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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie  

Koncepciu tepelného hospodárstva zverejnenú na webovej stránke mesta, ktorá je 

podporným dokumentom k zámeru rekonštrukcie tepelných rozvodov v meste.  

 

Dôvodová správa:  

Koncepcia tepelného hospodárstva. 

Mestský úrad Nováky z dôvodu potreby riešenia tepelného hospodárstva dal spracovať 

dokument Koncepcia tepelného hospodárstvo spoločnosťou APERTIS, s.r.o., ktorá je 



 

 

zverejnená na webovej stránke mesta. Odporúčaným riešením je využívanie existujúcich sústav 

tepelných zariadení a rozvoj súčasného riešenia centralizovaným zásobovaním tepla. 

V zmysle záverov z predloženého dokumentu  boli odporučené nasledovné zásady – napr.: 

- Vytvárať podmienky a možnosti podporujúce využitie existujúcich výkonových kapacít 

v súčasných sústavách centrálneho zásobovania teplom (CZT) najmä v územných 

častiach mesta, kde sú vytvorené technické možnosti pripojenia na dodávku tepla. 

- Nepovoľovať nesystémové odpájanie sa jednotlivých objektov spotreby tepla od 

sústavy účinného CZT. 

- Vytvoriť podmienky na obnovenie dodávky tepla pripojených objektov, v ktorých sa 

dodávka tepla nerealizuje, postupné pripájanie ďalších potenciálnych subjektov. 

- Nepovoľovať výstavbu nových zdrojov tepla v okruhu dodávky tepla z účinného CZT, 

ktoré má vytvorené technické a ekonomické podmienky na pripojenie k rozvodu tepla. 

- Nepovoľovať odpájanie jednotlivých bytov v bytových domoch od vykurovacej sústavy 

domu. 

 

Záver komisie:  Komisia výstavby zobrala na vedomie predloženú koncepciu rozvoja mesta 

v tepelnej energetike (5za) 

Obdobne členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 4.4.2017 zobrali na vedomie koncepciu 

rozvoja mesta v tepelnej energetike. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

zámer komplexnej rekonštrukcie centrálneho zdroja tepla 

 

schvaľuje 

zámer rekonštrukcie CZT (t.j. centrálneho zdroja tepla) prostredníctvom podania žiadosti 

o NFP vo výzve – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla  (Operačný program 

Kvalita životného prostredia, 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch, 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple). 

 

Dôvodová správa:  

Zámer komplexnej rekonštrukcie CZT: 

Mestský úrad Nováky má záujem podať žiadosť o NFP vo výzve – výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia rozvodov tepla (Operačný program Kvalita životného prostredia, 4. 

Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 4.5.1 Rozvoj 

účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po 

využiteľnom teple), kde pri celkovej výške oprávnených nákladov na cca 1 800 000,- s DPH  



 

 

sa predpokladá spoluúčasť mesta vo výške 15%, minimálna výška žiadaného príspevku nie je 

stanovená, maximálna výška na podnik a projekt je 6 mil. Eur. 

Rozsah plánovanej rekonštrukcie na jednotlivých existujúcich trasách rozvodov tepla je v dĺžke 

2346 m. Investičný náklad, stanovené odborným odhadom: Celkom, 890 955 €,- bez DPH. 

Kompaktné odovzdávacie stanice tepla pre objekty : 

Lokalita Chemická kolónia Nováky: celkom 21 ks KOST samostatne pre bytové domy, 19 ks 

a 1xKultúrny dom a 1x Hotel. Jednotlivé výkony od 45 do 500 kW a potom celkom tepelný 

výkon za celú lokalitu, 2 130 kW.  

Odbočka č. 4. : 4 ks KOST, výkony do 500 kW 

Investičný náklad, stanovené odborným odhadom: Celkom, 575 000 €,- bez DPH, 

CELKOM IN, oprávnené náklady: 1 465 955 €,- bez DPH,  

Neoprávnené náklady: 

Spracovanie AUDITu na zadaný rozsah prác : Cena, 5 000 €,- bez DPH 

Spracovanie Projektovej dokumentácie na zadaný rozsah prác : Cena 85 000 €,- bez 

DPH 

Celkom práce : 90 tis.€,- bez DPH 

Cenová ponuka na geodetické práce (potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie 

zamerať výškopis, polohopis): 3500,- Eur   

Suma celková neoprávnených nákladov: 93 500,- Eur bez DPH 

 

Členovia komisie diskutovali o vhodnosti a návratnosti predloženej investície, o potrebe 

rekonštrukcie rozvodov tepla a o finančnom dopade plánovanej investície na obyvateľov – či 

občan pocíti po realizácii finančnú úsporu. 

