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

dňa 7. 12. 2015

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

     

Hostia:     
RNDr. Daniel  Daniš,  Mgr.  Milan Oršula,  Rastislav  Dzúrik,  Martina Dzuríková,  Michaela 
Kohútová

Program:   1)   Otvorenie
2)   Prerokovanie podaných žiadostí – k bodu 2.4. prizvaní manželia Dzuríkoví 

       a p. Kohútová
                  3)   Verejný poriadok
                  4)   Výrub stromov – prizvaný hosť p. Boguská

5)   Rôzne

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) prerokovala predložené materiály, žiadosti a podnety podané na oddelenie 
VaRM MsÚ Nováky a zaujala nasledovné stanovisko: 

2.1.
Vo veci odpredaja pozemkov pod garáže každému vo výmere cca 18 m2 na parc. C-KN č. 
189/1 v prospech Mareka Debnára s manž. Andreou, Jaroslava Gregora s manž. Janou, Jána 
Poliačeka, Marcely Krčovej, Pavla Goroga s manž. Miroslavou, Maroša Blahu, Ivana Putišku 
s manž. Norou a Ivana Machu bol na predchádzajúcej komisii zo dňa 19.10.2015 odporučený 
zámer  odpredaja  pozemkov  v majetku  mesta  vo  výške  5,50  Eur,  ktorý  bol  schválený 
Uznesením  MsZ  č.  221/2015  zo  dňa  23.11.2015  ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa. 
Aktuálne na komisii 7.12.2015 boli členovia komisie informovaní vedúcou oddelenia VaRM, 
že vzhľadom na časový odstup od doby vyhotovenia po posúdení pôvodne vypracovaného 
geometrického  plánu  č.  34341897-27/2012  z roku  2012  Okresným  úradom  Prievidza, 
katastrálnym odborom bude zadaný nový GP buď na doplnenie 2 stavebných pozemkov pod 
garáže alebo zadaný nový GP na 8 stavebných pozemkov pod garáže. Komisia jednohlasne 
odporučila,  že  po  spracovaní  geometrického  plánu  bude  výber  jednotlivých  stavebných 
pozemkov pod garáže pre vlastníkov určený losom, pričom cena za vypracovanie nového GP 
bude  priamo-úmerne  rozpočítaná  na  jednotlivých  vyššie  menovaných  kupujúcich  v  rámci 
zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti.
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2.2.
Alexander Senaj, Čerešňova 20/3, 972 71  Nováky  – žiadosť o vyhradenie parkovacieho 
miesta  pre  ZŤP  občana  na  ul.  Čerešňovej  pred  domom  č.  20/3  bola  predmetom 
predchádzajúcej  komisie  zo  dňa  19.10.2015,  keď  komisia  jednohlasne  odporučila 
vyhradenie  parkovacieho  miesta  pre  žiadateľa  na  náklady mesta  avšak formou  označenia 
miesta  ZŤP,  teda  nie  tabuľkou ŠPZ.   Vzhľadom na uvedené  p.  Senaj  opätovne  požiadal 
o vytvorenie  parkovacieho miesta  podľa pôvodnej  žiadosti  – teda označenie  parkovacieho 
miesta tabuľkou ŠPZ.  Záverom komisia jednohlasne odporučila vyžiadať súhlas ostatných 
nájomníkov bytového domu o vyčlenenie pakovacieho miesta a preveriť možnosť rozšírenia 
parkoviska o samostatnú spevnenú plochu s príp. finančnou účasťou p. Senaja pri realizácii.

2.3. 
P. Helena Karaková, A. Hlinku č. 459, 972 71  Nováky požiadala o odkúpenie pozemku – 
časti  parc.  C-KN  č.  1634/1  o výmere  cca  600  m2 na  stavbu  rodinného  domu  z dôvodu 
výhodnosti polohy citovanej nehnuteľnosti oproti pozemku, ktorého je vlastníčkou. Členovia 
komisie boli informovaní, že ide o uličný pás zelene pri potoku na ul. Lehotskej. Vzhľadom 
na vhodnosť lokality pre oddychové zóny resp. miesto pre deti z ulice; ďalej vzhľadom na 
existenciu  stĺpov  pouličného  osvetlenia  a rozhlasu  -  komisia  jednohlasne  neodporučila 
citovaný odpredaj.

