
 

 

 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Novákoch 

 

 

Názov materiálu 

 

 

Závery zo zasadnutia komisie výstavby dňa 10. 8. 2017 a 15. 8. 

2017 

 

Predkladá 

 

Ing. Vladimíra Trojanová Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

Ing. Eva Gundová Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

25. 9. 2017 

 

Dôvod predloženia 

 

Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- žiadosť Tomáša Belka (bytom Nováky, M. R. Štefánika 315/22) o odkúpenie časti mestskej 

parcely reg. C-KN č. 176/1 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 394 m2, k. ú. Nováky, LV 

č. 1), nachádzajúcej sa pred rodinným domom žiadateľa č. 80/5 na ul. Baníkov, z dôvodu 

parkovania svojho osobného automobilu, a to o rozmeroch 2 x 5 m.  

 

- informáciu o zverejnení zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok Mesta Nováky           

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 



 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

- prenájom nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu umožnenia parkovania pred vlastným domom, čím sa zlepší priechodnosť 

ulice, a to časti parc. reg. C-KN č. 176/1 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 394 m2,         

k. ú. Nováky, LV č. 1) nachádzajúcej sa pred rodinným domom č. 80/5 na ul. Baníkov (vo 

vlastníctve žiadateľa), o rozmeroch 2 x 5 m, pre žiadateľa Tomáša Belka, bytom 972 71 

Nováky, M. R. Štefánika 315/22, na obdobie 20 rokov za cenu 1,00 € za celé obdobie nájmu, 

za účelom vybudovania parkovacieho státia bez prístrešku pre osobné vozidlo. 

 

Dôvodová správa:  

P. Belko sa zúčastnil zasadnutia osobne s cieľom vysvetliť svoj úmysel v riešení parkovania 

osobného automobilu v bezprostrednej blízkosti domu, ktorý prednedávnom odkúpil. P. Belko 

predložil na MsÚ aj skôr žiadosť, ktorá riešila odkúpenie z mestského pozemku pred rodinným 

domom – ide o podanie, ktoré bolo stiahnuté z rokovania MsZ zo dňa 26.6.2017 z dôvodu 

ďalšieho prehodnotenia. P. Belko oboznámil zúčastnených, že sa osobným automobilom 

nedostane na svoj pozemok za domom v radovej zástavbe, preto chce situáciu riešiť 

predovšetkým kúpou pozemku pred svojim domom. Na tomto pozemku by chcel zrealizovať 

prístrešok pre auto. 

Z vysvetlenia p. Belka ďalej vyplynulo, že v prípade kladného posúdenia jeho prvej žiadosti 

nemá záujem o pozemok, ktorý bol predmetom žiadosti riešenej v tejto komisii. Z uvedeného 

dôvodu sa členovia komisie zhodli na tom, že túto žiadosť je potrebné predložiť spolu s prvou 

žiadosťou do nasledujúcej komisie, ktorá bude 15.8.2017.  

Členovia komisie na svojom zasadnutí dňa 15.8.2017 boli informovaní, že predmetná žiadosť 

zo dňa 24.3.2017 bola prvýkrát prerokovaná na komisii výstavby dňa 29.5.2017 a bola 

odporučená na odsúhlasenie do MsZ formou vecného bremena na umožnenie parkovania 

osobného vozidla. Vzhľadom na nadväzujúcu právnu konzultáciu s JUDr. Lukačovičom 

s odporučením riešenia formou nájmu, bolo uvedené stiahnuté z rokovania MsZ a predložené 

opakovane na posúdenie do komisie výstavby. 

P. Belko podal opätovne novú žiadosť dňa 7.8.2017, ktorou žiadal o odkúpenie pozemku zo 

susediacej nehnuteľnosti (t. j. verejnej zelene parc. C-KN č. 176/1). Táto žiadosť bola 

predmetom rokovania komisie výstavby dňa 10.8.2017, ktorej sa osobne zúčastnil aj p. Tomáš 

Belko. Vo svojom vystúpení p. Belko vysvetlil, že jeho základným cieľom je získať na 

parkovanie priestor pred svojim domom v zmysle žiadosti zo dňa 24.3.2017 s tým, že má 

záujem postaviť prístrešok v tejto časti. Na základe zistených skutočností a vzhľadom k tomu, 

že prvá žiadosť bola v programe komisie výstavby na 10.8.2017 – predmetná žiadosť bola 

odsunutá na doriešenie na komisiu výstavby dňa 15.8.2017.  



