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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. Lukáša Pročku (Nám. SNP 55/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom), ktorý požiadal 
o odkúpenie príp. zriadenie vecného bremena na časť pozemku vo vlastníctve Mesta Nováky -  
parc. reg. C-KN č. 285/3 o šírke cca 1,5m v uličke medzi domami pozdĺž parciel C-KN 283 
a 284 na vybudovanie príjazdovej cesty a súčasne aj chodníka,
- 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:
- zámer prenájmu časti pozemku z parc. reg. C-KN č. 285/3 (ostatná plocha o celkovej 
výmere 1 757 m2, vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) 
o šírke cca 1,5 m a dĺžke 40 m v uličke medzi domami pozdĺž parciel C-KN č. 283 a 284 
(vlastnícky evidované v k. ú. Nováky v LV 177) ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších



predpisov, z dôvodu vybudovanie príjazdovej cesty a súčasne aj chodníka k parcele reg. C-KN 
č. 283 a súčasne k budúcej výstavbe bytového domu na parcele reg. C-KN č. 284, a to 
v prospech Lukáša Pročku, bytom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, Námestie SNP 55/2, za
účelom zriadenia prístupovej komunikácie a chodníka na náklady žiadateľa, za podmienky 
zamerania predmetnej plochy geometrickým plánom rovnako na náklady žiadateľa.

Dôvodová správa:
P. Pročka bol pozvaný na zasadnutie komisie výstavby a členov komisie oboznámil, že kúpil 
dom na ul. S. Chalupku na parc. C-KN č. 284 a má záujem v záhrade postaviť dvojdom resp. 
max. malú 4-bytovku. Predmetnú nehnuteľnosť pravdepodobne plánuje odpredať. Na 
realizáciu uvedeného zámeru však potrebuje zabezpečiť prístup k nehnuteľnosti, preto má 
záujem z cca 3m cestičky medzi domami získať právny vzťah k nehnuteľnosti v šírke cca 1,5 
m pod prístupovú cestu, ktorú zrealizuje a súčasne vybuduje aj zostávajúci chodník vedľa cesty. 
P. Pročka informoval, že z dôvodu úzkeho svojho pozemku a bezprostredného blízkeho 
kontaktu s domom potrebuje riešiť záber mestského pozemku na vybudovanie prístupovej 
cesty. Chodník bude výškovo oddeliteľný od cesty a súčasne priestor chodníka a príjazdovej 
cesty bude voľne prístupný, nebude v budúcnosti ohradený, čím teoreticky v dotknutej časti 
vznikne pre občanov priechod v šírke až cca 4,5 m v prípade potreby.
Členovia komisie boli ďalej oboznámení, že chodník je v danej lokalite využívaný a ľudia si po 
ňom skracujú cestu aj s rôznymi bremenami (kárička..), či nie je možné vybudovať príjazdovú 
komunikáciu cez pozemok žiadateľa t j .  cez parc. C-KN č. 284 (p. Horný). Ďalej boli 
oboznámení, že pre potreby povoľovacieho konania v zmysle stavebného zákona musí mať 
žiadateľ právny vzťah k nehnuteľnosti. Tento je možné riešiť buď spôsobom, že práva 
k pozemku prejdú na žiadateľa alebo žiadateľ bude mať práva k pozemku na obdobie výstavby 
príjazdovej komunikácie a chodníka a nadväzne tento právny vzťah k nehnuteľnosti prejde 
späť na mesto, aby v budúcnosti nedošlo k prípadnému obmedzovaniu priechodu pre 
obyvateľov (Ing. Trojanová). Členovia komisie sa zaujímali, prečo predpokladá potrebu 
vybudovania až 8-ich parkovacích miest (p. Hajnovič), či žiadateľ vybuduje aj príjazdovú 
komunikáciu aj chodník.
Členovia komisie výstavby ďalej diskutovali o vhodnosti zabezpečenia právneho vzťahu 
k nehnuteľnosti a zhodli sa na tom, že po vybudovaní príjazdovej komunikácie a chodníka 
odporúčajú „vrátiť" práva k nehnuteľnosti v prospech mesta. Odporučili prediskutovať 
s právnym zástupcom mesta najvhodnejší spôsob riešenia. Ďalej diskutovali o tom -  v akej 
miere pri vrátení práv k nehnuteľnosti mestu sa bude riešiť údržba pozemku, osvetlenie a pod.
. Ďalej boli oboznámení, že v rámci stavebného konania bude spracovávané k uvedenému 
záväzné stanovisko mesta. Členovia komisie odporučili do predmetného záväzného stanoviska 
napr. určiť podmienky zabezpečenia plynulého prechodu z cesty a chodníka do okolitého 
terénu.