2.4.  
P. Rastislav Dzúrik a manželka Martina, Nám. SNP č. 177/27, 972 71  Nováky požiadali 
o odkúpenie časti pozemku parcely C-KN č. 81/6 v šírke cca 3 m, ktorá by mala slúžiť ako 
prístupová cesta na pozemok č. 81/2. Vzhľadom k tomu, že na predmetný pozemok je zámer 
odpredaja pre p. Michaelu Kohútovú, boli na rokovanie prizvaní manželia Dzúrikoví a aj p. 
Kohútová.  P.  Kohútová  s odpredajom  cca  3m  širokého  pásu  v prospech  manželov 
Dzúrikových súhlasila. Na základe uvedeného komisia  jednohlasne odporučila predaj časti 
pozemku v šírke cca 3 m (plošne cca 50 m2) v prospech manželov Dzúrikových.

2.5.
Salón Michaela – Michaela Kohútová, 972 26  Nitrianske Rudno, Jilemnického č. 144 
mala uznesením MsZ v Novákoch č. 169/2015 zo dňa 28.9.2015 schválený zámer odpredaja 
C-KN parcely č. 81/6 za cenu minimálne vo výške znaleckého posudku ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v zmysle zákona o majetku obcí ako náhradný pozemok. Po vypracovaní 
znaleckého  posudku  a určení  ceny,  v ktorom nebola  zapracovaná  existencia  inžinierskych 
sietí – plynu prechádzajúceho krížom cez pozemok 81/6, bol na návrh p. Mištinu z rokovania 
MsZ dňa 23.11.2015 stiahnutý bod programu zámeru odpredaja nehnuteľného majetku, o čom 
informoval  členov  komisie.  O existencii  plynového  vedenia  a spôsoboch  riešenia  tejto 
skutočnosti diskutovali  členovia komisie s p. Kohútovou. Ďalej p. prednosta aj Ing. Krajči 
upozornili  členov  komisie  na  nutnosť  zrušenia  uznesenia  citovaného  vyššie  v prípade 
odpredaja nehnuteľností za inak dohodnutých podmienok, nakoľko uznesenie o výške ceny 
pozemku  minimálne  v hodnote   znaleckého  posudku  je  stále  platné.  Na  záver  komisia 
jednohlasne odporučila získať na základe komunikácie s plynármi situačný nákres vedenia 
plynu cez pozemok, zistiť predbežnú cenu prekládky plynu a nadväzne kontaktovať vo veci 
spracovateľa znaleckého posudku – Ing. Lehotského.

2.6. 
Komisia sa opätovne zaoberala žiadosťou o odkúpenie pozemku parc. C-KN č. 10/1 a C-KN 
č.  9/21  a budovy,  ktorá  bola  opakovane  predložená  p.  Ľubošom  Karakom,  A.  Hlinku 
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459/10, 972 71  Nováky. Predmetná vec je v dlhodobom riešení, nadväzuje na predchádzajúci 
bod riešený touto komisiou, ktorým sa rieši náhradný pozemok pre p. Kohútovú. Členovia 
komisie  boli  vedúcou oddelenia VaRM upozornení  na stále  platné uznesenie MsZ zo dňa 
25.3.2014  č.  488/2014,  ktorým bol  schválený  odpredaj  majetku  mesta  ako  prípad  hodný 
osobitného zreteľa formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorým parc. C-KN č. 10/1 a C-
KN č. 9/21 mali byť predmetom prevodu v prospech p. Michaely Kohútovej a do vlastníctva 
p. Ľuboša Karaka mala byť prevedená parc. C-KN č. 9/22. V závere komisia  jednohlasne 
odporučila  po uvoľnení budovy kaderníctva ponúknuť tieto parcely na odpredaj v zmysle 
zákona  a zásad  o hospodárení  s majetkom  mesta  a súčasne  požiadať  kontrolóra   preveriť 
súladnosť uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve s uznesením MsZ. 

