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Dôvod predloženia Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby

1. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie:
- predložený zoznam 32 žiadateľov o pozemky na výstavbu garáží, ktorým bol zaslaný list na 
odsúhlasenie ceny za pozemok na výstavbu garáží na ul. Chemikov za bytovým domom súp. 
č. 18, ďalej určenie povinností budúceho vlastníka pozemku (stavebníka garáže) a čestné 
vyhlásenie o vlastníctve osobného automobilu

schvaľuje:
- zámer budúceho odpredaja 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 nasledovných pozemkov: parc. reg. C-KN č. 445/2 až 445/33, evidovaných 
v k. ú. Nováky, v LV č. 1, vo vlastníctve Mesta Nováky, v prospech vybraných 32 žiadateľov, 
za cenu schválenú Uznesením MsZ č. 351/2020 zo dňa 27.04.2020, za účelom výstavby garáží 
jednotlivými žiadateľmi, z dôvodu uvoľnenia ulíc od zaparkovaných osobných automobilov, 
čím sa zlepší prejazdnosť ulíc nachádzajúcich sa v tejto časti mesta, za podmienky 
skolaudovania garáže do 20 mesiacov od podpísania zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej 
zmluvy.



Dôvodová správa:
Žiadateľom bol zaslaný list spolu s dotazníkom ohľadne doplnenia potrebných informácii. 
Následne bude po splnení podmienok vybratých prvých 32 záujemcov, ktorí si budú pozemky 
pod garážami vyberať formou žrebovania na Mestskom úrade v Novákoch. Špeciálna komisia 
nemusí byť na to schválená. P. Svitok navrhol položiť asfaltový koberec na novovybudovanú 
cestu ku garážam. P. Horný mu oznámil, že finančne by to bolo náročnejšie. Na zníženie 
prašnosti je  vhodnejšie zrealizovať popri ceste výsadbu zelene.
32 žiadateľov bolo vybraných na základe kritérií schválených Uznesením MsZ č. 349/2020 zo 
dňa 27.04.2020. Jednotlivé pozemky pod garáže si žiadatelia vylosujú na stretnutí na Mestskom 
úrade v Novákoch dňa 17.06.2020.
Odpredaj predmetných pozemkov bude zrealizovaný formou zmluvy o uzatvorení budúcej 
kúpnej zmluvy.

Záver KV:
Členovia komisie berú uvedené na vedomie. (5za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

2. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
-  ponuku p. Richarda Pišťánka (bytom 972 11 Poruba, č. 395) na vzájomnú zámenu pozemkov 
na Bernolákovej ulici v súvislosti s realizáciou stavby „Zmena využívania a prestavba internátu 
SOU chemického na Bytový dom", a to zámena časti mestského chodníka na parc. reg. E-KN 
č. 38/1 (za účelom vytvorenia parkovacích miest pre pripravovaný bytový dom) prislúchajúcej 
k jeho pozemku na parc. reg. C-KN č. 266/1 za novovybudovaný chodník pre peších v šírke 
1,5 m

schvaľuje:
- zámer budúcej zámeny pozemkov 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 
zámenu časti pozemku z parc. reg. E-KN č. 38/1 o výmere cca 78 m2 (evidovanú na LV 
č. 3070 v k. ú. Nováky, vo vlastníctve Mesta Nováky) za časť pozemku z parc. reg. C-KN 
č. 266/1 o výmere cca 108 m2 (evidovanú na LV č. 6160 v. k. ú. Nováky, vo vlastníctve 
žiadateľa Richarda Pišťánka); pričom sa časť parc. reg. E-KN č. 38/1 zamieňa v prospech 
Richarda Pišťánka, trvale bytom 972 11 Poruba, č. 395 a časť parc. reg. C-KN č. 266/1 sa 
zamieňa v prospech Mesta Nováky, so sídlom 972 71 Nováky, Námestie SNP 349/10, 
z dôvodu vybudovania parkovacích miest pre pripravovaný bytový dom „Zmena využívania 
a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom" (vo vlastníctve žiadateľa), bez 
finančného vyrovnania.
Výmery budú upresnené geometrickým plánom ku kolaudácii stavby, čo bude podkladom pre 
vyhotovenie zámennej zmluvy.
Zároveň p. Pišťánek vybuduje na zamieňanej časti pozemku z parc. reg. C-KN č. 266/1 nový 
chodník pre peších v šírke 1,5 m, ktorý po kolaudácii bezodplatne prevedie do vlastníctva Mesta 
Nováky.



