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Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

- žiadosť Mgr. Silvie Szeghyovej (bytom 972 71 Nováky, Rastislavova 326/14) o rozšírenie 

príjazdovej plochy na mestskom pozemku na vlastné náklady o 2 m pred vlastnou 

nehnuteľnosťou na Rastislavovej ulici č. 326/14 z dôvodu komplikácii v cestnej premávke na 

ulici Rastislavovej, 

- informáciu o zverejnení zámeru prenájmu nehnuteľného majetku 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 časti pozemku z parc. reg. E-KN č. 728 (ostatná plocha vo výmere 3 215 m2 

evidovaná v k. ú. Nováky v LV 3070 vo vlastníctve mesta Nováky) o výmere cca 42 m2 

v prospech žiadateľky Mgr. Silvii Szeghyovej, bytom 972 71 Nováky, Rastislavova 326/14, 

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 k rodinnému domu žiadateľky z dôvodu odstránenia 

vznikajúcich komplikácii v cestnej premávke na ulici Rastislavovej 

 

Dôvodová správa:  

MsZ na svojom zasadnutí dňa 19.2.2019 schválilo: 

- 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. 

nakoľko nebolo možné dodržať 15 dňové zverejnenie zámeru pred rokovaním MsZ.  

 

Záver: 

Žiadosť p. Széghyovej sa preto stala opakovane predmetom rokovania komisie výstavby 

s doporučením schváliť prenájom 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. – 5za 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

žiadosť p. Mgr. Andrey Petrášová (bytom 971 01 Prievidza, Urbárska 7/9), ktorá ponúkla na 

odpredaj svoj spoluvlastnícky podiel z parcely reg. E-KN č. 135/14, k. ú. Nováky, ktorá sa 

nachádza pod chodníkom na ul. Pribinovej. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 



 

 

schvaľuje: 

kúpu spoluvlastníckeho podielu Mgr. Andrey Petrášovej (bytom 971 01 Prievidza, Urbárska 

7/9) z parc. reg. E-KN č. 135/14, k. ú. Nováky, v zmysle príslušných ustanovení Zákona              

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie prijali záver, že uvedenú problematiku je potrebné riešiť komplexne a 

systémov v rozsahu celého mesta po naplánovaní finančných prostriedkov do rozpočtu mesta 

na uvedený účel.  – 5za 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

žiadosť Hornonitrianskych baní Prievidza, a. s. (so sídlom 971 01 Prievidza, ul. Matice 

slovenskej 10) o zámenu nehnuteľností – stavby chodníka na ul. Chalúpkovej a jemu 

zodpovedajúcich parciel reg. C-KN č. 1987/13 a 1987/14, k. ú. Nováky, LV č. 1634, vo 

vlastníctve HBP a. s. (spolu vo výmere 296 m2) za parc. reg. C-KN č.1729/6 - vo výmere           

505 m2,  pod bytovým domom s. č. 993, vo vlastníctve mesta Nováky, LV č. 1. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

odpredaj majetku mesta v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemku zastavaného stavbou (bytovým 

domom súp. č. 993, LV č. 6000, vo vlastníctve HBP, a. s. Prievidza) vo vlastníctve 

nadobúdateľa a to parcely reg. C-KN č. 1729/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere          

505 m2, k. ú. Nováky (evidovanej v LV č. 1 vo vlastníctve Mesta Nováky), v prospech spol. 

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., so sídlom 971 01 Prievidza, ul. Matice slovenskej 

10, IČO: 36 005 622, za cenu podľa znaleckého posudku. 

 

Dôvodová správa: 

Členovia komisie výstavby sa zhodli na tom, že zámenu pozemkov neodporúčajú, ale 

odporúčajú odpredaj uvedeného pozemku za cenu podľa znaleckého posudku. – 5za 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

žiadosť p. Romana Krauska (bytom 971 01 Prievidza, Šulekova 868/17) o odkúpenie 

pozemku parc. reg. C-KN č. 1047/1 vo výmere 6 m2 špecifikovanej geometrickým plánom – 

vlastnícky vedenej ako parc. reg. E-KN č. 225/3 v k. ú. Nováky, v prospech mesta Nováky, 



 

