
Z á p i s  zo zasadnutia komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného 
prostredia a verejného poriadku konanej na Mestskom úrade v Novákoch 

dňa 20. 1. 2016

Prítomní:  
Peter Miština, Ing. Ľudovít Miština, Ing. Peter Balák,  Ing. Ján Krajči,  Miroslav Lackovič, 
Ľubomír Ilenčík, Ing. Lucia Podivínska, Ing. Vladimíra Trojanová                              

Ospravedlnený:
Ing. Martin Holý

     
Hostia:     
RNDr. Daniel Daniš, Mgr. Milan Oršula, Ing. Arch. Miloslav Šimánek, Ing. Peter Bošiak

Program:   1)   Otvorenie
2)   Výrub drevín 
3)   Prerokovanie podaných žiadostí

                  4)   Verejný poriadok
                  5)   Rôzne

K bodu č. 1 
Zasadnutie  komisie  otvoril  a viedol  predseda  p.  Peter  Miština,  ktorý  prítomných  privítal 
a osobitne privítal  zástupcu primátora Ing. Petra Bošiaka a nového zamestnanca MsÚ Ing. 
arch. Miloslava Šimánka.

K     bodu č. 2   
Komisia výstavby,  územného rozvoja, dopravy,  životného prostredia a verejného poriadku 
(ďalej len komisia) prerokovala predložené materiály,  žiadosti a podnety vo výrube drevín 
podané na oddelenie VaRM MsÚ Nováky a zaujala nasledovné stanovisko: 

2.1.
P. Bohuš Biely, bytom Nováky, Jesenského č. 218 požiadal o výrub 2 smrekov, ktoré rastú 
pred  jeho  domom  z dôvodu  narušenia  statiky  múrika.  Komisia  výrub  jednohlasne 
odporučila.

2.2.
Na predchádzajúcej komisii dňa 7.12.2015 bola riešená žiadosť na výrub starých stromov p. 
Školnovej  bývajúcej v Novákoch na ul. Hviezdoslavovej s.č. 15, keď bolo doporučené vy-
žiadať  súhlasy  ostatných  obyvateľov  bytového  domu.  Súhlasy  boli  komisii  predložené 
a členovia komisii jednohlasne odporučili žiadaný výrub.

2.3. 
Opakovane bol riešený podnet na výrub invazívneho stromu v blízkosti domu obyvateľov by-
tového domu s.č.  96 na ul.  Svätoplukovej  v Novákoch, s ktorým nesúhlasí  rod.  Boguská. 
Záver z predchádzajúcej komisie bol vyžiadať písomný súhlas od všetkých spoluvlastníkov, 
ktorý aktuálne nebol predložený do komisie. Ing. Podžgaj zo štátnej ochrany prírody je ochot-
ný  stretnúť  sa  s ľuďmi  a zdôvodniť  vhodnosť  výrubu tohto  stromu.  V zmysle  uvedeného 
členovia  komisie  doporučovali  zvolať  stretnutie  s Ing.  Podžgajom a obyvateľmi  bytového 
domu. Záver: Komisia jednohlasne odporučila presun riešenia tohto výrubu do ďalšej komi-
sie, nakoľko neboli doručené podpisy obyvateľov.



2.4.  
Na návrh p. Mištinu P. komisia  jednohlasne odporučila  výrub 1 stromu - brezy v areáli 
Klubu rýchlostnej kanoistiky, nakoľko zavadzia pri rekonštrukcii lodenice.

2.5.
Ďalej na návrh p. Mištinu P. komisia jednohlasne odporučila výrub 2 stromov (jaseň) na ul. 
Jesenského pri  požiarnej  zbrojnici  a opílenie  smrekov  neďaleko  križovatky,  ktoré  znižujú 
prehľadnosť križovatky.

K bodu č. 3

3.1. 
Na komisii dňa 20. 1. 2016 bola opakovane prerokovaná problematika odsúhlaseného zámeru 
plánovaných oddychových zón v meste, ktorej cieľom je zapojenie občanov mesta do údržby 
zelene v okolí bytových a rodinných domov. Komisia jednohlasne odporučila zámer nájmu 
jednotlivých lokalít na obdboie 20 rokov za symbolické 1,- Eur.