Záver komisie: komisia výstavby odporučila MsZ schváliť zámer rekonštrukcie CZT (4za, 1 

sa zdržal) 

Členovia MsR na svojom rokovaní dňa 4.4.2017 odporučili MsZ schváliť zámer rekonštrukcie.  

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť p. Ľuboša Karaka (A. Hlinku 459/10, 972 71  Nováky), ktorý požiadal o predĺženie 

lehoty Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 6.6.2014 z dôvodu riešenia 

komplikácií pri riešení dopravnej situácie v tejto časti mesta v súvislosti s výstavbou objektu 

„Kaskády“ v lokalite bývalej tržnice na námestí. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

predĺženie lehoty plnenia v zmysle čl. IV. Čas plnenia štvrtý odsek Zmluvy o uzatvorení 

budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 6.6.2014 a Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 



 

 

15. 11. 2016 medzi Mestom Nováky a p. Ľubošom Karakom za účelom realizácie stavby 

„Centrum obchodu a služieb“ a dodatočného doriešenia komunikačných plôch pre peších – 

predĺženie termínu o 1 rok so zmluvnou pokutou 100,- Eur za každý začatý mesiac 

dokončovania stavby.  

 

Dôvodová správa:  

Zo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, ktorá bola podpísaná dňa 6.6.2014 a zo 

Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 15. 11. 2016 vyplývajú nasledovné 

podmienky: 

- Právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia do 6.5.2017 

- Zmluva dohodnutého obsahu má byť podpísaná najneskôr do 6.6.2017 

- V prípade nedodržania termínu – dohoda na predĺžení termínu o 1 rok s tým, že za 

každý mesiac zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur počnúc od 7.5.2017 

- Termíny stanovené v tejto zmluve sa predlžujú o čas pôsobenia vyššej moci, za čo sa 

považujú predovšetkým nepriaznivé poveternostné podmienky pri výstavbe ako aj 

nedodržanie zákonných lehôt orgánov verejnej správy pri vydávaní príslušných 

stanovísk, povolení a rozhodnutí. 

Prvotný návrh MsÚ bol predĺženie zmluvy o 1,5 roka - s ohľadom na komplikácie 

bezprostredne po uzatvorení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v roku 2014 a v súčasnosti 

komplikácie pri vybavovaní stavebného povolenia z titulu zamietavého stanoviska dopravného 

inžiniera. 

Členovia komisie rokovali o zmluvných podmienkach predloženej zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve a uzniesli sa na tom, že vzniknuté komplikácie nepovažujú za skutočnosti pôsobenia 

vyššej moci, preto navrhujú možné predĺženie termínu v zmysle zmluvy. 

Záver komisie : Komisia výstavby odporúča predĺženie lehoty plnenia Zmluvy o uzavretí 

budúcej kúpnej zmluvy v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok predĺženia – t.j. 

predĺženie o 1 rok so sankciami.  (5 za) 

Členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 4.4.2017 sa stotožnili so závermi komisie výstavby 

a odporučili MsZ schváliť predĺženie termínu plnenia zmluvy v zmysle zmluvných podmienok 

čl. IV. zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – t.j.  o 1 rok so sankciami. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť Ľubomíra Smondeka s manž. Máriou (Nám. SNP, 972 71  125/11 Nováky), ktorí 

požiadali o zriadenie vecného bremena na prípojky inžinierskych sietí ku kolaudačnému 

konaniu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje 



 