 

nakoľko táto parcela je súčasťou plánovanej prístupovej cesty k plánovanej výstavbe                     

3 rodinných domov na parc. reg. C-KN 3753. Ďalej požiadal o sprístupnenie alebo zriadenie 

vecného bremena na parc. reg. C-KN č. 6335 (LV č. 4759, vo vlastníctve mesta), cez ktorú 

pôjde budúci vjazd k pozemkom. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

zámer odpredaja z majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ustanovenia       

§9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

pozemku parc. reg. C-KN č. 1047/1 špecifikovaného geometrickým plánom a vytvoreného 

z pôvodnej parcely reg. E-KN č. 225/3 (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 3070, vo vlastníctve 

Mesta Nováky) vo výmere 6 m2, z dôvodu jeho súčasti prístupovej cesty k plánovanej budúcej 

výstavbe na parc. reg. C-KN č. 3753, k. ú. Nováky, v prospech Romana Krauska, bytom      

971 01 Prievidza, Šulekova 868/17, za cenu 35 €/m2. 

 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie diskutovali o tom, že uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v tej istej lokalite 

ako plánovaná výstavba rodinných domov spoločnosťou MB One, s.r.o a obdobne – vzťahujú 

sa na nich podmienky SVP, š.p. Piešťany. Súčasne členovia skonštatovali, že nevidia problém 

v odpredaji parc. C-KN č. 1047/1 v zmysle štandardov z minulosti. 

 

Záver: 

a) Členovia KV odporučili schváliť odpredaj pozemku 1047/1 ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu jeho súčasti v prístupovej ceste k plánovanej budúcej výstavbe na parc. C-

KN č. 3753, jeho cenu odporučili stanoviť ekonomickou komisiou – 5 za 

b) Členovia KV zobrali na vedomie požiadavku na sprístupnenie alebo zriadenie vecného 

bremena na parc. C-KN č. 6335, odporučili p. Krauska informovať o stanovisku SVP, š.p. 

Piešťany, pričom ďalší postup bude nadväzovať na ďalšie podmienky a dohody medzi 

vodohospodárskym podnikom a developerskými spoločnosťami. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

žiadosť SHMÚ (so sídlom 833 15 Bratislava 37, Jeséniová 17) o uzatvorenie „Dohody 

o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzke objektu štátnej hydrologickej siete“ – 

z dôvodu plánovaného uskutočnenia projektu na zabezpečenie potrebnej modernizácie 

monitorovacej siete povrchových vôd Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia kvalitnej 

bázy údajov o stave povrchových vôd. Rekonštrukcia sa bude týkať pozorovacieho objektu 

umiestneného v k. ú. Nováky, na parc. E-KN č. 587/14 evidovanej v LV č. 3070 v prospech 

Mesta Nováky. 



 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

doplnenie „Dohody o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzke objektu štátnej 

hydrologickej siete“ na parc. reg. E-KN č. 587/14 (evidovanej v k. ú.  Nováky na LV č. 3070 

v prospech Mesta Nováky) o ustanovenie zaoberajúce sa vecným bremenom, v zmysle ktorého 

do 2 mesiacov od ukončenia projektu rekonštrukcie zariadenia štátnej hydrologickej siete 

Slovenský hydrometeorologický ústav, so sídlom 833 15 Bratislava 37, Jeséniová 17,     

IČO: 15 68 84, predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Novákoch návrh zmluvy 

o vecnom bremene na podklade geometrického plánu vypracovaného na náklady SHMÚ.  

 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie boli informovaní, že pozorovací objekt sa nachádza za baňou – smer Lehota 

pod Vtáčnikom ku halde za potokom. Je predpoklad, že tento objekt je umiestnený na parcele 

evidovanej vo vlastníctve Mesta Nováky, avšak ako parcela C-KN č. 1899 – uvedené sa dá 

jednoznačne určiť až na základe geodetického zamerania. Ďalej boli informovaní, že v zmysle 

Zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe 

vyplýva, že v zmysle § 11 a súvisiacich právnych predpisov má ústav právo zriaďovať 

a odstraňovať pozorovacie objekty štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej siete na 

cudzej nehnuteľnosti, má právo obmedziť vlastnícke právo, avšak za primeranú náhradu. Ďalej 

boli členovia komisie informovaní, že inštitút bezodplatného užívania v problematike 

samospráv nie je v súlade so zákonom. Vzhľadom na uvedené bolo mestom navrhnuté, že do 

predloženej Dohody sa doplní ustanovenie, v zmysle ktorého bude po realizácii rekonštrukcie 

objektu v primeranej lehote zriadené na podklade geometrického plánu vecné bremeno za 

náhradu na náklady žiadateľa. 

