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Dôvod predloženia Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
Žiadosť p. Jozefa Hrivnáka (bytom ul. Baníkov 69/50, 972 71 Nováky) o odkúpenie pozemku 
na ul. Baníkov pod garáž a to časti parcely C-KN č. 452/1.

Mestská rada v Novákoch 
schvaľuje:
zámer vytvorenia pozemkov na predaj pod garáže v počte 4-5 situovaných oproti existujúcim 
garážam s uprednostnením obyvateľov bytového domu na ul. Baníkov č. 69/50 v k.ú. Nováky
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Dôvodová správa:
Komisia odporučila preveriť inžinierske siete oddelením výstavby z dôvodu možnej výstavby 
garáží ešte pred realizáciou zámeru.
Záver: Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť zámer vytvorenia pozemkov na 
predaj pod garáže v počte 4-5 situovaných oproti existujúcim garážam s uprednostnením 
obyvateľov bytového domu za ul. Baníkov 69/50 (5za)
Členovia MsR odporučili MsZ citovaný zámer schváliť.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
Žiadosť p. Štefana Jankulu, (bytom Radobica 133, 972 48 Horná Ves) o prenájom pozemku 
na ul. Rastislavovej o rozmere 6 x 4m z parcely C-KN č. 309/14 z dôvodu umiestnenia 
montovanej plechovej garáže.

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
prenájom časti pozemku C-KN č. 304/14 resp. časti 304/15 resp. časti 304/1 v k.ú. Nováky 
v prospech Štefana Jankulu v zmysle zákona o majetku obcí

Dôvodová správa:
Členovia komisie diskutovali o tom, že nie je vhodné umiestnenie garáže smerom do 
parkoviska, z opačnej strany radu existujúcich garáží sú vedenia inžinierskych sietí a aj 
v minulosti tam boli žiadosti zamietnuté. Umiestnenie ďalšej garáže na tejto strane existujúceho 
radu ďalej nemusí byť akceptovateľné z pohľadu Dráhového úradu z dôvodu ochranného 
pásma vlečky, rovnako umiestnenie plechovej garáže v danej lokalite nie je vhodné.
Záver: Členovia komisie neodporučili MsZ schváliť prenájom pozemku z dôvodu 
existujúcich inžinierskych sietí. (5za)
Členovia MsR obdobne neodporučili MsZ schváliť prenájom pozemku.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
Žiadosť p. Vladimíra Tkáča (bytom I. Krasku 24/7, 972 71 Nováky) o odkúpenie časti 
pozemku C-KN č. 405/1 v k.ú. Nováky pri rodinnom dome 24/7 a 23/5.

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
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odpredaj časti pozemku C-KN č. 405/1 vo vlastníctve mesta v k.ú. Nováky v prospech žiadateľa 
p. Vladimíra Tkáča v zmysle zákona o majetku obcí

Dôvodová správa:
Členovia komisie diskutovali o tom, že uvedená požiadavka bola v minulosti opakovane 
riešená a bola zamietnutá.
Záver: Komisia neodporúča MsZ odpredaj časti pozemku parc. C-KN č. 405/1 - v súlade so 
závermi z predchádzajúceho obdobia opakovane riešenej problematiky. (5za)
Členovia MsR obdobne neodporučili MsZ odpredaj časti pozemku C-KN č. 405/1 z majetku 
mesta.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
Žiadosť p. Ing. Martina Petrisku a Stanislavy (bytom Lehotská 395/19, 972 71 Nováky) 
o predĺženie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o 12 mesiacov z dôvodu doriešenia zriadenia 
vjazdov z miestnej komunikácie na nespevnené plochy pred radom garáží na ul. Lehotskej.

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
predĺženie termínu výstavby garáže na parcele C-KN č. 1634/75 v k.ú. Nováky o 12 mesiacov 
v prospech žiadateľa Ing. Martina Petrisku a Stanislavy (bytom Lehotská 395/19, 972 71 
Nováky), keď Dodatkom č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 10.4.2017 sa upraví 
čl. V. (Osobitné ustanovenia) ods. 5 -  tak, že sa nahradí doba právoplatného skolaudovania 
stavby z 20 mesiacov na 32 mesiacov a súčasne sa vykoná úprava príslušných odvolaní v texte 
budúcej zmluvy nadväzujúcich na termín skolaudovania stavby zmysle dodatkovaného čl. 
V. ods. 5.