 

zriadenie vecného bremena s povinnosťou mesta Nováky ako povinného z vecného bremena 

a vlastníka pozemku parc. reg. C-KN č. 1637/9 (druh pozemku ostatné plochy o výmere 225 

m2) a E-KN č. 59 (ostatné plochy vo výmere 3118 m2) v k.ú. Nováky, v celosti strpieť právo 

oprávneného z vecného bremena Ľubomíra Smondeka s manž. Máriou (bytom Nám. SNP 

125/11, 972 71  Nováky) – vlastníkov pozemku C-KN č. 1637/4 v k.ú. Nováky - ako 

bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“, spočívajúce v práve 

uloženia, údržby a opravy inžinierskych sietí vedených z pozemku parc. reg. C-KN č. 1637/4 

vo vlastníctve oprávnených na pozemky parc. reg. CKN č. 1637/9 a E-KN č. 59 v k.ú. Nováky 

a právo vstupu, prejazdu a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, 

odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcie inžinierskych sietí v rozsahu vyznačenom 

Geometrickým plánom číslo 34341897-18/2017, zo dňa 28. 03. 2017, vyhotoveným 

spoločnosťou GEOMETRA – Ing. Dana Gašparovičová, 971 01 Prievidza, Námestie Slobody 

22, overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom, dňa 06.04.2017 pod číslom 

346/2017.  

 

Dôvodová správa:  

Predmetom rokovania komisie bolo, že v danom prípade ide o záväzok voči mestu, keď 

žiadatelia sú viazaní záväzným stanoviskom mesta v právoplatnom stavebnom povolení a sú 

povinní ku kolaudácii predložiť zmluvu o zriadení vecného bremena na vedenia inžinierskych 

sietí cez mestské pozemky.  

Záver komisie: Komisia výstavby odporučila MsZ uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene na 

mestský pozemok v prospech manželov Smondekových.  (5 za) 

Obdobne MsR na svojom zasadnutí dňa 4.4.2017 odporučila MsZ schválenie bezodplatného 

vecného bremena. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

požiadavku SSE – Distribúcia, a.s. (Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina), ktorá predložila 

MsÚ na schválenie cez MsZ Zmluvu o zriadení bezodplatného vecného bremena na podklade 

porealizačného geometrického plánu s vyznačením existujúcich sietí na parc. č. 145/1 na ul. 

Kukučínovej, kde bolo vykonané vrezanie ERZ a vybudované pripojenie pre 14 bytových 

jednotiek a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje 

zámer zriadenia odplatného vecného bremena na časť pozemku parc. C-KN č. 145/1 v k.ú. 

Nováky  vo výške podľa znaleckého posudku v prospech SSE-Distribúcia, a.s. (Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47  Žilina) spočívajúceho v práve uloženia a trvalého prístupu za účelom údržby, 

opravy a rekonštrukcie inžinierskych sietí. 

 

Dôvodová správa:  



 

 

SSE- Distribúcia, a.s. predložila MsÚ na schválenie cez MsZ Zmluvu o zriadení bezodplatného 

vecného bremena na podklade porealizačného geometrického plánu s vyznačením existujúcich 

sietí na parc. č. 145/1 na ul. Kukučínovej, kde bolo vykonané vrezanie ERZ a vybudované 

pripojenie pre 14 bytových jednotiek a s tým spojené uloženie zemného káblového vedenia. 

Po konzultácií s JUDr. Lukačovičom bol odporučený nasledovný postup – mesto má záujem 

od zriadenie vecného bremena avšak odplatného, pričom štandardne výška odplaty sa určuje 

podľa znaleckého posudku, ktorý dáva na svoje náklady spracovať SSE – Distribúcia, a.s. .  

Záver komisie: Komisia výstavby odporučila schváliť zámer zriadenia odplatného vecného 

bremena vo výške podľa znaleckého posudku (5za) 

Obdobne MsR na svojom zasadnutí dňa 4.4.2017 odporučila MsZ schváliť zámer zriadenia 

odplatného vecného bremena vo výške podľa znaleckého posudku. 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť p. Rastislava Uhliara s manž. Katarínou (bytom M. Rázusa 1498/1A, 972 71  

Nováky), ktorí požiadali o prenájom časti z pozemku parc. č. 469/1, na ktorom sa nachádza 

mestská studňa – podľa priloženého situačného nákresu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

prenájom časti parcely C-KN č. 469/1 v k.ú. Nováky v zmysle zákona SNR o majetku obcí č. 