Dôvodová správa:
Na komisii pozvaný p. Pišťánek (ako vlastník pozemkov a budovy internátu) vysvetlil komisii 
svoj zámer. Následne komisii predložil vizualizáciu bytového domu. Jeho záujmom je zámena 
mestského chodníka, na ktorom by chcel vybudovať parkovacie miesta. Obyvatelia by mali 
voľný pohyb prechodu okolo parkovacích miest. Komisia bola k vizualizácii bytového domu 
naklonená.
Uvedené navrhuje realizovať zámenou časti pozemkov z parc. reg. E-KN č. 38/1 a reg. C-KN 
č. 266/1, k. ú. Nováky, pričom odovzdá (zamení) do vlastníctva mesta pozemok aj 
s vybudovaným chodníkom.
Zámena predmetných pozemkov bude zrealizovaná formou zmluvy o uzatvorení budúcej 
zámennej zmluvy.

Záver KV:
Komisia odporúča predmetnú zámenu pozemkov na schválenie MsZ. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 3

3. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
-  žiadosť spol. Ivanitt s. r. o. (so sídlom 971 01 Prievidza, Golfová 2938/18, IČO: 53 038 088) 
o prenájom časti mestského pozemku z parc. reg. E-KN č. 730/1 a 730/2, na ktorej sa nachádza 
chodník na Štúrovej ulici, za účelom vybudovania parkovacích plôch pre budúcich obyvateľov 
nového bytového domu - „Bytový dom Štúrova" na parc. reg. C-KN č. 173/4, k. ú. Nováky, 
rovnako aj vybudovanie stojiska pre komunálny odpad, zároveň vybudujú na svojom pozemku 
nový chodník pre peších

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 pozemkov z parc. reg. E-KN č. 730/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, 
vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV č. 3070), parc. reg. 
E-KN č. 730/2 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1773 m2, vlastnícky evidovaná v k. ú. 
Nováky v prospech Mesta Nováky v LV č. 1) o výmere cca 95 m2, v prospech spoločnosti 
Ivanitt s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, Golfová 2938/18, IČO: 53 038 088, z dôvodu 
vybudovania parkovacích plôch pre budúcich obyvateľov nového bytového domu - „Bytový 
dom Štúrova" na parc. reg. C-KN č. 173/4, k. ú. Nováky, rovnako aj vybudovanie stojiska pre 
komunálny odpad, za cenu 1,00 €/m2/rok, na obdobie počas výstavby bytového domu, za 
podmienky po vybudovaní parkovacích plôch a stojiska pre komunálny odpad (po kolaudácii 
stavby) tieto bezodplatne previesť do majetku mesta.
Stavebník (vlastník) nehnuteľnosti po kolaudácii zriadi vecné bremeno - právo prechodu peších 
po novovybudovanom chodníku.

Dôvodová správa:
Na komisii pozvaný p. Balvan ako vlastník pozemku (LV č. 1719), na ktorom sa bude realizovať 
výstavba bytového domu, vysvetlil svoj zámer.



Má záujem postaviť na ul. Štúrovej bytový dom s 24 - bytovými jednotkami, ktoré by chcel 
následne predať Mestu Nováky. Výstavba by bola zrealizovaná do jedného roka. V súčasnej 
dobe prebieha územné konanie a hneď na to sa bude vybavovať stavebné povolenie. Následne 
sa vyskytla otázka ohľadne plynovej kotolne. Nakoľko väčšina bytových domov je napojená na 
teplovod, bude najlepším riešením prerobiť projektovú dokumentáciu v časti vykurovanie, kde 
dôjde k zmene vykurovacieho média a to z plynového na teplovodné.
V súvislosti s plánovanou výstavbou stavby „Bytový dom Štúrova" na parc. reg. C-KN 
č. 173/4, k. ú. Nováky, (vo vlastníctve p. Balvana) žiadajú nájom časti mestských pozemkov 
(z parc. reg. E-KN č. 730/1 a 730/2) o výmere cca 95 m2, kde plánujú vybudovať parkovacie 
plochy pre budúcich obyvateľov nového bytového domu aj stojisko pre komunálny odpad, 
zároveň vybudujú na svojom pozemku nový chodník pre peších.
K žiadosti je priložená nájomná zmluva medzi p. Balvanom a spol. Ivanitt s. r. o., ktorá bude 
stavbu realizovať.
Právny zástupca mesta odporučil dobu prenájmu počas výstavby „Bytového domu Štúrova", za 
podmienky po vybudovaní parkovacích plôch a stojiska pre komunálny odpad (po kolaudácii 
stavby) tieto bezodplatne previesť do majetku mesta.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili schváliť MsZ prenájom pozemku - do nájomnej zmluvy 
bude potrebné zapracovať aj zriadenie vjazdu na tejto časti chodníka. Požadujeme, aby 
stavebník (vlastník) nehnuteľnosti po kolaudácii zriadil vecné bremeno právo prechodu peších 
po novovybudovanom chodníku. (5za)

Ekonomická komisia určila cenu za prenájom mestského pozemku vo výške 1,00 €/m2/rok. 