2.7. 
Ján Kesely s manž., Bernolákova 633/21, 972 71  Nováky požiadal o odkúpenie pozemku 
parcely reg. E-KN č. 657/2 v k.ú. Nováky za účelom zriadenia záhradky. Ide o nehnuteľnosť 
v spojnici ul. Lehotskej a ul. Sama Chalúpku pri potoku. Komisia odpredaj tohto pozemku 
jednohlasne neodporučila,  nakoľko v tejto lokalite  je čerpadlo na polievanie futbalového 
štadióna  a súčasne  výhľadovo  by  týmto  miestom  mohla  byť  riešená  prístupová  cesta 
k prípadnej novej výstavbe.

2.8.
Komisia  sa  opätovne  zaoberala  riešením  parkoviska  pod  starým  cintorínom. Predseda 
komisie p. Miština informoval, že parcely C-KN č. 818/3, C-KN č. 819, C-KN č. 820, C-KN 
č. 818/1 a C-KN č. 817 sú evidované v liste vlastníctva č. 1 v prospech mesta, pričom časť 
týchto  nehnuteľností  (C-KN  č.  818/1  a 820)  sú  v užívaní  občanov  bývajúcich  v dome 
nachádzajúcom  sa  na  parc.  C-KN  č.  821,  ktorý  je  evidovaný  v liste  vlastníctva  č.  786 
v prospech  Alžbety  Píšovej.  V minulosti  mal  záujem  túto  časť  nehnuteľnosti  odkúpiť  p. 
Miština z ul. Lesnej, čo nebolo odporučené, nakoľko záujmom mesta je rozšíriť priestor vo 
vlastníctve  mesta  predovšetkým  na  odkladanie  zelene,  výhľadovo  na  prípadné  rozšírenie 
parkovacích miest pod cintorínom. Komisia  jednohlasne odporučila  dať vytýčiť geodetom 
hranicu obecného pozemku.

2.9.
Ďalej  sa  komisia  opakovane  zaoberala  riešením  zvýšenia  bezpečnosti  chodcov  na 
železničnom  priecestí (t.j.  ul.  G.  Koštála  a ul.  Jesenského).  Vedúca  oddelenia  VaRM 
informovala  o  problematike  dvoch  vypracovaných  projektov  v roku  2014,  kde  pri 
obojstrannom chodníku cez priecestie vznikol problém s nedostatočnou šírkou železničného 
priecestia.  V zmysle  uvedeného  komisia  jednohlasne  odporučila  pokračovať  v riešení 
zvýšenia  bezpečnosti  pre  chodcov  na  železničnom  priecestí  podľa  prvého  projektu 
dopravného  značenia,  ktorý  bol  riešený  pravou  stranou  v smere  z Novák  do  Horných 
Leloviec.

2.10. 
Do komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 
bol  predložený návrh  cenníka služieb  k prevádzkovému poriadku pohrebísk na území 
mesta Nováky. Predseda komisie p. Miština oboznámil ostatných členov, že cyklus platieb je 
navrhovaný na  časové obdobie  10  rokov z dôvodu rozdelenia  celkových  nákladov (pozn. 
nájomné zmluvy podpisované na 20 rokov). P. Lackovič upozornil, že navrhované ceny sú 
definované ako ceny konečné. Komisie  jednohlasne odporučila  cenník služieb postúpiť na 
schválenie ekonomickej komisii MsZ.
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 K     bodu č. 3  