3.2. 
V pokračujúcej  veci  o vyhradenie  parkovacieho miesta  pre  Alexandra Senaja  bývajúceho 
v Novákoch na ul. Čerešňovej č. 20/3 boli na základe záverov z predchádzajúcej komisie zo 
dňa  7.12.2015  do  komisie  predložené  súhlasy  obyvateľov  bytového  domu  č.  20/3 
zdržiavajúcich sa v mieste svojho bydliska a cenový návrh k možnosti vybudovania ďalších 2 
parkovacích  miest  rozšírením  existujúceho  parkoviska.  Ďalej  boli  členovia  komisie 
oboznámení, že obdobne je možné vytvoriť ďalšie 2 parkovacie miesta naproti cez cestu pri 
bytovom dome. Komisia  jednohlasne odporučila vybudovanie 4 parkovacích miest na ul. 
Čerešňovej a jednohlasne odporučila primátorovi mesta zváženie uplatnenia zníženia alebo 
odpustenia od dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle par. 17 ods. 2 VZN mesta 
Nováky č. 4/2008 o miestnych daniach pre p. Senaja.

3.3.
Na  MsÚ  v Novákoch  bola  doručená  žiadosť  p.  Mariana  Fekete  a  Renáty  Kmeťovej 
bývajúcich v Novákoch na ul. M. Slovenskej č. 993/5 o jednorázové vyplatenie dlhu za byt č. 
5 v bytovom dome voči mestu Nováky. Komisia jednohlasne odporučila do budúcej komisie 
preveriť, či byty neboli postavené z príspevkov ŠFRB a súčasne, či žiadatelia nie sú dĺžnikmi 
voči mestu. 
 
3.4.
Mária  Hvojníková  a podieloví  spoluvlastníci  domu  s.č.  18  na  ul.  Rastislavvej  v 
Novákoch mali uznesením MsZ č. 135/2015 zo dňa 22.6.2015 schválený zámer odpredaja 
majetku mesta ako prípadu hodného osobitného zreteľa a to časti parcely E-KN č. 728, ktorá 
je v dlhodobom užívaní žiadateľov, tvorí súčasť predzáhradky a prístupu k domu, nachádza sa 
v časti pod rodinným domom s.č. 18. Geometrický plán č. 36312461-182/2015 bol žiadateľmi 
predložený na MsÚ dňa 28.12.2015. Aktuálne 5.1.2016  Zita  Gulová  bytom Bernolákova 
634/27 v Novákoch a Mária Málikova  bytom Šoltésovej  11/2  v Prievidzi  podali  žiadosť 
o odkúpenie časti pozemku E-KN č. 662/1 z majetku mesta vo veci usporiadania vlastníctva 
v dlhodobom užívaní žiadateliek – bezprostredne susediacej nehnuteľnosti riešenej uznesením 
135/2015.  Komisia  jednohlasne odporučila predvolať  do  ďalšej  komisie  obe  strany 
z dôvodu  prerokovaniu  zámeru  odpredaja  nehnuteľnosti  tak,  aby  nevznikol  spor  medzi 
susedmi  ohľadne prístupu k nehnuteľnostiam cez novonavrhovanú parcelu  C-KN č.  324/4 
v zmysle citovaného geometrického plánu.



3.5. 
Jozef Zaťovič  bytom Čerešňova 52/2 v Novákoch požiadal o odkúpenie časti z mestského 
pozemku C-KN parc. č. 412 z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy v objekte starého bazéna 
a zriadenia  novej  predajne  z obytných  kontajnerov  -  potravín  a zberne  prádla.  Z dôvodu 
plánovaného búrania starej plavárne v tesnej blízkosti  záujmovej lokality komisia odpredaj 
pozemku jednohlasne neodporučila, ďalej odporučila hľadať inú vhodnejšiu alternatívu.

3.6. 
V pokračujúcej veci odpredaja pozemku parc. C-KN č. 81/6 vo vlastníctve mesta v prospech 
Michaely Kohútovej  bytom 972 26  Nitrianske Rudno, Jilemnického č. 144 bol v zmysle 
záverov komisie zo 7.12.2015 predložený zákres trasy plynového vedenia od SSP a odhad 
ceny za prekládku plynu. V závere diskusie k danej problematike sa komisia uzniesla v počte 
5 hlasov (zdržal sa 1), že pozemok  odporúčajú na odpredaj za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom, inak ponúknuť na odpredaj verejnou obchodnou súťažou.