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 4

4. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie:
- žiadosť spol. Ivanitt s. r. o. (so sídlom 971 01 Prievidza, Golfová 2938/18, IČO: 53 038 088) 
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na inžinierske siete k plánovanej výstavbe 
stavby „Bytový dom Štúrova" na parc. reg. C-KN č. 173/4, k. ú. Nováky, (vodovodná prípojka, 
prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie, napojenie na plynovod a pripojenie k verejnému 
osvetleniu), vedené z parc. reg. E-KN č. 730/1, 730/2 a C-KN č. 173/3, k. ú. Nováky

schvaľuje:
- zriadenie budúceho bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem"
spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov parc. reg. E-KN č. 730/1 (zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 89 m2, vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky 
v LV č. 3070), parc. reg. E-KN č. 730/2 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1773 m2, 
vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV č. 1) a z parc. reg. C-KN 
č. 173/3 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10850 m2, vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky 
v prospech Mesta Nováky v LV č. 1) -  Mesta Nováky ako povinného z vecného bremena 
strpieť právo uloženia, údržby a opráv inžinierskych sietí (vodovodnej prípojky, prípojky 
splaškovej a dažďovej kanalizácie a pripojenie k verejnému osvetleniu) a právo vstupu,



prejazdu a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch 
ako aj rekonštrukcie predmetných inžinierskych sietí k plánovanej výstavbe stavby „Bytový 
dom Štúrova" na parc. reg. C-KN č. 173/4, k. ú. Nováky, v prospech oprávneného z vecného 
bremena - spol. Ivanitt s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, Golfová 2938/18, IČO: 
53 038 088 (stavebník zmluvne poverený vlastníkom pozemku parc. reg. C-KN č. 173/4, 
vlastnícky evidované v k. ú. Nováky, v LV č. 1719), a to v rozsahu zameranom porealizačným 
geometrickým plánom ku kolaudácii, ktorý bude podkladom pre zmluvu o zriadení vecného 
bremena vecného bremena

Dôvodová správa:
Na komisii pozvaný p. Balvan ako vlastník pozemku (LV č. 1719), na ktorom sa bude realizovať 
výstavba bytového domu) vysvetlil svoj zámer.
Pre bytový dom je potrebné vybudovanie vodovodnej prípojky, prípojky splaškovej a dažďovej 
kanalizácie, napojenie na teplovod (CZT) a pripojenie k verejnému osvetleniu.
Ohľadom verejného osvetlenia odporúčame v záväznom stanovisku mesta k územnému 
konaniu uviesť podmienku, že napojenie VO priestoru bytového domu na VO mesta bude 
zrealizované cez podružný elektromer.
Zriadenie vecného bremena na predmetných pozemkoch bude zrealizované formou zmluvy 
o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

Záver KV:
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena na mestských pozemkoch na schválenie MsZ.
(5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 5

5. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie:
- žiadosť Ing. Martina Petrisku a Stanislavy (obaja bytom 972 71 Nováky, Lehotská 395/19) 
o predĺženie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o ďalších 12 mesiacov z dôvodu zdĺhavého 
vybavovania ohľadne zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na nespevnené plochy pred 
radom garáží na ul. Lehotskej a vzniknutej situácie v podobe pandémie COVID-19.

schvaľuje:
- predĺženie termínu na výstavbu garáže na parc. reg. C-KN č. 1634/75, k. ú. Nováky, formou 
Dodatku č. 2 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 10.04.2017, v nadväznosti na 
Dodatok č. 1 zo dňa 16.07.2018 o ďalších 12 mesiacov (t. j. do 10.12.2020), v prospech 
Ing. Martina Petrisku a manž. Stanislavy (obaja bytom 972 71 Nováky, Lehotská 395/19), 
keď Dodatkom č. 2 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 10.4.2017 sa upraví čl. V. 
(Osobitné ustanovenia) ods. 5 -  tak, že sa nahradí doba právoplatného skolaudovania stavby 
z 20 mesiacov na 44 mesiacov a súčasne sa vykoná úprava príslušných odvolaní v texte 
budúcej zmluvy nadväzujúcich na termín skolaudovania stavby v zmysle dodatkovaného 
čl. V. ods. 5.

