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Dôvod predloženia 

 

Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie: 

- žiadosť spoločnosti Real Projekt, s. r. o. (so sídlom Šimonovská 559/2, 972 71  Nováky) vo 

veci vyjadrenia sa k ponuke na odpredaj nehnuteľnosti parc. C-KN č. 1247 v k. ú. Nováky         

(t. j. ul. Tichá).  

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

- kúpu pozemku parc. C-KN č. 1247, k. ú. Nováky, od spoločnosti Real Projekt, s. r. o. (so 

sídlom Šimonovská 559/2, 972 71  Nováky). 

 

Dôvodová správa:  

Spoločnosť Real Projekt, s.r.o. navrhla cenu za odpredaj vo výške 30,- Eur / m2 alebo cena za 

dlhodobý prenájom 0,20 Eur/m2/mesiac. 



 

 

Členovia komisie diskutovali o tom, že výsledná kúpna suma by sa pohybovala  vo výške 

93 000,- Eur.  

Záver: Komisia výstavby nesúhlasí s predloženým návrhom, odporúča preveriť iný právny 

postup, odporúča preveriť možnosť úľavy na dani za cestu; navrhuje kúpu za cenu podľa 

znaleckého posudku – 3 za, 1 sa zdržal 

MsR na svojom zasadnutí dňa 4.4.2018 neodporučila kúpu pozemku. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- žiadosť p. Vladimíra Pacalaja (Svätoplukova 96/2, 972 71 Nováky), ktorý požiadal 

o odkúpenie pozemku zastavaného garážou (parc. reg. C KN č. 162/25, k. ú. Nováky) po jej 

kolaudácii a po geodetickom zameraní stavby, 

- 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 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou vo vlastníctve žiadateľa na podklade 

existujúcej Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na predmetný pozemok zo dňa 

01.10.2012 a Dodatku č. 1 k tejto zmluve zo dňa 14.12.2017 -  a to pozemku parc. reg. C-KN 

č. 162/25 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 28 m2, odčleneného z parcely reg. C-KN 

č. 162/1 (ostatné plochy o výmere 6 619 m2) evidovanej v prospech Mesta Nováky na LV č. 1, 

pre k. ú. Nováky, podľa Geometrického plánu č. 205/2017 zo dňa 01.08.2017, do vlastníctva 

žiadateľa Vladimíra Pacalaja, trvale bytom 972 71  Nováky, Svätoplukova 96/2, za cenu 

220,50 €.   
 

Dôvodová správa: 

Členovia komisie diskutovali o tom, že pozemok pod výstavbu garáže bol zväčšený oproti 

pôvodnému povoleniu a zväčšenie pozemku nebolo pokutované. Preto navrhli za zväčšenú 

plochu navrhnúť vyššiu sumu. 

 

Záver: Členovia komisie odporučili odsúhlasiť kúpu pozemku za cenu 5,50 Eur/m2 za pôvodnú 

plochu 21 m2 a zvyšných 7m2 za cenu 15,- Eur/m2. Ďalej odporučili do budúcich kúpnych 

zmlúv zapracovať sankčné podmienky a možnosť odstúpenia od zmluvy. 

Členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 4.4.2018 odporučili MsZ schváliť odpredaj z majetku 

mesta. 

 

Návrh uznesenia: 
 



 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie: 

- žiadosť p. Miroslava Štangu (bytom Bernolákova 632/7, Nováky), ktorý požiadal o opravu 

mestského oporného múru, ktorý susedí s jeho pozemkom (ul. Tajovského – autobusová 

stanica), ktorý je v súčasnom stave „držaný“ zvyškami pôvodného oplotenia pozemku 

žiadateľa. 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

odporúča: 

- prednostovi MsÚ zabezpečiť spracovanie odborného posudku a nadväzne opravu oporného 

múrika na autobusovej stanici. 

 

Dôvodová správa:  

Oporný múrik vybudovaný mestom je narušený a ohrozuje susediace nehnuteľnosti. 

Záver: Komisia výstavby odporúča opravu oporného múrika. 

Členovia MsR na svojom zasadnutí zo dňa 4.4.2018 odporučili spracovať odborný posudok 

a nadväzne opravu oporného múrika. 

 


