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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 Ezechiaša s manž. Martinou (bytom Matice slovenskej 1623/6, Nováky) 
a Ivana Radosu s manž. Alenou (bytom Matice slovenskej 1623/6, Nováky), ktorí požiadali 
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle geometrického plánu na časť 
pozemku z parc. reg. C-KN č. 1728/1 a č. 1728/3 evidovaných na LV č. 1 v prospech mesta 
Nováky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:



zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie 
uložených inžinierskych sietí pre vedenie vodovodnej prípojky špecifikovaného na podklade 
Geometrického plánu č. 80/2012 zo dňa 20.06.2012 (vyhotoveného spol. GEO DVA a. s., so 
sídlom 010 01 Žilina, Sasinková 9, IČO: 36 299 022) s vyznačením vecného bremena na parc. 
reg. C-KN č. 1728/1 a č. 1728/3, k. ú. Nováky (evidovaných v LV 1 vo vlastníctve mesta 
Nováky), v prospech žiadateľov ako oprávnených z vecného bremena p. Jozefa Ezechiaša 
s manž. Martinou (bytom 972 71 Nováky, Matice slovenskej 1623/6,) a p. Ivana Radosu 
s manž. Alenou (bytom 972 71 Nováky, Matice slovenskej 1623/6), pričom geometrický plán 
je vyhotovený na náklady žiadateľov a povinný z vecného bremena Mesto Nováky má 
povinnosť toto vecné bremeno strpieť.

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli informovaní, že pri výstavbe rodinných domov bola so žiadateľmi resp. 
ich právnymi predchodcami uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
z dôvodu realizácie vedenia vodovodnej prípojky a vedenia NN pre novostavby rodinných 
domov. Z tejto zmluvy boli viazaní, že najneskôr v termíne 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy 
požiadajú o zriadenie vecného bremena (resp. predložia návrh zmluvy o zriadení vecného 
bremena).
Ďalej boli členovia komisie oboznámení, že v zmysle budúcej zmluvy má byť vecné bremeno 
zriadené za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie uložených inžinierskych sietí pre vedenie 
vodovodnej prípojky na podklade geometrického plánu s vyznačením vecného bremena na 
parc. C-KN č. 1728/1 v k.ú. Nováky (evidovaného v LV 1 vo vlastníctve mesta Nováky) ako 
bezodplatného vecného bremena, pričom geometrický plán je vyhotovený na náklady 
žiadateľov.

Záver KV: Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť v prospech žiadateľov vecné bremeno 
zriadené za účelom údržby, opravy a rekonštrukcie uložených inžinierskych sietí pre vedenie 
vodovodnej prípojky na podklade geometrického plánu s vyznačením vecného bremena na 
parc. C-KN č. 1728/1 v k.ú. Nováky (evidovaného v LV 1 vo vlastníctve mesta Nováky) ako 
zriadenie bezodplatného vecného bremena, pričom geometrický plán je vyhotovený na náklady 
žiadateľov. 5za
MsR: Členovia MsR odporučili MsZ schváliť.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
žiadosť Júliusa Roháča s manž. Ivonou (bytom 972 71 Nováky, Svätoplukova 96/2) 
zastupujúci ostatných majiteľov bytov bytového domu s. č. 96, ktorí požiadali o uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene na pozemku parc. C-KN č. 162/1 vo vlastníctve 
mesta z dôvodu plánovanej zmeny napojenia kanalizačnej prípojky do existujúcej prípojky, 
pričom vykonané práce nebudú vyžadovať narušenie cesty ani inej infraštruktúry.



Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
zriadenie budúceho vecného bremena na vedenie kanalizačnej prípojky cez časť parc. C-KN č. 
162/1 (ostatná plocha vo výmere 6619 m2 evidovaná v LV č. 1) v k.ú. Nováky vo vlastníctve 
budúceho povinného - Mesta Nováky (so sídlom 972 71 Nováky, Námestie SNP 349/10, IČO: 
318 361) aj na vydokladovanie právneho vzťahu k nehnuteľnosti k príslušnému stavebnému 
konaniu, pričom vecné bremeno bude zriadené ako bezodplatné časovo neobmedzené vecné 
bremeno „in rem“ za účelom údržby, opravy a odstraňovania porúch na kanalizačnej prípojke 
v prospech budúcich oprávnených Júliusa Roháča s manž. Ivonou (Svätoplukova 96/2, 972 
71 Nováky), Vladimíra Pacalaja (Svätoplukova 96/2, 972 71 Nováky), Márie Homolovej 
(Svätoplukova 96/2, 972 71 Nováky) a Boguského Jána s manž. Dagmar (Svätoplukova 96/2, 
972 71 Nováky). Skutočný rozsah vecného bremena bude stanovený porealizačným 
geometrickým plánom, ktorý bude vyhotovený na náklady žiadateľov.