 

 

Na komisii výstavby boli členovia ďalej informovaní, že v zmysle cestného zákona je cestné 

teleso ešte 1/2m za zvýšenými obrubníkmi miestnej komunikácie, ďalej je ochranné pásmo 

cesty, preto z pohľadu oddelenia výstavby nie je vhodný odpredaj nehnuteľnosti a ani výstavby 

prístrešku pred domom s.č. 80/5. Vzhľadom k tomu, že je úzka miestna komunikácia, problémy 

môžu vzniknúť aj pri zimnej údržbe a pod. . 

Predseda komisie priamo pri obhliadke v teréne zvažoval riešenie aj formou zabezpečenia 

prístupu dozadu do záhrady rodinného domu, kde by žiadateľ mohol postaviť garáž resp. 

prístrešok priamo na svojom pozemku. Uvedené však nie je možné realizovať, nakoľko v tejto 

časti sa nachádza ulička medzi záhradami, ktorú ľudia využívajú, a ktorá plní svoju funkciu aj 

z pohľadu požiarnej ochrany. 

Ďalej členovia komisie diskutovali aj o tom, že susediace verejné priestranstvo – t. j. časť 

parcely 176/1 by mohla byť riešená napr. zatrávňovačmi a využívaná na parkovanie áut, ktoré 

stoja na úzkej ceste a obmedzujú jej premávku.  

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schválenie prenájmu parkovacieho státia 

bez prístrešku pred domom o rozmeroch cca 2x5m so zachovaním základných princípov 

oddychových zón t.j. 1,- Eur/20 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa – 5 za. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

- zmenu Uznesenia č. 254/2016 zo dňa 22.02.2016, ktoré bude znieť po zmenách nasledovne: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

odpredaj majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa - aby žiadatelia osobnými 

automobilmi neblokovali chodníky na ul. Baníkov, čím sa zvýši priechodnosť ulice a zníži sa 

počet dopravných kolízií - podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.              

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako časť z parcely reg. C KN č. 189/1 - zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 8 174 m2, k. ú. Nováky, na podklade Geometrického plánu 

č. 48185655-29/2016 zo dňa 18.02.2016 zhotoviteľa Patricius Sova – GEOSKTEAM, 971 01 

Prievidza, Šumperská 44/35 pre každého žiadateľa nasledovne:           

- Marek Debnár a manž. Andrea, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 69/50, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/96 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2  

- Jaroslav Gregor a manž. Jana, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 76/10, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/99 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 

- Ján Poliaček, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 77/8, ako novovytvorená parc. C-KN 

č. 189/97 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 

- Pavel Görög a manž. Miroslava, trvale bytom 972 71 Nováky, Krátka 81/3, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/95 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2  

- Maroš Blaho, trvale bytom 972 71 Nováky, Krátka 81/11, ako novovytvorená parc. C-KN 

č. 189/100 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2                                                   

- Ivan Putiška a manž. Nora, trvale bytom 972 71 Nováky, Krátka 81/9, ako novovytvorená 

parc. C-KN č. 189/98 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2                             

- Ivan Macho, trvale bytom 972 71 Nováky, Chemikov 89/3, ako novovytvorená parc. C-KN 

č. 189/94 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2                                              

za cenu 5,50 €/m2.  

 

Dôvodom odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) Zákona                    

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že žiadatelia nebudú osobnými 

automobilmi blokovať chodníky na Ul. Baníkov, čím bude ulica lepšie priechodná a zníži sa 

počet dopravných kolízií. 

 

Dôvodová správa:  

V roku 2015, 2016 bol riešený odpredaj 7-ich pozemkov určených na výstavbu garáži na ul. 

Baníkov. P. Krčová sa pozemku č. 189/93 v danom čase vzdala. Aktuálne bol predsedom 



 

 

komisie predložený návrh na odpredaj pozemku pod túto garáž prvému náhradníkovi 

z pôvodných záujemcov z roku 2015 – p. Kusému. 