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli informovaní o tom, že nakoľko dopravný inšpektorát požaduje 
komplexné riešenie situácie vjazdov do garáží na ul. Lehotskej, zamestnanci oddelenia 
výstavby zabezpečia doriešenie danej problematiky vjazdu celej lokality k stavebnému 
povoleniu garáží p. Petrisku a p. Smondeka na náklady mesta (v rozsahu zadania projektovej 
dokumentácie a odsúhlasenia dopravným inšpektorátom).
Záver: Komisia odporúča MsZ schváliť predĺženie termínu prostredníctvom dodatku ku 
Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 10.4.2017 o 12 mesiacov. (5za)
Členovia MsR odporučili MsZ schváliť predĺženie termínu o 12 mesiacov.

Návrh na uznesenie:
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Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
Žiadosť p. Martina Smondeka (bytom Nám. SNP 125/11, 972 71 Nováky) o predĺženie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o 12 mesiacov z dôvodu doriešenia zriadenia vjazdov 
z miestnej komunikácie na nespevnené plochy pred radom garáží na ul. Lehotskej.

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
predĺženie termínu výstavby garáže na parcele C-KN č. 1634/76 v k.ú. Nováky o 12 mesiacov 
v prospech žiadateľa p. Martina Smondeka (bytom Nám SNP 125/11, 972 71 Nováky), keď 
Dodatkom č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 10.4.2017 sa upraví čl. V. 
(Osobitné ustanovenia) ods. 5 -  tak, že sa nahradí doba právoplatného skolaudovania stavby 
z 20 mesiacov na 32 mesiacov a súčasne sa vykoná úprava príslušných odvolaní v texte 
budúcej zmluvy nadväzujúcich na termín skolaudovania stavby zmysle čl. V. ods. 5

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli informovaní o tom, že nakoľko dopravný inšpektorát požaduje 
komplexné riešenie situácie vjazdov do garáží na ul. Lehotskej, zamestnanci oddelenia 
výstavby zabezpečia doriešenie danej problematiky vjazdu celej lokality k stavebnému 
povoleniu garáží p. Petrisku a p. Smondeka na náklady mesta (v rozsahu zadania projektovej 
dokumentácie a odsúhlasenia dopravným inšpektorátom).
Záver: Komisia odporúča MsZ schváliť predĺženie termínu prostredníctvom dodatku ku 
Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 10.4.2017 o 12 mesiacov. (5za)
Členovia MsR odporučili MsZ schváliť predĺženie termínu o 12 mesiacov.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
Žiadosť Ľuboša Karaka (bytom A. Hlinku 459/10, 972 71 Nováky) o predĺženie lehoty 
plnenia termínu ukončenia stavby v k.ú. Nováky uvedeného v zmluve o uzatvorení budúcej 
zmluvy zo dňa 15.11. 2016 predĺženej Dodatkom č. 1 zo dňa 9.5.2017 z dôvodu opakovaného 
prepracovávania projektovej dokumentácie pre dopravný inšpektorát, čo spôsobilo posun 
v termínoch a oneskorené vydanie stavebného povolenia.

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
- uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 6.6.2014, 
ktorým sa dopĺňa článok IV (Čas plnenia) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9.5.2017 o vetu v znení:
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„Lehota plnenia sa - z dôvodu opakovaného prepracovávania projektovej dokumentácie na 
získanie súhlasu z dopravného inšpektorátu - opakovane predlžuje a žiadateľ Ľuboš Karak 
(bytom A. Hlinku 459/10, 972 71 Nováky) sa zaväzuje do konca júla 2018 požiadať príslušný 
stavebný úrad o kolaudáciu stavby.

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli informovaní, že termín ukončenia stavby sa predpokladá koncom 
mesiaca júl 2018.
Záver: Komisia súhlasí a odporúča MsZ uzatvoriť Dodatok č. 2 k Zmluve o uzatvorení 
budúcej kúpnej zmluvy v znení, že do konca júla žiadateľ podá žiadosť o kolaudáciu stavby. 
(5za)
Členovia MsR odporučili MsZ uzatvorenie Dodatku č. 2 v zmysle záverov z komisie výstavby.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie

- Žiadosť obyvateľov mesta Nováky žijúcich na ulici Lelovskej na vyregulovanie časti 
Lelovského potoku, ktorá mala byť zrealizovaná v rámci protipovodňových opatrení.

- Informáciu o tom, že predmetná požiadavka bude zapracovaná ako investičná akcia do 
návrhu rozpočtu na rok 2019.

