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Závery zo zasadnutia komisie výstavby dňa 27. 11. 2017  

 

Predkladá 

 

Ing. Vladimíra Trojanová Podpis: 

 

Spracovateľ 

 

Ing. Eva Gundová Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

18.12.2017 

 

Dôvod predloženia 

 

Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- žiadosť Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce (958 41 Veľké Uherce) 

o predĺženie nájomnej zmluvy od 1.11.2017 do 31.10.2022 v nastavených podmienkach podľa 

pôvodnej nájomnej zmluvy (uzatvorenej dňa 11.3.2014 na obdobie od 1.4.2014 do 31.10.2017). 

Nájomnú zmluvu žiadajú uzatvoriť na 2 m2 z parc. C-KN č. 9/6 za účelom  pokračovania 

v prevádzke automatu na mlieko za cenu 10,- Eur/rok.  

 

- 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, a to časti parc. reg. C-KN č. 9/6 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 675 m2, 

LV č. 1, k. ú. Nováky) – nachádzajúcej sa pred nebytovým priestorom objektu sup. č. 125 na 

Nám. SNP, o výmere 2 m2, na ktorej je umiestnený automat na mlieko, v prospech 

Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Veľké Uherce, so sídlom 958 41 Veľké Uherce, 

IČO: 205 869, na obdobie 5 rokov za cenu 10,00 €/rok, z dôvodu pokračovania v nájomnom 

vzťahu za účelom prevádzkovania automatu na mlieko. 

 

Dôvodová správa:  

Komisia výstavby odporučila prenájom časti parcely C-KN č. 9/6 na umiestnenie automatu na 

mlieko. Prenájom odporúčajú schváliť v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu pokračovania v nájme za účelom poskytovania služby predaja mlieka 

prostredníctvom automatu na mlieko v zmysle podmienok z nájomnej zmluvy zo dňa 11.3.2014 

– za cenu 10,- Eur/rok. 

Členovia komisie výstavby jednohlasne odporučili MsR schváliť predmetný prenájom. 

Členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 29.11.2017 odporučili MsZ schváliť predmetný 

prenájom. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- žiadosť p. Hoan Nguyen Dinh (bytom Poluvsie 179, 972 16  Pravenec) o predĺženie  prenájmu 

verejného priestranstva na parc. C-KN č. 183/2 (predajný stánok) na Nám. SNP v Novákoch.  

 

- 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, a to časti parc. reg. E KN č. 183/2 (ostatná plocha o výmere 2 921 m2, LV č. 3070, 

k. ú. Nováky) – nachádzajúcej sa na Nám. SNP v Novákoch, o výmere 19,46 m2, na ktorej je 

umiestnený predajný stánok, v prospech Hoan Nguyen Dinh, so sídlom 972 16 Pravenec, 



 

 

Poluvsie 179, IČO: 33 610 525, na obdobie 5 rokov za cenu 730,00 €/rok, z dôvodu 

pokračovania v nájomnom vzťahu za účelom prevádzkovania predajného stánku. 

Dôvodová správa:  

Pôvodná nájomná zmluva bola uzavretá 18.3.2013 na obdobie od 1.5.2013 do 31.3.2018 na 

plochu o výmere 19,46 m2 v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 30.7.2013 za cenu 730,- Eur/rok 

v zmysle zmluvy. 

Komisia výstavby odporučila schváliť prenájom časti parcely C-KN č. 183/2 na umiestnenie 

predajného stánku. Prenájom odporúčajú schváliť v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu pokračovania v nájme za účelom poskytovania služieb predaja textilu 

a elektra v zmysle podmienok z nájomnej zmluvy zo dňa 18.3.2013 za cenu 730,- Eur/rok. 

Záver: Členovia komisie výstavby jednohlasne odporučili MsR schváliť predmetný prenájom. 

Členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 29.11.2017 odporučili MsZ schváliť predmetný 

prenájom. 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- ústnu žiadosť riaditeľky Spojenej školy v Novákoch Mgr. Kataríny Piačkovej o odpredaj 

„Odovzdávacej stanice tepla – budova A a budova B“ nachádzajúcich sa v spojenej škole, po 

dokončení diela, za symbolické 1 €.    