Záver: 

Členovia komisie odporučili upraviť znenie dohody tak, aby do nej bolo doplnené ustanovenie, 

v zmysle ktorého bude po realizácii rekonštrukcie objektu v primeranej lehote zriadené na 

podklade geometrického plánu vecné bremeno za náhradu na náklady žiadateľa. – 5za 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

žiadosť p. Ivana Zemka s manž. Evou (obaja bytom 971 01 Prievidza, Urbárska 16/4) 

o zriadenie vecného bremena na parc. reg. C-KN č. 701, k. ú. Nováky (LV č. 1, vo vlastníctve 

Mesta Nováky) v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne z dôvodu zrealizovanej 

kanalizačnej a vodovodnej prípojky (v ceste pred rodinným domom).  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje : 



 

 

zriadenie vecného bremena na prípojky inžinierskych sietí vedených z parc. reg. C KN              

č. 696/1 (orná pôda o výmere 842 m2, LV č. 1532, k. ú. Nováky) vo vlastníctve oprávnených 

z vecného bremena - Ivana Zemka a manž. Evy (obaja trvale bytom 971 01 Prievidza, 

Urbárska 16/4) cez pozemok vo vlastníctve mesta parc. reg. C-KN č. 701 (zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 858 m2) evidovaného na LV č. 1, k. ú. Nováky, ako bezodplatného, časovo 

neobmedzeného vecného bremena „in rem“ v prospech oprávnených z vecného bremena, 

ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena - Mesta Nováky ako vlastníka 

nehnuteľnosti parc. reg. C-KN č. 701 strpieť na tejto nehnuteľnosti právo oprávnených 

z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia, údržby a opravy vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky a právo vstupu, prejazdu a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, 

opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky 

v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. A-270/2018 zo dňa 05.02.2019 vyhotoveným 

spoločnosťou Patricius Sova – GEOSKTEAM, so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1. 

 

Dôvodová správa:  

Nakoľko ide o štandardné vecné bremeno po realizácii stavby na prípojky inžinierskych sietí 

vedúcich cez nehnuteľnosti mesta, členovia KV odporučili MsZ schváliť zriadenie vecného 

bremena v zmysle zaužívaných štandardov. – 5za 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

žiadosť p. Ľuboša Krchu s manž. Ingrid (bytom 972 71 Nováky, Mateja Bela 962/1) 

o zriadenie vecného bremena na parc. reg. C-KN č. 1728/25, 1728/5 a 1728/1, k. ú. Nováky 

(LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Nováky) v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne po 

zrealizovaní prípojky splaškovej kanalizácie.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje : 

zriadenie vecného bremena na prípojku splaškovej kanalizácie vedenej z parc. reg. C KN              

č. 1737/2 (záhrada o výmere 629 m2, LV č. 6074, k. ú. Nováky) vo vlastníctve oprávnených 

z vecného bremena - Ľuboša Krchu a manž. Ingridy (obaja trvale bytom 972 71 Nováky, 

Mateja Bela 962/1) cez pozemky vo vlastníctve Mesta Nováky evidované na LV č. 1, k. ú. 

Nováky, a to parc. reg. C-KN č. 1728/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4311 m2), 

parc. reg. C-KN č. 1728/5 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2233 m2) a parc. reg.           