138/1991Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie diskutovali o tom, že v danej lokalite požiadali o odkúpenie predmetného 

pozemku v minulosti manželia Uhliaroví a v roku 2015 p. Kudla a odpredaj pozemku komisia 

opakovane neodporučila, nakoľko sa tam nachádza mestská studňa. V tejto lokalite nevznikli 

také nové skutočnosti, ktoré by zmenili názor komisie k danej veci.  

Záver komisie: Komisia výstavby neodporučila MsZ prenájom časti pozemku 469/1 z dôvodu 

zachovania prístupu k mestskej studni, ktorá sa tu nachádza. (5 za)  

Obdobne MsR na zasadnutí dňa 4.4.2017 neodporučila MsZ odpredaj časti pozemku 469/1. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 



 

 

Žiadosť p. Jozefa Ezechiaša s manž. Martinou (bytom M. Slovenskej 1623/6, 972 71  

Nováky), ktorí  požiadali o odkúpenie časti pozemku 1728/1 vedľa rodinného domu vo výmere 

18 m2 na parkovanie pre osobné vozidlo z dôvodu úzkej prístupovej cesty – podľa priloženého 

situačného nákresu. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

odpredaj časti parcely C-KN č. 1728/1 v k.ú. Nováky v zmysle zákona SNR o majetku obcí č. 

138/1991Zb. v znení neskorších predpisov. 
 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie výstavby diskutovali o tom, že parkovisko pri poliklinike nie je dostačujúce 

v záťažových termínoch, preto táto lokalite je celá vhodná na rozšírenie parkovacích miest pre 

polikliniku.  

Záver komisie: Komisia výstavby neodporúča MsZ odpredaj časti mestského pozemku 1728/1 

z dôvodu zámeru rozšírenia počtu parkovacích miest pre polikliniku.  (5 za) 

Obdobne MsR na zasadnutí dňa 4.4.2017 neodporučila  MsZ odpredaj časti mestského 

pozemku parc. C-KN č. 1728/1. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

zmenu ohľadne uzatvorenej nájomnej zmluvy so spoločnosťou AD značenie, s.r.o. (so sídlom 

ul. M. R. Štefánika č. 3, 971 01  Prievidza), ktorou prenajímateľ prenecháva do prenájmu stĺpy 

verejného osvetlenia v meste popri komunikáciách, ktorých je správcom, za účelom osadenia 

jednotného mestského navigačného systému. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

zámer prenájmu majetku mesta v ponukovom konaní v prospech najlepšej ponuky v zmysle 

§9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – a to na 

stĺpy verejného osvetlenia za účelom umiestnenia jednotného navigačného systému v meste 

Nováky, ktorý je nájomca oprávnený užívať na činnosť propagujúcu predmet podnikania 

nájomcu alebo tretích osôb. Doba nájmu je 5 rokov.   

 

Dôvodová správa:  

Zmluva so spoločnosťou AD značenie, s.r.o. bola podpísaná 22.1.2016 a bola uzavretá na dobu 

určitú do 31.12.2020.  



 

 

Členovia komisie boli oboznámení s tým, že spoločnosť AD značenie plánuje ukončiť svoju 

činnosť v oblasti prenájmu navigačných tabúľ v meste Nováky a prenechať tieto aktivity novej 

spoločnosti. Nakoľko ide o uzatvorenie zmluvy s novým subjektom, nie je možné túto 

skutočnosť riešiť formou dodatku, ako pôvodne požadovala spoločnosť AD značenie. Rovnako 

kontrolór Ing. Peško v rámci vykonávanej kontroly zmlúv odporučil túto zmluvu zrušiť 

z dôvodu jej nevýhodnosti pre mesto. V prípade uzatvorenia novej nájomnej zmluvy 

v prospech nového nájomcu bude potrebné ukončiť zmluvný vzťah so spoločnosťou AD 

značenie. 

Záver komisie: Členovia komisie odporučili MsZ na základe zverejneného zámeru prenajať 

majetok mesta v ponukovom konaní.  (5 za) 

Členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 4.4.2017 neodporučili MsZ schváliť prenájom 

majetku mesta v ponukovom konaní, nakoľko činnosť prenajímania stĺpov verejného osvetlenia 

na umiestnenie navigačných tabúľ by mohla byť okrem iného aj predmetom činnosti 

novovzniknutej príspevkovej organizácie. 

 

 