Dôvodová správa:



Dodatkom č. 1 zo dňa 16.07.2018 už bol raz predĺžený termín výstavby garáže o 12 mesiacov, 
t. j. do 10.12.2019.
03.01.2020 bolo vydané stavebné povolenie, avšak realizácia stavebných prác bola ovplyvnená 
nepredvídateľnou situáciou v podobe pandémie COVID-19. Z dôvodu zdĺhavého vybavovania 
ohľadne zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na nespevnené plochy pred radom garáží na 
ul. Lehotskej a vzniknutej situácie v podobe pandémie COVID-19 požiadali opätovne 
o predĺženie termínu výstavby garáže o ďalších 12 mesiacov.
Kúpna cena bola vyplatená pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Záver KV:
Komisia odporúča predĺžiť termín prostredníctvom druhého dodatku ku Zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve zo dňa 10.4.2017 v nadväznosti na Dodatok č. 1 zo dňa 16.07.2018 o ďalších 
12 mesiacov (t. j. do 10.12.2020). (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 6

6. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť Martina Smondeka (bytom 972 71 Nováky, Lehotská 1671/78) o predĺženie zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve o ďalších 12 mesiacov z dôvodu zdĺhavého vybavovania ohľadne 
zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na nespevnené plochy pred radom garáží na ul. 
Lehotskej a vzniknutej situácie v podobe pandémie COVID-19.

schvaľuje:
- predĺženie termínu na výstavbu garáže na parc. reg. C-KN č. 1634/76, k. ú. Nováky, formou 
Dodatku č. 2 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.03.2017, v nadväznosti na 
Dodatok č. 1 zo dňa 16.07.2018 o ďalších 12 mesiacov (t. j. do 20.11.2020), v prospech 
Martina Smondeka (bytom 972 71 Nováky, Lehotská 1671/78), keď Dodatkom č. 2 ku 
Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 20.03.2017 sa upraví čl. V. (Osobitné ustanovenia) 
ods. 5 -  tak, že sa nahradí doba právoplatného skolaudovania stavby z 20 mesiacov na 44 
mesiacov a súčasne sa vykoná úprava príslušných odvolaní v texte budúcej zmluvy 
nadväzujúcich na termín skolaudovania stavby v zmysle dodatkovaného čl. V. ods. 5.

Dôvodová správa:
Dodatkom č. 1 zo dňa 16.07.2018 už bol raz predĺžený termín výstavby garáže o 12 mesiacov, 
t. j. do 20.11.2019.
23.01.2020 bolo vydané stavebné povolenie, avšak realizácia stavebných prác bola ovplyvnená 
nepredvídateľnou situáciou v podobe pandémie COVID-19. Z dôvodu zdĺhavého vybavovania 
ohľadne zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na nespevnené plochy pred radom garáží na 
ul. Lehotskej a vzniknutej situácie v podobe pandémie COVID-19 požiadali opätovne 
o predĺženie termínu výstavby garáže o ďalších 12 mesiacov.
Kúpna cena bola vyplatená pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Záver KV:



Komisia odporúča predĺžiť termín prostredníctvom druhého dodatku ku Zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve zo dňa 20.03.2017 v nadväznosti na Dodatok č. 1 zo dňa 16.07.2018 o ďalších 
12 mesiacov (t. j. do 20.11.2020). (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

7. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť FK Iskra Nováky (so sídlom 972 71 Nováky, Rastislavova 24) o financovanie umelého 
zavlažovania hlavnej trávnatej hracej plochy a prác s tým spojených vo výške 12 500 € 
z rozpočtu mesta,
- ponuku od spol. ZAVLAHY, s. r. o. na automatické zavlažovanie futbalového ihriska v sume 
11 026,80 €

schvaľuje:
- financovanie umelého zavlažovania hlavnej trávnatej hracej plochy a prác s tým spojených 
v areáli futbalového štadióna v Novákoch

Dôvodová správa:
Komisia výstavby bola informovaná, že na povolenie studne je nutné povolenie na vodnú 
stavbu od Okresného úradu životného prostredia Prievidza. Samostatné zavlažovanie by sa 
riešilo ohlásením drobnej stavby. Po jeho informácii nastala diskusia členov komisie.