 

Členovia komisie odporučili odpredaj pozemku prvému náhradníkovi v podmienkach 

nastavených z prevodu týchto pozemkov v roku 2016. Zúčastneným bolo odporučené, aby 

prevod bol vykonaný formou zmluvy o budúcej zmluve s podmienením kolaudácie garáže do 

3 rokov odo dňa nadobudnutia pozemkov s ohľadom na lehotu vybavovania povolení 

k stavebnému konaniu (napr. výnimka z ochranného pásma železníc...). 

 

Záver: odpredať pozemok prvému náhradníkovi p. Ing. Robertovi Kusému ako prípad hodný 

osobitného zreteľa za cenu 5,50 Eur/m2 formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a s termínom 

kolaudácie do 3 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva k pozemku – jednohlasne za. 

 

Uznesenie  

č. 254/2016 zo dňa 22. 02. 2016 

(výpis) 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

 

berie na vedomie 

- žiadosti Mareka Debnára s manž. Andreou, trvale bytom 972 71  Nováky, Baníkov 69/50, 

Jaroslava Gregora s manž. Janou, trvale bytom 972 71  Nováky, Baníkov 76/10, Jána 

Poliačeka, trvale bytom 972 71  Nováky, Baníkov 77/8, Marcely Krčovej, trvale bytom 

972 71  Nováky, Baníkov 77/6, Pavla Göröga s manž. Miroslavou, trvale bytom 972 71  

Nováky, Krátka 81/3, Maroša Blahu, trvale bytom 972 71  Nováky, Krátka 81/11, Ivana 

Putišku s manž. Norou, trvale bytom 972 71  Nováky, Krátka 81/9 a Ivana Macha, trvale 

bytom 972 71  Nováky, Chemikov 89/3 o odkúpenie časti pozemku z parc. reg. C KN č. 189/1, 

LV č. 1, k. ú. Nováky, 

- informáciu o zverejnení zámeru odpredaja nehnuteľného majetku mesta Nováky ako dôvod 

hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

odpredaj majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa -aby žiadatelia 

osobnými automobilmi neblokovali chodníky na Ul. Baníkov, čím sa zvýši 

priechodnosť ulice a zníži sa počet dopravných kolízií - podľa ustanovenia § 9a ods. (8) 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako časť 

z parcely reg. C KN č. 189/1 - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 8 174 m2, 

k. ú. Nováky, na podklade geometrického plánu č. 48185655-29/2016 zo dňa 18. 02. 



 

 

2016 zhotoviteľa Patricius Sova – GEOSKTEAM, 971 01 Prievidza, Šumperská 44/35 

pre každého žiadateľa nasledovne:  

- Marek Debnár a manž. Andrea, trvale bytom 972 71  Nováky, Baníkov 69/50, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/96 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18m2 

- Jaroslav Gregor a manž. Jana, trvale bytom 972 71  Nováky, Baníkov 76/10, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/99 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18m2  

- Ján Poliaček, trvale bytom 972 71  Nováky, Baníkov 77/8, ako novovytvorená parc. C-KN 

č. 189/97 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18m2 

- Marcela Krčová, trvale bytom 972 71  Nováky, Baníkov 77/6, ako novovytvorená parc. C-

KN č. 189/93 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21m2 

- Pavel Görög a manž. Miroslava, trvale bytom 972 71  Nováky, Krátka 81/3, ako 

novovytvorená parc. C-KN č. 189/95 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18m2 

- Maroš Blaho, trvale bytom 972 71  Nováky, Krátka 81/11, ako novovytvorená parc. C-KN 

č. 189/100 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19m2 

- Ivan Putiška a manž. Nora, trvale bytom 972 71  Nováky, Krátka 81/9, ako novovytvorená 

parc. C-KN č. 189/98 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18m2 

- Ivan Macho, trvale bytom 972 71  Nováky, Chemikov 89/3, ako novovytvorená parc. C-

KN č. 189/94 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20m2 

za cenu 5,50 €/m2.  

 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Počet poslancov: 11   Počet prítomných: 10 

Za:   10   Proti:    0 

Zdržal sa:   0   Ospravedlnení:   1 

Neospravedlnení:  0 

 

 

 

 

RNDr. Daniel Daniš 

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- návrh z komisie výstavby na pridelenie a odpredaj pozemku reg. C-KN č. 189/93 – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedeného na Liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nováky, na výstavbu 

garáže formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, v prospech Ing. Róberta Kusého, bytom       

972 71 Nováky, Baníkov 90/3. 