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli oboznámení, že vlastníci bytov v bytovom dome 96 na ul. Svätoplukovej 
by mali mať záujem zrealizovať uvedenú kanalizačnú prípojku z dôvodu opravy poruchy, 
pričom nemali výhrady voči štandardným pravidlám pre občanov mesta -  formou 
bezodplatného vecného bremena, geometrický plán vyhotovený na náklady žiadateľa resp. 
zmluvne zabezpečené preplatenie nákladov na geometrický plán, zmluvná povinnosť mesta 
strpieť údržbu, opravy a odstraňovanie porúch na kanalizačnej prípojke.

Záver KV: Členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť v prospech žiadateľov budúce vecné 
bremeno zriadené za účelom údržby, opravy a odstraňovania porúch na kanalizačnej prípojke, 
pričom v budúcej zmluve bude definované, že „ostré“ vecné bremeno bude vymedzené 
geometrickým plánom s vyznačením vecného bremena na parc. C-KN č. 162/1 v k.ú. Nováky 
(evidovaného v LV 1 vo vlastníctve mesta Nováky) ako bezodplatné vecné bremeno, pričom 
geometrický plán bude vyhotovený na náklady žiadateľov resp. bude zmluvne zabezpečené 
preplatenie nákladov na geometrický plán zo strany žiadateľov. 5za
MsR: Členovia MsR odporučili MsZ schváliť.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie

- žiadosť Mgr. Silvii Széghyovej (bytom Rastislavova 326/14, Nováky), ktorá požiadala 
o rozšírenie príjazdovej plochy na mestskom pozemku na vlastné náklady o 2m pred 
nehnuteľnosťou na Rastislavovej ulici č. 326/14 z dôvodu komplikácii v cestnej 
premávke na ulici Rastislavovej.



- realizáciu rozšíreného vjazdu pred rodinným domom na mestskom pozemku E-KN č. 
728 v prospech žiadateľov na vlastné náklady formou zatrávňovačov alebo zámkovej 
dlažby za dodržania postupov vyplývajúcich zo stavebného zákona

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
zámer prenájmu časti pozemku parc. E-KN č. 728 (ostatná plocha vo výmere 3215 m2 
evidovaná v k.ú. Nováky v LV 3070 vo vlastníctve mesta Nováky) v prospech žiadateľky Mgr. 
Silvii Széghyovej (bytom Rastislavova 326/14, Nováky) za 1,- Eur na obdobie 20 rokov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom rozšírenia existujúceho vjazdu 
z dôvodu odstránenia vznikajúcich komplikácii v cestnej premávke na ulici Rastislavovej.

Dôvodová správa:
Členovia komisie diskutovali o tom, že z dôvodu zachovania verejnej zelene by bolo 
najvhodnejšie zrealizovať rozšírenie vjazdu zatrávňovačmi, príp. zámkovou dlažbou za 
dodržania príslušných povolení vyplývajúcich zo stavebného zákona, s dodržaním výškových 
pomerov obrubníkov a pod. . Ďalej z dôvodu systémového nastavenia pravidiel nakladania 
s mestskými pozemkami odsúhlasili postupovať obdobne ako v prípade žiadosti MUDr. Márie 
Jeckelovej a dotknutý pozemok prenajať na 20 rokov za 1,- Eur žiadateľom.

Záver KV:
1) Členovia komisie odporučili realizáciu rozšíreného vjazdu pred rodinným domom na
mestskom pozemku E-KN č. 728 v prospech žiadateľov na vlastné náklady formou 
zatrávňovačov alebo zámkovej dlažby za dodržania postupov vyplývajúcich zo stavebného 
zákona. 5 za
2) Členovia komisie odporučili MsZ schváliť prenájom časti pozemku parc. E-KN č. 728
(evidovanej v LV 3070 vo vlastníctve mesta Nováky) v prospech žiadateľov za 1,- Eur na 
obdobie 20 rokov za účelom rozšírenia existujúceho vjazdu. 5 za
MsR: Členovia MsR odporučili MsZ schváliť.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
žiadosť spoločnosti MB One, s.r.o. (so sídlom Tallerova 4, 811 02 Bratislava), ktorá požiadala 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na parc. C-KN č. 6335 vo vlastníctve mesta 
Nováky (LV 4759) za účelom dobudovania prístupovej komunikácie k susediacim pozemkom



parc. C-KN č. 5080 a 5079/2 vo vlastníctve žiadateľa (LV 5989) z dôvodu plánovanej výstavby 
rodinných domov v zmysle predloženej zastavovacej štúdie IBV v minulosti na MsÚ.

