
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Novákoch

Názov materiálu Prenájom parkovísk pred starým a novým cintorínom -  Urbár
Horné Lelovce

Predkladá
Ing. Vladimíra Trojanová Podpis:

Spracovateľ
Ing. Vladimíra Trojanová Podpis:

Dátum rokovania
25. 6. 2018

Dôvod predloženia Informovanie MsZ o záveroch rokovaní s urbárom

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť Urbáru Horné Lelovce, pozemkového spoločenstva (Lelovská 745/79, 972 71 
Nováky) na uzatvorenie nájomnej zmluvy s Mestom Nováky na časť nehnuteľností v užívaní 
v prospech občanov mesta a výsledky rokovania zo dňa 2.5.2018.

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
prenájom časti parcely C-KN č. 2949 (lesný pozemok o výmere 27 907 m2 evidovaný ako 
spoločná nehnuteľnosť v LV 4417 v k.ú. Nováky) a parcely C-KN č. 3094 (lesný pozemok vo 
výmere 860 m2 evidovaný ako spoločná nehnuteľnosť v LV 5803 v k.ú. Nováky) vo vlastníctve



Urbáru Horné Lelovce, pozemkového spoločenstva Lelovská 745/79, 972 71 Nováky v 
rozsahu parkovísk pred starým a novým cintorínom v k.ú. Nováky (patriacich do vlastníctva 
mesta Nováky) vo výmere 166 m2 (t.j. časť parcely C-KN 2949) a vo výmere 860 m2 (parc. C- 
KN č. 3094 podľa situačného nákresu priloženého k návrhu na uznesenie a následne k nájomnej 
zmluve na obdobie 20 rokov za celkovú cenu nájmu 1.788,- Eur / rok za celú výmeru prenájmu, 
a to z dôvodu, resp. za účelom uplatnenia si práv urbárskeho spoločenstva k nehnuteľnostiam 
vo vlastníctve urbáru zastavaných obcou a využívaných v prospech obyvateľov. Mesto 
Nováky uhradí prenajímateľovi Urbáru Horné Lelovce, pozemkové spoločenstvo nájomné 
aj spätne za rok 2017 vo výške 1.788,-Eur. Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy je 
záväzok Urbáru Horné Lelovce, pozemkového spoločenstva, že sa vzdáva všetkých ostatných 
právnych nárokov voči mestu Nováky súvisiacich s užívaním pozemkov Urbáru Horné 
Lelovce, pozemkového spoločenstva mestom Nováky pod miestnymi komunikáciami v k. ú. 
Nováky bez ohľadu na časové užívanie týchto pozemkov a právny dôvod ich užívania.

Dôvodová správa:
Dňa 9.1.2018 bola na MsÚ doručená reakcia z urbáru ohľadne výstupu z komisie zo dňa 
27.11.2017 s vyjadrením nespokojnosti s postupom riešenia problematiky uplatnenia nároku 
nájmu urbárskeho spoločenstva na časť pozemkov v užívaní v prospech občanov mesta. 
Nadväzne k uvedenému sa dňa 11.1.2018 a 16.1.2018 uskutočnilo rokovania -  druhé z nich aj 
za účasti právnych zástupcov JUDr. Lukačovič, JUDr. Hujík.
Členovia komisie boli informovaní o záveroch z predmetného rokovania, v zmysle ktorého by 
mesto po odporúčani v komisiách a MsR a schválení v MsZ akcpetovalo nájomnú zmluvu na 
obdobie dlhšie ako 5 rokov uzatvorenú len na parkovacie plochy pred starým a novým 
cintorínom v maximálnej výške do 2000,- Eur.
Rokovania komisie sa zúčastnil predseda urbáru Ing. Jirí Habala, ktorý členom komisie 
vysvetlil postoj v urbáru -  predložený návrh je kompromisný, spracovaný na základe 
znaleckého posudku č. 167/2017 Ing. Pavla Jurkoviča, neuplatňujú si nárok napr. za užívanie 
Lesnej ulice, Duklianskej ulice, za užívanie prístupových ciest k rodinným domom.
S ohľadom na uvedené, s prísľubom, že urbár akceptuje výšku ročného nájmu za pozemky 
v hodnote 1788,- Eur, pričom si voči mestu nebude uplatňovať už žiadne ďalšie nároky 
a súčasne aj s ohľadom na odporúčanie právneho zástupcu mesta JUDr. Lukačoviča (pozn. 
v ktorom zdôvodnil, že súdnemu sporu ohľadne výšky nájmu a bezdôvodného obohatenia 
mesta na časť nehnuteľností je  vhodné uzatvoriť nájomnú zmluvu na pozemky pod 
parkoviskami pred starým a novým cintorínom) členovia komisie prijali nasledovný záver: 
Odporučili MsZ schváliť nájom v sume 1788,- Eur za rok na pozemky v užívaní v prospech 
občanov mesta na parkovacie plochy pred starým a novým cintorínom so zapracovaním 
podmienky vzdania sa všetkých ostatných nárokov urbáru voči mestu v budúcnosti. (3za, 1 
proti).



Členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 30.1.2018 odporučili primátorovi mesta zvolať 
pracovné stretnutie k žiadosti Urbárskeho spoločenstva Horné Lelovce za účasti odborných 
zamestnancov a poslancov MsZ.
Nadväzne v po schválení odporúčacieho uznesenia z MsR v MsZ bolo zvolané rokovanie 
s poslancami a predstaviteľmi urbáru dňa 2.5.2018, v zmysle záverov ktorého boli oslovení 
poslanci MsZ na vyjadrenie, či súhlasia s uzavretím nájomnej zmluvy s urbárom a v akej dĺžke. 
3 poslanci súhlasili s uzavretím NZ na obdobie 20 rokov, 1 poslanec súhlasil -  na obdobie 99 
rokov.

Záver: Na základe výsledkov rokovania a doručených vyjadrení odporučení poslancov MsZ sa 
predkladá návrh na prenájom dotknutých nehnuteľností za cenu 1788,- Eur na obdobie 20 
rokov.
Členovia MsR predložený návrh prenájmu odporučili MsZ schváliť.