Záver KV:
Členovia komisie neodporúčajú financovanie zavlažovania futbalového ihriska. (za 2, proti 3) 

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 8

8. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie bezbariérovej plošiny do byt. 
domu súp. č. 615 v zmysle Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
zo dňa 28.05.2020 v prospech p. Výškrabku a ostatných obyvateľov byt. domu súp. č. 615 
v zastúpení správcom predmetného bytového domu spol. BENET s. r. o., Nováky

schvaľuje:
- zriadenie 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, evidovanej na LV č. 1, k. ú. Nováky) -  Mesta Nováky ako 
povinného z vecného bremena strpieť právo umiestnenia bezbariérovej plošiny (o rozmere 
0,63 m x 8,53 m, t. j. 5,37 m2) 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 oprávnených z vecného bremena, 
v prospech oprávnených z vecného bremena:
1. Viliam Výškrabka r. Výškrabka (nar. 3.11.1945) a manž. Jolana r. Ostrožlíková 

(nar.9.9.1949) , 972 71 Nováky, SNP 615/19
2. Jozef Jakubis r. Jakubis (nar. 16.4.1946) a manž. Elena r. Viktoryová (nar. 17.6.1948),

972 71 Nováky, SNP 125/13,
3. Lenka Kundrová r. Mešinová (nar. 2.10.1973), 972 71 Nováky, Kollárova 768/10,
4. Michal Vaško r. Vaško (nar. 3.9.1987), 972 71 Nováky, Ernesta Ottu 572/13,
5. Dana Bizoňová r. Juríková (nar. 22.2.1964), 971 01 Prievidza, A. Žarnova 13/8,
6. Jozef Gáplovský r. Gáplovský (nar. 9.11.1966), 972 43 Zemianske Kostoľany, Domovina 

376/111,
7. Martin Kollár r. Kollár (nar. 11.10.1985), 971 01 Prievidza, Šulekova 886/35,
8. Antónia Hnáthová r. Mazánová (nar. 9.6.1935), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
9. Miroslav Feranec r. Feranec (nar. 17.2.1948) a manž. Helena r. Halušová (nar. 5.1.1950), 

972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
10. Martina Bieliková r. Bieliková (nar. 9.6.1970), Mgr., 972 71 Nováky, Námestie SNP 

615/19,
11. Olívia Jakubisová r. Kočišová (nar. 3.1.1950), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
12. Dušan Jakubis r. Jakubis (nar. 26.7.1972), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
13. Anton Gunda r. Gunda (nar. 7.12.1956) a manž. Mária r. Kollárová (nar. 9.5.1961),

972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
14. Július Duran r. Duran (nar. 10.5.1952), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
15. Oľga Pažická r. Bosáková (nar. 16.6.1966), 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 11/5,
16. Ján Hruška r. Hruška (nar. 31.3.1977) a manž. Ivana r. Chovanová (nar. 28.9.1974), Ing., 

972 71 Nováky, Námestie SNP 639/22,
17. Milan Rus r. Rus (nar. 2.12.1946) a manž. Božena r. Belková (nar. 3.5.1948), 972 71 

Nováky, Námestie SNP 615/19,
18. Peter Chrenko r. Chrenko (nar. 12.7.1979), 972 71 Nováky, Chemikov 88/5,
19. Peter Jurek r. Jurek (nar. 4.9.1985), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
20. Milada Hlavnová r. Oršulová (nar. 23.8.1948), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
21. Daniel Kiaba r. Kiaba (nar. 17.1.1976), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
22. Lýdia Foltánová r. Foltánová (nar. 4.5.1952), Mgr., 972 71 Nováky, Námestie SNP 

615/19,
23. Mária Drábová r. Drábová (nar. 13.12.1955), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
24. Ján Čičmanec r. Čičmanec (nar. 31.7.1976), 972 71 Nováky, Bernolákova 634/23,
25. Júlia Čičmancová r. Kóšová (nar. 17.5.1980), 972 71 Nováky, Námestie SNP 615/19,
- v zastúpení správcom bytového domu č. 615 spol. BENET s. r. o., so sídlom 972 71 
Nováky, Námestie SNP č. 974

Dôvodová správa:
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bola schválená Uznesením 
č. 347/2020 zo dňa 27.04.2020.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili MsZ schváliť zriadenie bezodplatného časovo 
neobmedzeného vecného bremena „in rem". (za 4)



Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.
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