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polomobilnej včelnice – Ing. Peter Balák 
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Spracovateľ 

 

Ing. Eva Gundová Podpis: 

 

Dátum rokovania 

 

25. 6. 2018 

 

Dôvod predloženia 

 

Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby  

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- žiadosť Ing. Petra Baláka (bytom Nábrežná 798/18, 972 71 Nováky) o predĺženie nájmu 

pozemku vo vlastníctve mesta (časť parcely C-KN č. 6248) na 35 rokov a zväčšenie prenajatej 

plochy z 225 m2 na 2089 m2. Pozemok je využívaný ako polomobilná včelnica zameraná hlavne 

na produkciu medu. V budúcnosti by bola rozšírená o chov včelích matiek a produkciu nových 

včelstiev. 

 

- 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. 6248 (ostatné plochy o výmere 6 653 m2, LV č. 4759, 

k. ú. Nováky) nachádzajúcej sa pri ceste III. triedy smerom do Lehoty pod Vtáčnikom, a to 

o výmere 2 089 m2, ktorá bude presne vyčlenená geometrickým plánom, v prospech žiadateľa 

Ing. Petra Baláka, bytom 972 71 Nováky, Nábrežná 798/18, na obdobie 35 rokov za cenu 

300 € ročne, za účelom umiestnenia polomobilnej včelnice zameranej hlavne na produkciu 

medu, chovu včelích matiek a produkciu nových včelstiev. Súčasťou uznesenia je nákres 

záujmovej plochy. Náklady za vyhotovenie geometrického plánu bude znášať žiadateľ – 

nájomca.  

 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie boli informovaní, že predmetná žiadosť bola riešená v komisii koncom roka 

2017, keď bolo zistené, že na nehnuteľnosti viazne „zákaz nakladania“. Preto bola podaná 

žiadosť na Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor na vyjadrenie resp. zrušenie 

zákazu nakladania. Pozemkový odbor informoval, že na základe stanoviska ministerstva 

nevzťahujú zákaz nakladania na prenájom nehnuteľností a k uvedenému zašlú na Mesto 

Nováky súhlas s prenájmom. 

Záver: Komisia výstavby odporúča MsZ vyhovieť žiadosti na predĺženie prenájmu na 35 rokov 

na plochu 2089 m2 za cenu 300,- Eur ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa. (5 za) 

Členovia MsR predložený návrh prenájmu odporučili MsZ schváliť. 