Dôvodová správa:
Členovia komisie výstavby boli informovaní o tom, že v rámci realizácie protipovodňových 
opatrení predmetná tretia stavba nebola zrealizovaná z dôvodu neskorého ukončenia verejného 
obstarávania na zhotoviteľa stavby. Ďalej boli oboznámení aj o prípadnom využití dotačných 
programov na financovanie v prípade výzvy, do ktorej by bolo možné uplatniť túto stavbu.

Záver: Komisia berie na vedomie predloženú žiadosť podpísaných občanov a odporúča MsZ 
schváliť žiadané ako investičnú akciu do návrhu rozpočtu na rok 2019. (5za)
Členovia MsR uvedenú požiadavku obyvateľov ul. Lelovskej zobrali na vedomie.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti MILK-AGRO spol. s r.o. (Čapajevova 36, 080 46 Prešov) o vyznačenie 
parkovacích miest pre zákazníkov predajne na parcele 100/1 v k.ú. Nováky oproti 
maloobchodnej prevádzke v Novákoch na ul. Lelovskej č. 688.

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
Odporúča primátorovi mesta:
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vyhovieť žiadosti spoločnosti MILK-AGRO, spol. s r.o. (Čapajevova 36, 080 46 Prešov) na 
obnovenie parkovacích miest pre zákazníkov predajne - umiestnením dopravnej značky 
s vyznačením doby parkovania max. na 1 hod.

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli informovaní, že v predmetnej lokalite sú počas pracovných dní 
v pracovnom čase odparkované autá ľuďmi, ktorí cestujú za prácou ďalej iným spôsobom 
a parkovisko nemôže plniť funkciu pre parkovanie zákazníkov. Nadväzne prebehla diskusia 
o možnosti umiestnenia dodatkovej tabule s vyznačením doby parkovania.
Záver: Komisia odporúča MsZ vyhovieť žiadosti na obnovenie parkovacích miest 
s umiestnením dopravnej značky s vyznačením doby parkovania. (5za)
Členovia MsR sa stotožnili s odporučením komisie výstavby a uvedené odporučili.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
Žiadosť p. Rudolfa Štangu (bytom Baníkov 72/44, 972 71 Nováky) o povolenie na 
vybudovanie zábrany na mestskom pozemku z dôvodu zamedzenia ničenia prístupovej cestičky 
ku garáži umiestnenej na pozemku p. Štangu.

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
zriadenie zábrany na parc. C-KN č. 452/1 v k.ú. Nováky na vjazde na prístupovú cestičku ku 
garáži k rodinnému domu p. Rudolfa Štangu (bytom Baníkov 72/44, 972 71 Nováky).

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli informovaní o lokalite, o súhlase mesta z minulosti so zrealizovaním 
prístupu ku garáži na náklady p. Štangu. Ďalej diskutovali o tom, že v prípade realizácie 
zábrany by bolo potrebné uvažovať buď o riešení prostredníctvom oddychovej zóny alebo 
o spoplatnení užívaného priestoru za zábranou v zmysle VZN.
Záver: Komisia výstavby neodporúča MsZ zriadenie zábrany na parc. 452/1 na vjazde na 
prístupovú cestičku ku garáži. (4za, proti1)
Členovia MsR neodporučili MsZ schváliť zriadenie zábrany.
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Štefan Jankula, Radobica 133- 9 /2  48 Horná Ves

Mestský úrad Nováky 

Námestie SNP 

972 71 Nováky

Žiadosť o prenájom pozemku

Týmto Vás žiadam o prenájom pozemku na parcele 309/14 na ulici Rastislavovej z dôvodu 
umiestnenia montovanej plechovej garáže o rozmeroch 6 X 4  metre.

Príloha mapa pozemku a vyznačené umiestnenie garáže.