C-KN č. 1728/25 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 800 m2), ako bezodplatného, časovo 

neobmedzeného vecného bremena „in rem“ v prospech oprávnených z vecného bremena, 

ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena - Mesta Nováky ako vlastníka 

nehnuteľností parc. reg. C-KN č. 1728/1, 1728/5 a 1728/25 strpieť na týchto nehnuteľnostiach 

právo oprávnených z vecného bremena spočívajúce v práve uloženia, údržby a opravy prípojky 

splaškovej kanalizácie a právo vstupu, prejazdu a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, 

údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcie prípojky splaškovej kanalizácie 

v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 283/2018 zo dňa 15.10.2018 vyhotoveným 



 

 

spoločnosťou GEOMAP Prievidza s. r. o., so sídlom 972 01 Bojnice, J. Kráľa č. 1713/1A, za 

podmienky umožnenia oprávnenými z vecného bremena napojiť prípojky majiteľov susedných 

nehnuteľností do novonavrhovanej kanalizačnej prípojky. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

požiadavku VaRM na zrušenie Uznesení MsZ č. 1078/2018 a 1079/2018 zo dňa 23.04.2018, 

nakoľko ide o duplicitné uznesenie s novým predloženým uznesením na schválenie 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

ruší: 

Uznesenia MsZ č. 1078/2018 a 1079/2018 zo dňa 23.04.2018, nakoľko ide o duplicitné 

uznesenie s novým predloženým uznesením na schválenie 

 

Dôvodová správa:  

a) Nakoľko ide o štandardné vecné bremeno po realizácii stavby na prípojky inžinierskych 

sietí vedúcich cez nehnuteľnosti mesta, členovia KV odporučili MsZ schváliť zriadenie 

vecného bremena na prípojku splaškovej kanalizácie v zmysle zaužívaných štandardov. – 

5za 

b) Súčasne odporúča MsZ zrušiť uznesenia MsZ č. 1078/2018 a 1079/2018, nakoľko ide 

o duplicitné uznesenie z minulosti. – 5za 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

požiadavku VaRM na opravu Uznesení MsZ č. 41/2019 a 42/2019 zo dňa 19.02.2019 

pojednávajúcich o zriadení bezodplatného VB (p. Ezechiaš s manž., p. Radosa s manž.) 

z dôvodu prepisovej chyby v uvedení parcelného čísla a súpisného čísla domu. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

opravu znenia Uznesení MsZ č. 41/2019 a 42/2019 zo dňa 19.02.2019 spočívajúce v oprave 

parcelného čísla - nahradenie parc. C-KN č. 1728/3 za parc. C-KN č. 1712/3 a opravy 

súpisného čísla domu p. Radosu s manž. z č. 1623/6 na s. č. 1624/8. 

 

Dôvodová správa:  

Predmetom opravy je nahradenie parc. C-KN č. 1728/3 za parc. C-KN č. 1712/3 a s.č. domu 

p. Radosu s manž. sa upravuje z č. 1623/6 na s.č. 1624/8. 

 



 

 

Záver: 

Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť opravu prepisových chýb. – 5 za 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

žiadosť p. Ľuboša Karaka (bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 459/10) o vypracovanie kúpno-

predajnej zmluvy nadväzujúcej na uzatvorenú budúcu kúpnu zmluvu s Mestom Nováky na 

nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom pod novopostaveným objektom nájomných 

jednotiek „Kaskády“. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

odpredaj majetku mesta v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

a) ako pozemku zastavaného stavbou - „Objekt nájomných jednotiek – Kaskády Nováky“ 

vo vlastníctve nadobúdateľa a to parcely reg. C-KN č. 9/24 - zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 241 m2 v k. ú. Nováky, odčlenenej z parciel reg. E-KN č. 124 a parc. reg. C-KN č. 9/7 

(evidovaných v LV 1 vo vlastníctve Mesta Nováky) Geometrickým plánom č. 96/2018 zo dňa 

18.07.2018 vyhotoveným spoločnosťou GEOing s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, 

Šumperská 60,  

b) a priľahlej plochy slúžiacej ako prístup k jednotlivým prevádzkam predmetného objektu - 

tvorenej parcelami reg. C-KN č. 9/26 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 m2 v k. ú. 

Nováky, odčlenenej z parc. reg. C-KN č. 9/7 (LV č.1) a parc. reg. C-KN č. 9/25 - zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 94 m2 v k. ú. Nováky, odčlenenej z parciel reg. E-KN č. 124 

a parc. reg. C-KN č. 9/7 (evidovaných v LV 1 vo vlastníctve Mesta Nováky) Geometrickým 

plánom č. 96/2018 zo dňa 18.07.2018 vyhotoveným spoločnosťou GEOing s. r. o., so sídlom 

971 01 Prievidza, Šumperská 60,  

v prospech Ľuboša Karaka, trvale bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 459/10. 