- informáciu o zverejnení zámeru predaja nehnuteľného majetku Mesta Nováky z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

- odpredaj majetku Mesta Nováky ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 

aby žiadatelia osobnými automobilmi neblokovali chodníky na Ul. Baníkov, čím sa zvýši 

priechodnosť ulice a zníži sa počet dopravných kolízií, a to predaj parc. reg. C-KN č. 189/93 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, vedenej na Liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nováky, 

v prospech žiadateľa: Ing. Róberta Kusého, trvale bytom 972 71 Nováky, Baníkov 90/3, za 

cenu 5,50 €/m2, na výstavbu garáže, formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, s termínom 

kolaudácie do 3 rokov odo dňa zaplatenia kúpnej ceny. 

 

Dôvodová správa:  

V roku 2015, 2016 bol riešený odpredaj 7-ich pozemkov určených na výstavbu garáži na ul. 

Baníkov. P. Krčová sa pozemku č. 189/93 v danom čase vzdala. Aktuálne bol predsedom 

komisie predložený návrh na odpredaj pozemku pod túto garáž prvému náhradníkovi 

z pôvodných záujemcov z roku 2015 – p. Kusému. 

 

Členovia komisie odporučili odpredaj pozemku prvému náhradníkovi v podmienkach 

nastavených z prevodu týchto pozemkov v roku 2016. Zúčastneným bolo odporučené, aby 

prevod bol vykonaný formou zmluvy o budúcej zmluve s podmienením kolaudácie garáže do 

3 rokov odo dňa nadobudnutia pozemkov s ohľadom na lehotu vybavovania povolení 

k stavebnému konaniu (napr. výnimka z ochranného pásma železníc...). 

 



 

 

Záver: odpredať pozemok prvému náhradníkovi p. Ing. Robertovi Kusému ako prípad hodný 

osobitného zreteľa za cenu 5,50 Eur/m2 formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a s termínom 

kolaudácie do 3 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva k pozemku – jednohlasne za. 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- žiadosť Petra Jeckela a manž. Márie (bytom Nováky, F. Kráľa 107/5) o súhlas na 

vydláždenie plochy pred rodinným domom na príležitostné parkovanie osobného automobilu.  

  

- informáciu o zverejnení zámeru prenechať do nájmu nehnuteľný majetok Mesta Nováky            

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

- prenájom nehnuteľného majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, z dôvodu umožnenia parkovania pred vlastným domom, čím sa zlepší priechodnosť 

ulice, a to časti parc. reg. C-KN č. 162/1 (ostatné plochy o výmere 6 619 m2, k. ú. Nováky) 

nachádzajúcej sa pred rodinným domom č. 107/5 na ul. F. Kráľa (vo vlastníctve žiadateľov), 

a to o rozmeroch 2 x 5 m, pre žiadateľov: Petra Jeckela a manž. Máriu, obaja bytom 972 71 

Nováky, F. Kráľa 107/5, na obdobie 20 rokov za cenu 1,00 € za celé obdobie nájmu, za 

účelom vybudovania parkovacieho státia bez prístrešku pre osobné vozidlo.  

 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie boli informovaní, že predmetná žiadosť bola prvýkrát prerokovaná na komisii 

výstavby dňa 29.5.2017 a bola odporučená na odsúhlasenie do MsZ formou vecného bremena 

na umožnenie parkovania osobného vozidla. Vzhľadom na nadväzujúcu právnu konzultáciu 

s JUDr. Lukačovičom s odporučením riešenia formou nájmu, bolo uvedené stiahnuté 

z rokovania MsZ a predložené opakovane na posúdenie do komisie výstavby.  

Členovia komisie sa zhodli na tom, že je vhodné postupovať systémovými krokmi obdobne ako 

v prípade žiadosti p. Tomáša Belka. 

 

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schválenie prenájmu parkovacieho státia  

pred domom so zachovaním základných princípov oddychových zón t.j. 1,- Eur/20 rokov ako 

prípad hodný osobitného zreteľa – 5 za. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

Žiadosť Občianskeho združenia POLIKLINIKA NOVÁKY o. z. vo veci prerokovania 

investičného zámeru výstavby novej polikliniky v lokalite ul. Matice Slovenskej napojenej na 

budovu existujúcej polikliniky v Novákoch. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

závery z komisie výstavby, v zmysle ktorých je potrebné pokračovať v rokovaniach s lekármi 

ohľadne výstavby polikliniky s Unipharmou. 