Dôvodová správa:
Členovia komisie diskutovali o inžinierskych sieťach a ich ochranných pásmach (napr. 
vysokotlaký plyn), ochranné pásmo tokov, potreby vyjadrení vodohospodárov a pod. . Privítali 
možnosť príchodu nových obyvateľov do Novák.
Záver KV:
Komisia berie na vedomie žiadosť spoločnosti MP One, s.r.o. a odporúča na ďalšiu komisiu 
pozvať p. Balogha na oboznámenie sa so situáciou a plánmi spoločnosti v tomto území.
MsR: zobrala na vedomie

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
oboznámenie o výsledku vykonanej kontroly Najvyšším kontrolným úradom na kontrolu 
efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu vykonávanej v čase od augusta 
do konca októbra 2018 a o prijatých opatreniach z tejto kontroly.

Dôvodová správa:
Členovia komisie výstavby boli oboznámení o vykonaní kontroly Najvyšším kontrolným 
úradom na kontrolu efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu 
vykonávanej v čase od augusta do konca októbra 2018. Vzhľadom k tomu, že bolo zistené, že 
v platnom VZN mesta Nováky o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi, ktoré bolo schválené v stanovenom termíne, ale po obsahovej stránke nebolo v ňom 
zapracované nakladanie s viacvrstvovými kombinovanými materiálmi a kovmi -  bol prijatý 
protokol o výsledku kontroly a na jeho základe opatrenia na odstránenie nedostatkov 
v celkovom termíne do konca roka 2019.
Záver:
Členovia komisie odporučili o výsledku kontroly informovať MsZ.
MsR: zobrala na vedomie

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
odporúča MsÚ:
vypracovať analýzu jednotlivých variant starostlivosti o občanov seniorov v meste -  rôzne typy 
zariadení (napr. penzión, DSS..) podľa kľúča rozsahu podpory štátu, rozsahu podpory VÚC 
a rozsahu potrebných vlastných nákladov.

Dôvodová správa:



Členovia komisie diskutovali o téme výstavby domu starostlivosti o občanov seniorov 
a jednohlasne odporučili MsZ zadať na MsÚ požiadavku na vypracovanie analýzy 
jednotlivých variant starostlivosti o občanov seniorov v meste -  rôzne typy zariadení (napr. 
penzión, DSS..) podľa kľúča rozsahu podpory štátu, rozsahu podpory VÚC a rozsahu 
potrebných vlastných nákladov.
MsR: Členovia MsR sa stotožnili so závermi komisie výstavby.
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LEGENDA ZNAČIEK
v
Ss1 NOVONAVROVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA WAVIN Tegra PP DN600 + POKLOP DN600

Ss2 NOVONAVROVANÁ PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA KLARTEC DN1000 + POKLOP DN600

Z JESTVUJÚCA ŽUMPA

RIEŠENÝ BYTO VY DOM

LEGENDA CIAR
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Poznámka: 7
x Pri realizácii je potrebné dodržaf požiadavky normy STN 736005 o súbehu a križovaní inžinierskych siet 
x Pred začatím výkopových prác je nutné požiadaf jednotlivých správcov sietí o ich presné vytýčenie

±0,000=244,00 m.n.m.
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: 
Ing. V. Vtačuška / ItK

KRESLIL' S 
Ing Nacfa Šovcová

MIESTO STAVBY )
Nováky p.č. 162/1, Ul Svätoplukova 96,972 71 Nováky

INVESTOR J Bogusky, J. Roháč, M homolová, 
V Pacalaj, Ul. Svätoplukova 96, Nováky

STAVBA

Zmena napojenia do existujúcej 
kanalizačnej prípojky

Casf 
NÁZOV :

hel lscorp s.r.o
Malá Čausa 277, 971 01 Prievidza 

raob.: 0915 17A 936 
mail helIscorpsrolcĎgmail com

S ituácia

FORMÁT 2xA4
DÁTUM august 2018
STUPEŇ PD PpSP
Č ZÁKAZKY: 018/2018
MIERKA: Č VÝKRESU

1:200 01





248/1



\

¿ V 0 1Vs t o '
ÏS *) Ÿ V & '

V >
;acv