3.1. Predseda komisie oboznámil členov o sťažnosti Michala Obžeru a Zuzany Ciklamíni-
ovej bývajúcich na ul. Bernolákovej na dlhodobý pretrvávajúci hluk z bytu rod. Mondočkovej 
spôsobený púšťaním hudby a domáceho kina veľmi nahlas. P. Ing. Krajči informoval, že situ-
áciu upravuje par. 126-127 občianskeho zákona, z ktorého vyplýva, že nadmerný hluk musí 
byť preukázaný v zmysle hygienických noriem a v konečnom dôsledku sa občan musí domá-
hať svojich práv súdnou cestou. V zmysle uvedeného členovia komisie jednohlasne odporu-
čili náčelníkovi mestskej polície Ing. Jánovi Krajčimu napísať list – výzvu na sťažovateľov 
s cieľom oboznámiť ich o spôsobe riešenia ich problému.

3.2.
Predseda komisie ďalej informoval ostatných členov komisie, že vo veci nadmerného hluku 
v blízkosti železnice sa zatiaľ čaká na výsledok od železníc.

K     bodu č. 4  
 
4.1.
K veci riešenia výrubu stromu na ul. Svätoplukovej bola prizvaná obyvateľka bytového domu 
s.č. 96 p. Boguská, ktorá s výrubom nesúhlasí.  V zmysle  odporúčania zamestnanca štátnej 
ochrany prírody je potrebné strom vypíliť z dôvodu invazívnosti rastliny. Obyvatelia bytové-
ho domu č.s. 96 nemajú spoločný názor na výrub tohto stromu. Komisia jednohlasne odporu-
čila  písomne  osloviť  ostatných  vlastníkov  vo veci  odsúhlasenia  výrubu stromu  a súčasne 
požiadať o písomné stanovisko správcu bytov Benet spol. s r.o. ohľadne prípadného ohroze-
nia kanalizácie.

4.2. 
Obyvatelia bytového domu s.č. 38/25 na ulici M. Rázusa požiadali o výrub stromov ohrozujú-
cich svojou výškou prerobenú strechu a rýny bytového domu. Komisia jednohlasne odporuči-
la výrub stromov a náhradnú výsadbu za stromy nižšieho vzrastu.

4.3.
P. Ďatko požiadal o výrub smreku nachádzajúceho sa na ul. Svätoplukovej v blízkosti bytové-
ho domu s.č. 94 (pri Jednote). Za výrub tohto stromu boli 3 členovia komisie, proti výrubu 
rovnako 3 členovia komisie, v zmysle uvedeného výrub nebol komisiou odsúhlasený.

4.4.
P. Ing. Štefan Porubec bývajúci na ul. Bernolákovej č. 1614/12 požiadal o výrub starej boro-
vice z dôvodu nebezpečenstva jej vyvrátenia vo vetre. Komisia jednohlasne odporučila cito-
vaný výrub a ďalšie stromy v tejto lokalite opíliť.

4.5.
Spoločnosť ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o. požiadala o výrub smreku v blízkosti pre-
vádzky Orange v Dome služieb. Komisia výrub tohto stromu jednohlasne neodporučila. 

4.6.
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P. Mazánová požiadala o výrub listnatého stromu na ul. Štúrovej nachádzajúceho sa oproti 
bytovému  domu  cez  cestu  z dôvodu  jeho  výšky  a prípadného  ohrozenia  bytového  domu. 
Komisia tento výrub jednohlasne neodporučila.

4.7.
P. Školnová bývajúca na ul. Hviezdoslavovej žiadala o výrub stromov (smreku a listnatého 
stromu)  nachádzajúcich  sa  okolo  bytového  domu  súp.  č.  15,  nakoľko  sú  stromy  staré  a 
ohrozujú  bytový  dom.  Komisia  jednohlasne  odporučila  výrub  stromov  vykonať  až 
po písomnom stanovisku ostatných obyvateľov bytového domu.

4.8.
Na základe odporúčania zamestnanca štátnej ochrany prírody komisia jednohlasne odporučila 
v minulosti riešený výrub topoľov na Futbalovom štadióne v počte 4 ks v I. etape, keď pred-
metom vypílenia budú už vyschnuté, suché a nebezpečné stromy. 