 

Dôvodová správa:  

Rokovania komisie sa zúčastnil MUDr. Trojan, ktorý oboznámil prítomných, že financovanie 

sa predpokladá pri nákladoch cca 1000,- Eur/m2 – celá budova v hodnote cca 1 000 000,- Eur 

pri ročných splátkach cca 65 000,- Eur rozpočítaných medzi cca 15 ambulancií a lekárnika 

v dohodnutých pomeroch. Naproti tomu – navrhovaná nová lekáreň s Unipharmou pri vyššej 

hodnote budovy, ktorá sa predpokladá do výšky 3 000 000,- Eur – z pohľadu trhového 

mechanizmu fungovania v budúcnosti prinesie lekárom vyššie nájomné bez spoluvlastníctva 

predmetnej nehnuteľnosti. Ohľadne rozšírenia tzv. SVALZov. - oboznámil členov komisie, že 

nie je potrebné budovať vlastné laboratórium, je postačujúce zabezpečiť miestnosť a personál 

na výkon odberov. Ďalej poznamenal, že zabezpečenie CT, USG a pod. je relevantné len 

v prípade, ak by išlo o systémové riešenie, nakoľko je pravdepodobné, že v opačnom prípade 

by mohlo byť v budúcnosti vypovedané zo strany poisťovne. Ďalej upozornil, že Unipharma 

pri výstavbe polikliniky v Prievidzi najskôr komunikovala s lekármi, s ktorými uzatvorila 

zmluvy o budúcej nájomnej zmluve a až potom podnikala ďalšie kroky k realizácii. 

Ing. Bošiak upozorňoval v diskusii na fakt, že v súčasnosti väčšina lekárov, ktorí by 

v budúcnosti preberali na seba záväzok splácania úveru je v dôchodkovom veku 

a nepredpokladá ich záujem o financovanie úveru. Ďalej hovoril o tom, že z verejných zdrojov 

nie sú dostupné žiadne bližšie informácie o občianskom združení – t.j. garantovanie finančnej 

sily, záruky, navrhnuté postupy. Ďalej upozornil na to, že budova zdravotníckeho zariadenia 

musí byť realizovaná tak, aby aj z pohľadov stavebného zákona, hygieny a pod. boli dodržané 

súvisiace normy. V prípade plánovanej polikliniky s Unipharmou má byť garantovaný nájom 

pre lekárov, ktorého doriešenie je zmluvná záležitosť. Ďalej sa pýtal, aké tzv. SVALZy ponúka 

občianske združenie, nakoľko v prípade príchodu Unipharmy do Novák sa predpokladá 

rozšírenie služieb napr. o USG. Ďalej skonštatoval, že cieľ výstavby novej polikliniky 

občianskym združením je pozitívnym javom v meste, ale má voči tomuto projektu výhrady. 

Predseda komisie p. Miština sa pýtal, kto je predseda a kto sú členovia tohto 

občianskeho združenia; ďalej sa pýtal na riešenie nedostatočného počtu parkovacích miest 



 

 

v navrhovanej lokalite; ďalej upozorňoval na to, že predmetom schvaľovania na mestskom 

zastupiteľstva mal byť len zámer a tým reakcia občianskeho združenia je neadekvátna a lekármi 

neodhadnutá správne. Ďalej spochybnil, či je možné postaviť novú polikliniku z ročných 

splátok 65 000,- Eur. Ďalej prejavil nesúhlas s názorom, že by v prípade výstavby novej 

polikliniky s Unipharmou bolo lekárom účtovaný trhový nájom. Ceny by mali byť garantované 

vo výške prenájmu plateného v súčasnosti. 

Členovia komisie ďalej diskutovali o tom, že problém polikliniky nie je riešiteľný na 

komisii výstavby, a že k dopracovaniu sa k úspešnému výsledku sú potrebné rokovania medzi 

mestom a lekármi. 

Pozn. Ing. Balák sa o 15:40 hod. ospravedlnil a z rokovania odišiel. 

Záver: Členovia komisie odporučili pokračovať v rokovaniach s lekármi ohľadne výstavby 

polikliniky s Unipharmou – 4 za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 