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

- zámer prenájmu 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, a to „Odovzdávacej stanice tepla – budova A a budova B“ nachádzajúcich sa               

v Spojenej škole v Novákoch, na ul. Rastislavovej, v budovách súp. č. 332 na parc. reg. C KN 

č. 248/1 a súp. č. 331 na parc. reg. C KN č. 248/2, k. ú. Nováky (vo vlastníctve Trenčianskeho 

samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, 

v správe Spojenej školy Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky, LV č. 1930) v prospech 

Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 

911 01 Trenčín, IČO: 36126624, na obdobie 6 rokov za cenu 1,00 € za celé obdobie nájmu, 

z dôvodu úmyslu prispieť ku skvalitneniu energetického systému tepla spojenej školy 

a súčasnej potrebe spojenej školy o zaradenie celého diela do svojho majetku (pozn. o ktorý sa 

bude v celku starať). Po skončení prenájmu uplynutím doby nájmu uvedeného majetku (t. j. po 

účtovnom odpísaní tohto majetku z majetku mesta) mesto tento majetok prevedie do majetku 

Trenčianskeho samosprávneho kraja za 1,00 €. 

 

Dôvodová správa:  



 

 

Členovia komisie boli oboznámení s navrhovaným postupom vo veci odovzdania odovzdávacej 

stanice tepla v  spojenej škole, na ktorú boli schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta 

v rámci aktualizácie v roku 2014 vo výške 30 000,- Eur. Vzhľadom k úmyslu poslancov MsZ 

finančnými prostriedkami prispieť ku skvalitneniu energetického systému tepla spojenej školy 

a súčasnej potrebe spojenej školy o zaradenie celého diela do svojho majetku (pozn. o ktorý sa 

bude v celku starať), bolo navrhnuté zaradiť existujúcu výmeníkovú stanicu spojenej školy 

(zrealizovanú v roku 2014) do majetku mesta, z ktorého by mala byť nadväzne vyradená na 

podklade kúpnej zmluvy slúžiacej k prevodu tohto zariadenia (ako hnuteľného majetku) 

v prospech spojenej školy za symbolickú cenu 1,- Eur. 

Členovia komisie boli ďalej oboznámení s tým, že ešte nie je tento postup vyhodnotený 

z pohľadu zákona o poskytovaní štátnej pomoci a získané informácie ohľadne uvedeného budú 

predložené na zasadnutie mestskej rady. Napriek uvedenému boli členovia komisia požiadaní 

o vyjadrenie názoru k navrhovanému postupu odpredaja za symbolickú cenu z dôvodu jeho 

zrealizovania už do konca roku 2017, pričom boli informovaní o tom, že realizácia takto 

zadefinovaného postupu prebehne až po fyzickom protokolárnom prevzatí majetku v budove 

spojenej školy najneskôr v decembri tohto roku. Podľa aktuálnych informácií sú práce v budove 

spojenej školy vo finálnom štádiu. 

Na základe ďalších nadväzujúcich právnych konzultácií k uvedenej problematike (pozn. ktoré 

boli až po zasadnutiach komisie výstavby a MsR) bolo zvážené, že z pohľadu zákona o majetku 

obcí (vzhľadom k tomu, že problematika nebola dotiahnutá v roku 2014) je správnejšie riešiť 

predmetnú záležitosť prenájmom uvedeného majetku (t.j. výmenníkovej stanice slúžiacej pre 

budovy spojenej školy) po dobu odpisov a nadväzne po odpísaní tohto majetku z majetku mesta 

tento majetok prenechať spojenej škole.  

 

Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť: 

odpredaj „Odovzdávacej stanice tepla – budova A a budova B“ v Novákoch po dokončení diela 

v budove spojenej školy a jeho protokolárnom odovzdaní do majetku mesta a nadväzne 

v prospech TSK – Spojená škola v Novákoch. 

Členovia MsR na svojom zasadnutí odporučili MsZ schváliť odpredaj výmenníkovej stanice 

spojenej škole. 

 

 

 