4.9.
Obdobne v areáli ZŠ na ul. Pribinovej komisia jednohlasne odporučila vypílenie 3 briez. P. 
Miština odporučil posúdiť výrub ďalšieho stromu v areáli školy nachádzajúceho sa v tesnej 
blízkosti budovy z pohľadu jeho vplyvu na vlhnutie omietky školskej budovy.

4.10.
Ďalej členovia komisie jednohlasne odporučili výrub 3 briez rastúcich okolo chodníka na ul. 
M. Bellu z dôvodu ich prehustenia. 

4.11.
Členovia  komisie  jednohlasne  odporučili  výrub  červených  smrekov,  ktoré  sa  nachádzajú 
na parkovisku pred areálom ZUŠ.

4.12.
Členovia komisia jednohlasne odporučili v postupných krokoch začať s výrubom čerešní ras-
túcich popri hlavne ceste, pričom navrhli začať tretím úsekom, ktorý je preplnený a obratom 
po výrube zrealizovať aj náhradnú výsadbu.

4.13.
P. Balák upozornil aj na potrebu riešenia problému suchých stromov pri jazere, kde je potreb-
né vyzvať vlastníka nehnuteľností na riešenie. 

K     bodu č. 5  

V rámci bodu rôzne členovia komisii upozornili na:
- riešenie odtoku dažďovej vody (je tam vypustená kanalizácia, ktorá v susedstve zapá-

cha) – rigol po pravej strane cesty v styku ul. Kollárovej s ul. Lelovskou; p. Krajči bol 
požiadaný v rámci mestskej polície situáciu nafotiť a preveriť prípadne zistiť pôvodcu 
znečistenia

- p.  prednosta  informoval  o spustení  pripravovanej  web  aplikácie  od  spoločnosti 
Geosence, v rámci ktorej bude aj pre občanov mesta prostredníctvom mestskej stránky 
k nahliadnutiu okrem iného aj  ortofotomapa – t.j.  letecký snímok z územia Novák; 
prostredníctvom tejto aplikácie sa urýchli zisťovanie vlastníckych vzťahov, čo je ná-
pomocné pri plánovaní rôznych investičných akcií – napr. kadiaľ plánovať vedenie 
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kanalizácie;  ďalej  informoval  o tom,  že  v predchádzajúcom období  bolo  rokovanie 
s „vodárňami ...“ o plánovaní investičných akcií ďalšieho riešenia stavu kanalizácií na 
území, na základe čoho budú znova vodárne oslovené, ako bol zostavený zoznam in-
vestičných akcií na rok 2016 

- p.  Ľ.  Miština  navrhol  stanoviť  komisiu  znalú  reálnych  pomerov,  ktorá  by  predis-
kutovala  po  obvodoch  problematiku  kanalizácií  s cieľom  hľadať  najvhodnejšie 
riešenie novej kanalizácie v tých častiach mesta, kde kanalizácia chýba

- p. Miština ďalej upozornil na riešenie pripojenia ku kanalizácii posledných 3 domov 
na ul. Partizánskej

- v závere diskusie ohľadne kanalizácie komisia odporučila, že cca do 3 mesiacov by 
mali byť zo strany poslancov predložené návrhy ohľadne riešení ďalšieho odkanalizo-
vania mesta

- p. Miština informoval – bol zbúraný plot pred s.č. 115, v mieste plynomeru ostala časť 
zbúraného plotu, plynomerňu je potrebné obmurovať 

- p.  Ľ.  Miština  navrhol zasypať ul.  Trenčiansku hrubším materiálom, sú tam znova 
jamy, riešiť len krajnicu 

- vzhľadom na problémy s parkovaním áut na ul. Pribinovej – po vybudovaní parkovis-
ka na ul. Štúrovej zabezpečiť značky zákazu státia na ul. Pribinovej a na ul. Štúrovej

- komisia odporučila v rámci investičného plánu preveriť možnosti odkanalizovania ulíc 
Jesenského a Tajovského.

V Novákoch dňa 7. 12. 2015

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

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