Záver: Členovia komisie odporúčajú určiť prostredníctvom právneho zástupcu spôsob 
právneho vzťahu k nehnuteľnosti tak, aby žiadateľ mohol urobiť procesy povoľovacie 
a zrealizovať stavbu cesty a chodníka na vlastné náklady v šírke existujúceho chodníka, pričom 
po ukončení stavby cesty a chodníka toto odovzdá do vlastníctva mesta resp. či uvedené je 
vhodnejšie riešiť dlhodobým užívaním. (5za)



2) Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť p. Aižbety Repkovej (Baníkov 76/12, 972 71 Nováky), ktorá požiadala o predĺženie 
nájomnej zmluvy zo dňa 12.5.2015 na dobu neurčitú resp. na dobu, ktorú určí prenajímateľ,
- 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 majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časti parceiy 
reg. C-KN č. 189/1 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 003 m2, vlastnícky evidované 
v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) vo výmere 80 m2, nachádzajúcu sa za 
bytovým domom súp. č. 76 na ul. Baníkov, za účelom zriadenia záhradky, v prospech Aižbety 
Repkovej, bytom 972 71 Nováky, Baníkov 76/12, na dobu neurčitú s 3 mesačnou 
výpovednou lehotou za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného 
záujmu mesta, za cenu 10 €/rok, z dôvodu pokračovania v nájme so žiadateľkou na pozemok 
pod záhradkou žiadateľky.

Dôvodová správa:
Členovia komisie boli oboznámení, že p. Repková mala uzatvorenú nájomnú zmluvu na 
užívanie záhradky pri bytovom dome č. 76 na ul. Baníkov na parc. C-KN č. 189/1 za 
symbolické nájomné 10,- Eur/ročne od 15.5.2015 do 31.12.2019.
Členovia komisie odporučili pokračovanie v nájme so žiadateľkou v obdobných podmienkach 
ako v pôvodnej zmluve, pričom do zmluvy odporučili doplniť podmienky výpovede zo zmluvy 
z dôvodu verejného záujmu mesta.

Záver: Členovia komisie odporúčajú pokračovanie v nájme v prospech žiadateľky ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v dĺžke 4 rokov, 3 mesačná výpovedná lehota, 10 Eur za rok, za 
podmienky výpovede zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta -  5za.

3) Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť p. Viliama Výškrabku (Nám. SNP 615/19, 972 71 Nováky) o spolufinancovanie pri 
výstavbe bezbariérovej plošiny do bytového domu na Nám. SNP č. 615 vo výške 70% 
z predpokladaných nákladov cca 2300,- Eur,

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:



zriadenie budúceho bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem"
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. C-KN č. 9/6 (zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 2 675 m2, evidovaného na LV č. 1, k. ú. Nováky) -  Mesta Nováky ako 
budúceho povinného z vecného bremena strpieť právo umiestnenia bezbariérovej plošiny do 
bytového domu súp. č. 615 na Námestí SNP v Novákoch (vo vlastníctve vlastníkov bytov, 
evidované na LV č. 2101) a právo vykonávania údržby, opravy a rekonštrukcie bezbariérovej 
plošiny, vo vlastníctve budúcich oprávnených z vecného bremena, v prospech budúcich 
oprávnených z vecného bremena:
- Jozefa Jakubisa a manž., obaja bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 125/13,
- Lenky Kundrovej, bytom 972 71 Nováky, KoHárova 768/10,
- Michala Vaška, bytom 972 71 Nováky, Ernesta Ottu 572/13,
- Dany Bizoňovej, bytom 971 01 Prievidza, A. Žarnova 13/8,
- Jozefa Gápiovského, bytom 972 43 Zemianske Kostoľany, Domovina 376/111,
- Martina KoHára, bytom 971 01 Prievidza, Šuiekova 886/35,
- Antónie Hnáthovej, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Viliama Výškrabku a manž., bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Miroslava Feranca a manž., bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Martiny Bieiikovej, Mgr., bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Oiívie Jakubisovej, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Dušana Jakubisa, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Antona Gundu a manž., bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Júliusa Durana, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Oľgy Pažickej, bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 11/5,
- Jána Hrušku, bytom Kocúrany č. 52,
- Ivany Chovanovej, Ing., bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 639/22,
- Milana Rusa a manž., obaja bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Petra Chrenka, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 88/5,
- Petra Jureka, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Jozefa Hlavnu a manž., obaja bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Daniela Kiabu, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Lýdie Foitánovej, Mgr., bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Márie Drábovej, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- Jána Čičmanca, bytom 972 71 Nováky, Bernolákova 634/23,
- Júiie Čičmancovej, bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
a to v rozsahu zameranom porealizačným geometrickým plánom, ktorý bude podkladom pre 
zmluvu o zriadení vecného bremena.

Dôvodová správa:
Záver: Vzhľadom k tomu, že ide o investovanie do cudzieho majetku, členovia komisie 
predmetnú žiadosť zobrali na vedomie a odsunuli je k ďalšiemu konaniu v MsR.
Pozn. Na rokovaní komisie výstavby zo dňa 12.8.2019 členovia komisie odsúhlasili zriadenie 
bezbariérového prístupu cez mestský pozemok.



4) Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na 
prevod vlastníctva k nehnuteľnosti -  objektu budovy „Hotela GASTRO" a pozemku parc. reg. 
C-KN č. 411/2 pod touto stavbou (v zmysle Uznesenia MsZ č. 287/2019 zo dňa 19.12.2019),

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
- vymenovanie členov komisie na vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na prevod 
vlastníctva k objektu budovy „Hotela Gastro" a pozemku parc. reg. C-KN č. 411/2, v počte 5:
1. Mgr. Dana Horná,
2. Bc. Anton Hajnovič,
3. Ing. Branislav Adamec,
4. Ing. Zuzana Hajsterová,
5. Ing. Ingrid Kmeťová.

Dôvodová správa:
- vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na 
prevod vlastníctva k nehnuteľnosti -  objektu budovy „Hotela GASTRO" a pozemku parc. reg. 
C-KN č. 411/2 pod touto stavbou (v zmysle Uznesenia MsZ č. 287/2019 zo dňa 19.12.2019).



- žiadosť p. Lukáša Pročku (Nám. SNP 55/2, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom), ktorý 
požiadal o odkúpenie príp. zriadenie vecného bremena na časť pozemku vo vlastníctve 
Mesta Nováky -  parc. reg. C-KN č. 285/3 o šírke cca 1,5m v uličke medzi domami 
pozdĺž parciel C-KN 283 a 284 na vybudovanie príjazdovej cesty a súčasne aj 
chodníka



- žiadosť p. Alžbety Repkovej (Baníkov 76/12, 972 71 Nováky), ktorá požiadala o predĺženie 
nájomnej zmluvy zo dňa 12.5.2015 na dobu neurčitú resp. na dobu, ktorú určí prenajímateľ



- žiadosť p. Viliama Výškrabku (Nám. SNP 615/19, 972 71 Nováky) 
o spolufinancovanie pri výstavbe bezbariérovej plošiny do bytového domu na Nám. 
SNP č. 615 vo výške 70% z predpokladaných nákladov cca 2300,- Eur


