kollárovej, časť k ul. 

Duklianskej a jednanie so SSC a.s. Žilina týkajúce sa realizácie kruhového objazdu , resp. 

vytvorenia odbočovacieho pruhu na križovatke ul. G. Košťála na Nám. SNP 

  4.1.11.2. - prejednať funkčnosť kruhového objazdu na autobusovej stanici s dopravným 

inžinierom Ing. Líškom 

  4.1.11.3. - menovať komisiu na výber žiadateľov a výber spôsobu odpredaja pozemkov 

4.1.20. informoval o rokovaní konanom v MDK Nováky dňa 28.01.2015, ktoré sa týkalo 

projektu protipovodňových opatrení 

 

 

4.2. Ing. Martin Holý – vyzvať vlastníka spol. PATIO s.r.o. Nováky, aby informoval 

o ďalšom postupe prác na výstavbe bytových domov na ul. Chemikov a Štúrovej 

 

4.3. p. Miroslav Lackovič – požadoval umiestniť stĺp verejného osvetlenia na Nám. SNP pri 

bytovom dome súp.č. 216 

                          

                    

 

 

V Novákoch dňa 08. 02. 2015 

 

 

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

 

 

 

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