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom Janku! a. Štefan
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Vladimír Tkáč, I. Krásku 24/7, Nováky, 972 71;

Mestský úrad Nováky 
Nám. SNP 349 
972 971, Nováky

V Novákoch, dňa 20.4.2018

V e c
Žiadosť o odkúpenie mestského pozemku

Týmto žiadam mesto Nováky o odkúpenie časti pozemku v katastrálnom území Nováky, pri 
mojom rodinnom dome na ulici Ivana Krásku 24/7 a 23/5 a to tieto časti parciel podľa 
geometrického plánu: 405/1

S pozdravom Vladimír Tkáč

p o d p i s

Prílohy:
lx geometrický plán
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Ing. Martin Petriska, Lehotská 395/19, 972 71 Nováky
Stanislava Petrisková, Lehotská 395/19, 972 71 Nováky

Mesto Nováky
Zast. RNDr. Danielom Danišom, primátor mesta 
Námestie SNP 349/10
972 71 Nováky O / J

Prievidza, 23.04.2018

Vec: Žiadosť o predĺženie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 10.04.2017

Dňa 10.04.2017, sme s Mestom Nováky, zastúpeným RNDr. Danielom Danišom, primátor mesta, 
podpísali zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na predmet zmluvy podľa či. II tejto zmluvy. 
Následne sme začali podnikať potrebné kroky na získanie všetkých povolení podľa platnej legislatívy, 
aby sme splnili podmienky na uzavretie kúpnej zmluvy na už uvedený predmet zmluvy -  garáž (čl. II).

Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vybavení potrebných stanovísk dotknutých orgánov, sme 
na príslušnom stavebnom úrade podali dňa 29.01.2018 žiadosť o stavebné povolenie. Vo výzve zo 
dňa 26.02.2018, nám bolo oznámené, že je potrebné doplniť doklady o záväzné stanovisko Mesta 
Nováky podľa cestného zákona (zriadenie vjazdu), ktoré je potrebné doplniť o písomné stanovisko 
Okres. Dopravného inšpektorátu OR PZ Prievidza. Zdanej situácie vyplynulo, že pracovníčka 
Mestského úradu požaduje schválenie vjazdu a výjazdu z predmetného riešeného územia na miestnu 
komunikáciu, ale užívané vjazdy nespĺňajú normu a my ako budúci stavebníci to máme riešiť. 
Požiadali sme o konzultáciu dve projekčné spoločnosti, z ktorých jedna vypracovala cenovú ponuku 
a druhá upozornila na zlú interpretáciu požiadavky, pretože predmetné garáže budú mať zriadený 
vjazd na nespevnenú štrkovú plochu a nie na miestnu komunikáciu. Po konzultácii dňa 23.04.2018, na 
príslušnom Dl Prievidza, sme zistenie konzultovali s Ing. Vladimírou Trojanovou, ktorá na základe 
informácii, že je potrebné danú lokalitu vyriešiť komplexne rozhodla, že Mesto Nováky zabezpečí 
dopravný projekt a následne získa stanovisko k riešenej lokalite na OR PZ Prievidza -Dl.

Na základe uvedeného sme nútený počkať na vyriešenie predmetnej situácie a až následne môžeme 
pokračovať v získaní stavebného povolenia na uvedenú stavbu. Týmto Vás chceme požiadať 
o predĺženie lehoty plnenia čl. II ods. 5, budúcej kúpnej zmluvy, o 12 mesiacov.

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme a prajeme Vám veľa pracovných úspechov.

S úctou

Ing. Martin Petriska

Stanislava Petrisková



Martin Smondek, Námestie SNP 125/11, 972 71 Nováky

Mesto Nováky
Zast. RNDr. Danielom Danišom, primátor mesta 
Námestie SNP 349/10 
972 71 Nováky

Prievidza, 23.04.2018

Vec: Žiadosť o predĺženie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 10.04,2017

Dňa 10.04.2017, sme s Mestom Nováky, zastúpeným RNDr. Danielom Danišom, primátor mesta, 
podpísali zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy. 
Následne sme začali podnikať potrebné kroky na získanie všetkých povolení podľa platnej legislatívy, 
aby sme splnili podmienky na uzavretie kúpnej zmluvy na už uvedený predmet zmluvy-garáž (čl. II).

