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Dôvod predloženia Informovanie MsZ o prenájme mestského pozemku

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 (zámer prenájmu schválený Uznesením MsZ 
v Novákoch č. 343/2020 zo dňa 27.04.2020).

schvaľuje:
- prenájom 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. 285/3 (ostatná plocha o celkovej výmere 1 757 m2, vlastnícky



evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) odčlenenú Geometrickým plánom 
č. 63/2020 zo dňa 04.06.2020, vyhotoveným spol. GEOing s. r. o., so sídlom 971 01 Prievidza, 
Šumperská 60, ako parc. reg. C-KN č. 285/9 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
91 m2, nachádzajúcu sa v uličke medzi domami pozdĺž parciel C-KN č. 283 a 284 (vlastnícky 
evidované v k. ú. Nováky v LV 177), z dôvodu vybudovanie príjazdovej cesty a súčasne aj 
chodníka k parcele reg. C-KN č. 284 a súčasne k budúcej výstavbe rodinného domu na parcele 
reg. C-KN č. 283, a to v prospech Lukáša Pročku, bytom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom, 
Námestie SNP 55/2, za cenu 1,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 
lehotou v prípade verejného záujmu, za účelom zriadenia prístupovej komunikácie a chodníka 
na náklady žiadateľa, za podmienky ponechať priestor chodníka a príjazdovej cesty voľne 
prístupný, nebude neohradený.
Žiadateľ je povinný postupovať tak, aby boli splnené podmienky vyplývajúce z právnych 
predpisov predovšetkým z príslušných ustanovení stavebného zákona, podrobných ustanovení 
vyplývajúcich z územného plánu a súvisiacich právnych predpisov a technických noriem.

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.
Právny zástupca mesta odporučil dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou v prípade 
verejného záujmu.

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)

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

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.
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