3.7.
Ďalej  v zmysle  záverov  z komisie  zo  dňa  7.  12.  2015  predseda  komisie  Peter  Miština 
informoval  vo  veci  uznesenia  MsZ  č.  488/2014  a jeho  súladnosti  so  zmluvou  o budúcej 
zmluve  medzi  p.  Karakom  a mestom  Nováky,  že  po  preverení  kontrolórom  mesta  Ing. 
Pavlom Peškom je v danej veci zachovaný súlad.

3.8. 
Komisia jednohlasne odporučila uzatvoriť so spoločnosťou Times – VT, Nábr. sv. Metoda 
č. 8, 971 01  Prievidza nájomnú zmluvu na dobu neurčitú s možnosťou vhodnej výpovednej 
lehoty.

3.9.
V pokračujúcej  veci  riešenia  dopravného  značenia  zákazu  státia  na  ul.  Pribinovej  a ul. 
Štúrovej po vybudovaní parkoviska na ul. Štúrovej boli členovia komisie informovaní, že na 
ul. Pribinovej je projekt v štádiu rozpracovanosti pred ukončením. V závere členovia komisie 
jednohlasne odporučili zrealizovať  zákaz  státia  na  ul.  Pribinovej  a súčasne  jednohlasne 
odporučili zrealizovať zákaz státia od križovatky po prvý obytný dom aj na ul. Štúrovej.

3.10.
Vo veci Zmluvy o nájme nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. M. R. Štefánika  s.č. 
9 v suteréne Domu kultúry Nováky na účel prevádzkovania fitnescentra pre Oľgu Pažickú 
CHAMPIONS GYM, ul. Hviezdoslavova č.  11/5 ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
komisia jednohlasne odporučila do budúcej komisie preveriť podĺžnosti voči mestu.

 K     bodu č. 4  

4.1. 
Predseda komisia p. Peter Miština informoval členov komise o stanovisku Ministerstva do-
pravy,  výstavby a regionálneho rozvoja SR – útvaru vedúceho hygienika  rezortu  ohľadne 
v minulosti riešeného nadmerného hluku v blízkosti železnice. Zo stanoviska vyplynulo, že 
hodnoty hluku v riešenej  lokalite  sú mierne  prekračované z dôvodov činnosti  motorov lo-
komotív večer a v noci - k čomu dali organizačné opatrenia do spustenia nového grafikonu. 
Po spustení nového grafikonu bude vykonané nové meranie a o záveroch budú informovať 
mesto Nováky.



K     bodu č. 5  

V rámci bodu rôzne členovia komisii upozornili na:
- problémy súvisiace s novovybudovanou odstavnou plochou spoločnosti Vaša
- ďalej  p.  Miština P.  informoval  o sťažnostiach občanov bývajúcich na ul.  Bernolá-

kovej, podľa ktorých Spojená stredná škola v Novákoch zmenila spôsob vykurovania 
na kúrenie na drevoštiepku, keď do starého komína umiestnili novú komínovú vložku 
a dym z nej znepríjemňuje bývanie tam žijúcim obyvateľom. Nakoľko mesto Nováky 
nemá oficiálne podklady k danej veci, rovnako v tejto veci nedostali informácie ani 
OÚ  odbor  životného  prostredia  a ani  správca  tepelného  hospodárstva  Benet  s.r.o. 
členovia  komisie  jednohlasne odporučili  požiadať o prešetrenie  situácie  štátny 
stavebný dohľad a prijatie opatrení v zmysle zákona. 

- ďalej p. Miština P. informoval o tom, že bola ukončená VOS ohľadne TKR, ktorú vy-
hrala  spoločnosť  KINET;  na  mestskej  stránke  budú  zverejnené  kontaktné  údaje, 
v súčasnosti  prebiehajú  administratívne  a preberacie  práce  medzi  spoločnosťami 
BENET a KINET

- ďalej p. Miština P. upozornil  na potrebnú opravu tzv.  bambúl na ul. Jesenského – 
poodtŕhané,  trčia šróby - nebezpečenstvo defektu; ďalej  na nevyhovujúci technický 
stav schodiska domu kultúry a na odtrhnutú atiku a zatečenie na požiarnej zbrojnici

V Novákoch dňa 20. 1. 2016

Zapísala: Ing. Vladimíra Trojanová                                                ............................................

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