Predaj pozemkov z majetku mesta je na základe Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve uzatvorených 

medzi Mestom Nováky a žiadateľom dňa 06.06.2014 a 15.11.2016, v zmysle ktorých boli 

kúpne ceny za nehnuteľnosti uhradené do 10 dní od podpísania týchto zmlúv. Predložené 

Kolaudačné rozhodnutie na „Objekt nájomných jednotiek – Kaskády Nováky, prípojky 

inžinierskych sietí“ vydané Mestom Nováky pod číslom 162/2018/486/SOÚ zo dňa 

25.02.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2019. 

 

Dôvodová správa:  

a) 25.3.2014 bola uznesením MsZ č. 488/2014 schválená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na 

parc. C-KN č. 9/22 (zastavaná plocha o výmere 250 m2 – novovytvorená podľa GP 165/2013) 



 

 

b) 26.9.2016 bola uznesením MsZ č. 453/2016 schválená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na 

parc. C-KN č. 9/25 (zastavaná plocha o výmere 86 m2 – novovytvorená podľa GP 90/2016) 

c) 7.11.2016 bola uzatvorená Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena na zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ 

spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemku E-KN č. 124 a C-KN č. 9/7 v k. ú. Nováky strpieť 

právo uloženia, údržby a opráv inžinierskych sietí a právo vstupu, prejazdu a prechodu za 

účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcie 

inžinierskych sietí 

Záver: 

Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť kúpne zmluvy a zmluvu o zriadení 

vecného bremena v prospech žiadateľa. – 5za 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

žiadosť p. Ľuboša Karaka (bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 459/10) o spätný prevod 

parkovacích státí vybudovaných na parc. reg. C-KN č. 7/1, k. ú. Nováky, v zmysle podmienok 

nájomnej zmluvy. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

darovanie novovybudovaných parkovacích státí nachádzajúcich sa podľa Geometrického 

plánu č. 109/2018 zo dňa 14.08.2018 (vyhotoveného spol. GEOing s. r. o., so sídlom 971 01 

Prievidza, Šumperská 60) na parc. reg. C-KN č. 7/1, 52/1 (evidovaných v LV č. 1), 8/3 

(evidovanej v LV č. 620 ako parc. reg. C-KN č. 8) a 4/4 (evidovanej v LV č. 3070 ako parc. 

reg. E-KN č. 126/4), k. ú. Nováky, p. Ľubošom Karakom, trvale bytom 972 71 Nováky, A. 

Hlinku 459/10, v prospech Mesta Nováky v zmysle podmienok Nájomnej zmluvy zo dňa 

07.11.2018 a Zásad hospodárenia mesta Nováky Čl. 7 (Nadobúdanie majetku do vlastníctva 

mesta) ods. 2. 

Predložené Kolaudačné rozhodnutie na „Objekt nájomných jednotiek – Kaskády Nováky, 

SO Spevnené plochy a dopravné riešenie“ vydané Mestom Nováky pod číslom 

161/2018/487/SOÚ zo dňa 25.02.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2019. 

 

Dôvodová správa:  

Členovia komisie výstavby boli oboznámení, že 7.11.2018 bola podpísaná so žiadateľom 

nájomná zmluva na parcelu C-KN č. 7/1, v zmysle ktorej je povinný po vybudovaní 

parkovacích státí tieto previesť bezodplatne späť do majetku mesta Nováky. 

 

 



 

 

Záver: 

Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť spätný prevod parciel a parkovacích státí. 

– 5za 

Pozn. Nájom pozemku končí dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Po odporučení v MsZ spracovať znalecký posudok.  

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

predložený návrh Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy spoločnosťou BoGo bus s.r.o. 