Po vypracovaní projektovej dokumentácie a vybavení potrebných stanovísk dotknutých orgánov, sme 
na príslušnom stavebnom úrade podali dňa 29.01.2018 žiadosť o stavebné povolenie. Vo výzve zo 
dňa 26.02.2018, nám bolo oznámené, že je potrebné doplniť doklady o záväzné stanovisko Mesta 
Nováky podľa cestného zákona (zriadenie vjazdu), ktoré je potrebné doplniť o písomné stanovisko 
Okres. Dopravného inšpektorátu OR PZ Prievidza. Zdanej situácie vyplynulo, že pracovníčka 
Mestského úradu požaduje schválenie vjazdu a výjazdu z predmetného riešeného územia na miestnu 
komunikáciu, ale užívané vjazdy nespĺňajú normu a my ako budúci stavebníci to máme riešiť. 
Požiadali sme o konzultáciu dve projekčné spoločnosti, z ktorých jedna vypracovala cenovú ponuku 
a druhá upozornila na zlú interpretáciu požiadavky, pretože predmetné garáže budú mať zriadený 
vjazd na nespevnenú štrkovú plochu a nie na miestnu komunikáciu. Po konzultácii dňa 23.04.2018, na 
príslušnom Dl Prievidza, sme zistenie konzultovali s Ing. Vladimírou Trojanovou, ktorá na základe 
informácii, že je potrebné danú lokalitu vyriešiť komplexne rozhodla, že Mesto Nováky zabezpečí 
dopravný projekt a následne získa stanovisko k riešenej lokalite na OR PZ Prievidza -Dl.

Na základe uvedeného sme nútený počkať na vyriešenie predmetnej situácie a až následne môžeme 
pokračovať v získaní stavebného povolenia na uvedenú stavbu. Týmto Vás chceme požiadať 
o predĺženie lehoty plnenia čl. II ods. 5, budúcej kúpnej zmluvy, o 12 mesiacov.

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme a prajeme Vám veľa pracovných úspechov.

S úctou

Martin Smondek
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Mestský úrad Nováky

972 71 Nováky

Vec: Predĺženie lehoty plnenia termínu v dodatku č.l k Zmluve o uzatvorení budúcej 

kúpnej zmluvy uzatvoreného dňa 9.5.2017.

Žiadam Vás o predĺženie lehoty plnenia termínu ukončenia stavby uvedeného v 

zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy zo dňa 15.11.2016, ktorý bol predĺžený Dodatkom č.l 

zo dňa 9.5.2017.

Dôvodom žiadosti je opakované prepracovanie projektovej dokumentácie z dôvodu 

nesúhlasu dopravného inšpektorátu v Prievidzi s navrhovanými riešeniami, čo spôsobilo 

oneskorené vydanie stavebného povolenia.

Termín ukončenia stavby sa predpokladá koncom mesiaca júl 2018.
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Mesto Nováky 

Správa majetku 

Námestie SNP 349/10 

972 71 Nováky

im
Vec:
Žiadosť o:

• uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
na stavbu:

9397 -  Nováky -  Ul. Tichá: Zahustenie TS

Stavebník:
Stredoslovenská distribučná a.s.,
Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina
Splnomocnenec SSE-D a.s. -  Ing. Štefan Binó -  Elektrické zariadenia.

Stavebník pripravuje realizáciu vyššie uvedenej stavby v Novákoch. Dôvodom stavby je žiadosť o pripojenie 
35 rodinných domov v lokalite, kde momentálne neexistuje NIM distribučný rozvod vo vlastníctve SSD, a.s. 
Žilina. Súčasťou stavby je aj posilnenie existujúcej vzdušnej siete. Zemný NN kábel k posilneniu existujúcej 
vzdušnej siete sa plánuje trasovaťaj parcelu KNE 582, ktorá je podľa katastra nehnuteľnosti majetkom Mesta 
Nováky. Ide o záber v dĺžke 8,5m (s ochranným pásmom 17m2).

Obraciam na Vás s požiadavkou riešenia zmluvných vzťahov tak, aby bolo možné na stavebný úrad doložiť na 
uvedenú parcelu "iné právo".

Ďakujem.

V Žiline, dňa: 12.03.2018
Ing. Štefan Binó

ICO:
DIČ:
IČ DPH:

22870172
1022477214
SK1022477214

Oprávnenie: Autorizovaný inžinier SKS! 
r. č.: 1704

mailto:bino@bino.sk
http://www.bino.sk


9397 - Nováky - U!. Tichá: Zahustenie TS
projektant: Ing. Štefan BinĎ

/ X  č. d. 552

Demontáž NNS: 
RETILENS 3x120+70

-177m-
3x70+50 AIFe6

-225m-

Demontáž: 
DB 2x10,5/3kN 

Montáž: 
JB10,5/20kN 

VRIS2
NNS2

VRÍS2
ŕ-7-

Montáž:
Závesný kábel

RETILENS 3x150+95+2x16mm
Trasa: -110m- 
Kábel: -130m-

Demontáž:
VRIS2

AYKY 3x120+70

SPP1.1VRIS?

ÉgSP P I . /
záber 17m2 na p.
č. KNE 582/58


