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Dôvod predloženia Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby

1. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
žiadosť p. Róberta Mittaša (J. Francisciho 716/1, 971 01 Prievidza), ktorý požiadal 
o odkúpenie pozemku v pôvodnom k. ú. Laskár parc. reg. C-KN č. 5222, za účelom zriadenia 
záhradky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:



odpredaj parc. reg. C-KN č. 5222, k. ú. Nováky, v prospech Róberta Mittaša (J. Francisciho 
716/1, 971 01 Prievidza), za účelom zriadenia záhradky, v zmysle príslušných ustanovení 
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa:
Členovia komisie diskutovali o tom, že vzhľadom na ucelené vlastníctvo väčšej plochy, 
s ktorou môžu byť v budúcnosti rôzne zámery, neodporúčajú odpredaj predmetnej 
nehnuteľnosti.

Záver: Komisia výstavby odpredaj pozemku C-KN č. 5222 neodporúča. (5 za)

Členovia MsR na svojom zasadnutí dňa 3.6.2019 sa stotožnili so záverom KV

2. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť p. Jozefa Kmeťa (bytom Čerešňova 52/2, 972 71 Nováky), ktorý požiadal 
o odkúpenie časti parc. reg. C-KN č. 372/2 o šírke cca 2 m a dĺžke cca 6m (podľa skutočného 
zamerania geometrickým plánom) nachádzajúcej sa vedľa jeho garáže z dôvodu neustálych 
problémov so znečisťovaním a vznikom čiernych skládok a pohybom drogovo závislých osôb, 
čomu by chcel zabrániť ohradením tohto pozemku.
- informáciu o zverejnení zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Nováky z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

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, časti 
parcely reg. C-KN č. 372/2 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 237 m2 (evidovanej v k. 
ú. Nováky, v LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Nováky), a to o výmere cca 12 m2, z dôvodu 
ochrany majetku žiadateľa vzhľadom na systematický pohyb a znečisťovanie bezprostredného 
okolia a majetku problémovými osobami, v prospech Jozefa Kmeťa, bytom 972 71 Nováky, 
Čerešňová 52/2, za cenu 7,00 €/m2.

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli oboznámení, že podľa informácií od p. Kmeťa, v predmetnej lokalite sa 
systematicky pohybujú predovšetkým drogovo závislé osoby, ale aj bezdomovci. Ďalej boli 
oboznámení, že časť pozemku je vo vlastníctve iných osôb.
V prípade úvah o možnej realizácii ďalších garáží a využití predmetného pozemku na prejazd 
áut by bolo potrebné usporiadať vlastnícke práva k pozemku na umožnenie vjazdu ku garážam,



pričom problémom by zostalo ochranné pásmo železnice v bezprostrednej blízkosti, 
pravdepodobnosť výstavby len malého počtu garáží v lokalite pohybu problémových osôb.

Záver: Za účelom ochrany majetku (garáže) žiadateľa členovia komisie výstavby odporučili 
odpredaj z majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa, určenie ceny za odpredaj 
pozemku posunúť do ekonomickej komisie. (5 za)

Členovia MsR sa stotožnili so závermi komisie výstavby. 3

3. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
schválený zámer na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou BoGo bus s.r.o. (so sídlom 
Partizánske 297/17, 972 71 Nováky) na časť parcely C-KN č. 395/1.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
prenájom 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 č. 1 ) vo výmere 
171 m2 na podklade Vytyčovacieho náčrtu zo dňa 28.05.2019 vypracovaného 
Ing. Plakingerom, tvoriaceho technický podklad tejto zmluvy ako prípad hodný osobitného 
zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov na obdobie 2 rokov, za cenu 120,- Eur/rok, 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:
Členovia komisie výstavby boli oboznámení, že po prehodnotení v mestskej rade bola 
požiadavka spoločnosti preklasifikovaná na zámer prenájmu z majetku mesta ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. K uvedenej požiadavke je potrebné ďalej odporučiť podmienky prenájmu 
a upresniť výmeru na podklade vytyčovacieho náčrtu na 171 m2.

Záver: Členovia komisie výstavby odporučili prenájom časti parcely C-KN č. 395/1 vo výmere 
171 m2 na 2 roky, určenie výšky prenájmu odporučili ekonomickej komisii. (5 za)

Členovia MsR sa stotožnili so závermi komisie výstavby a ročnou sumou za prenájom 
odporučenou ekonomickou komisiou.
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