(so sídlom 972 71 Nováky, Partizánska 297/17) na časť parcely C-KN č. 395/1, k. ú. Nováky, 

LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Nováky vo výmere cca 198 m2, ktorá priamo hraničí s pozemkom 

Národného centra vodného póla. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

schvaľuje: 

zámer prenájmu majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia     

§ 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  - a to 

časti pozemku z parc. reg. C-KN č. 395/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1345 m2, 

vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) o výmere cca 198 m2, 

v prospech spoločnosti BoGo bus s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, Partizánska 297/17,  IČO: 

51016842, z dôvodu zveľadenia areálu kúpaliska po uzatvorení Národného centra vodného 

póla, čo zapríčinilo obmedzenie aktívneho športového vyžitia obyvateľov mesta Nováky, čo je 

v rozpore so záujmom mesta.  

 

Dôvodová správa:  

BoGo bus s.r.o. (so sídlom Nováky, Partizánska 297/17) na časť parcely C-KN č. 395/1 vo 

vlastníctve Mesta Nováky vo výmere cca 200 m2 ako prípade hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu zveľadenia areálu kúpaliska po uzatvorení Národného centra vodného póla, čo 

zapríčinilo obmedzenie aktívneho športového vyžitia obyvateľov mesta Nováky, čo je 

v rozpore so záujmom mesta. Budúca zmluva bude uzavretá  za nasledovných podmienok: 

a) súčasťou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude grafický náčrt nehnuteľnosti, ktorá je 

predmetom prevodu, ktorá má tvar obdĺžnika v rozmeroch definovaných v grafickom 

náčrte aj s určenou plochou 

b) po definovaní postupov vyplývajúcich zo zákona o štátnej pomoci umožniť v prípade 

dodržania súvisiacich zákonných postupov prevodov nehnuteľností z majetku mesta 

prevod tohto pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa po schválení mestským 

zastupiteľstvom najneskôr do 2 rokov od podpisu budúcej kúpnej zmluvy 

c) spoločnosť BoGo bus s.r.o. má povinnosť okamžite vrátiť pozemok, ktorý je predmetom 

tejto zmluvy, do pôvodného stavu t.j. odstrániť na vlastné náklady všetky objekty, 

oplotenie a pod., keď nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy do 2 rokov 



 

 

 

Členovia komisie výstavby boli oboznámení, že je v záujme mesta Nováky rozšíriť areál 

kúpaliska o detské ihrisko, preto žiadajú o odkúpenie predmetnej časti pozemku. Po 

problémoch v nedávnom období, keď došlo dočasne k zatvoreniu Národného centra vodného 

póla, ide o snahu súčasných majiteľov zatraktívniť prostredie a zabezpečiť „reštart“ ešte pred 

začatím letnej sezóny. Vzhľadom k tomu, že aktuálne nie sú stanovené postupy mesta 

vyplývajúce zo zákona o štátnej pomoci a letná sezóna sa blíži, bol navrhnutý postup odpredaja 

pozemku formou budúcej kúpnej zmluvy ako prípad hodný osobitného zreteľa za dodržania 

nasledovných podmienok: 

- kúpna zmluva v prospech nového vlastníka musí byť uzavretá najneskôr do 2 rokov odo 

dňa uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

- forma prevodu v prospech budúceho kupujúceho bude napĺňať ustanovenia zákona 

o štátnej pomoci alebo sa novým vlastníkom nehnuteľností stane víťaz súťaže v zmysle 

príslušných ustanovení § 9a zákona o majetku obcí 

- v prípade iného víťaza súťaže ako je budúci kupujúci – povinnosť budúceho kupujúceho 

(spoločnosť BoGo bus s.r.o.) uviesť pozemok do pôvodného stavu, odstrániť 

vybudované objekty 

Záver: 

Členovia komisie výstavby odporučili MsZ prevod časti pozemku formou zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve za dodržania podmienok: 

- kúpna zmluva v prospech nového vlastníka musí byť uzavretá najneskôr do 2 rokov odo 

dňa uzavretia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

- forma prevodu v prospech budúceho kupujúceho bude napĺňať ustanovenia zákona 

o štátnej pomoci alebo sa novým vlastníkom nehnuteľností stane víťaz súťaže v zmysle 

príslušných ustanovení § 9a zákona o majetku obcí 

- v prípade iného víťaza súťaže ako je budúci kupujúci – povinnosť budúceho kupujúceho 

uviesť pozemok do pôvodného stavu, odstrániť vybudované objekty 

- 5za 

 

 


