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Dôvod predloženia Informovanie MsZ o záveroch komisie výstavby

1. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
-  žiadosť Ratmíra Perniša (Krátka 82/8, 972 71 Nováky) o prenájom časti mestského pozemku 
z parc. reg. C-KN č. 181/1 o výmere cca 9 m2, k. ú. Nováky, na ul. Krátkej pri ZUŠ, za účelom 
umiestnenia sedenia pre čakajúcich zákazníkov do prevádzky kozmetiky a solária 
(nachádzajúca sa na priľahlom pozemku).

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 mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 181/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1 202 m2, evidovaná na LV č. 1 v prospech Mesta Nováky) o výmere cca 9 m2, k. ú. Nováky, 
na ul. Krátkej pri ZUŠ, za účelom umiestnenia sedenia pre čakajúcich zákazníkov do prevádzky 
kozmetiky a solária (nachádzajúcej sa na priľahlom pozemku), v prospech Ratmíra Perniša, 
bytom 972 71 Nováky, Krátka 82/8, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, 
za cenu 1, 50 € za m2/rok, za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného 
záujmu mesta.
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Dôvodová správa:
Žiadateľ navrhuje prenájom formou oddychovej zóny. Prístup je vydláždený.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili schváliť prenájom časti mestského pozemku z parc. reg. 
C-KN č. 181/1 o výmere cca 9 m2, k. ú. Nováky, na ul. Krátkej pri ZUŠ, za účelom umiestnenia 
sedenia pre čakajúcich zákazníkov do prevádzky kozmetiky a solária na dobu neurčitú s 3- 
mesačnou výpovednou lehotou. Cena za prenájom bude stanovená na ekonomickej komisii, 
prípadne na MsZ. (za 5)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

2. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť spol. pewag Slovakia, s. r. o. (so sídlom 972 71 Nováky, Fraňa Kráľa 112/2) -  
o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 136/1 o výmere cca 103 m2, k. ú. 
Nováky, za účelom prístupu k zadnému vchodu do objektu súp. č. 112 (vo vlastníctve žiadateľa) 
nachádzajúcom sa na susednom pozemku a na naskladňovanie, vyskladňovanie materiálu 
a tovaru a na parkovanie vozidla (popr. umiestnenie prístrešku),
- informáciu o zverejnení zámeru prevodu vlastníctva 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 (zámer prevodu schválený 
Uznesením MsZ v Novákoch č. 420/2020 zo dňa 21.07.2020).

schvaľuje:
- odpredaj 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. 136/25 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, k. ú. Nováky, 
vytvoreného z pôvodnej parcely reg. C-KN č. 136/1 (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 1, 
v prospech Mesta Nováky), zameraného Geometrickým plánom č. 60/2020 zo dňa 19.08.2020 
vyhotoveným spol. GEOMAP Prievidza s. r. o., so sídlom 972 01 Bojnice, J. Kráľa č. 1713/1A, 
v prospech spol. pewag Slovakia, s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, Fraňa Kráľa 112/2, 
IČO: 36 312 932, za cenu 30 €/m2, za účelom vyriešenia prístupu k zadnému vchodu do 
objektu súp. č. 112 nachádzajúcom sa na susednom pozemku - parc. reg. C-KN č. 134, k. ú. 
Nováky, (obe vo vlastníctve žiadateľa, LV č. 2050), pozemok bude slúžiť na naskladňovanie, 
vyskladňovanie materiálu a tovaru a na parkovanie vozidla (popr. umiestnenie prístrešku), 
v prípade potreby si žiadateľ zabezpečí príslušné povolenia v zmysle stavebného a cestného 
zákona.

Dôvodová správa:
Spoločnosť pewag Slovakia, s. r. o. ako nový majiteľ budovy súp. č. 112 požiadala o odkúpenie 
časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 136/1 o výmere cca 103 m2, k. ú. Nováky, za

2



účelom prístupu k zadnému vchodu tohto objektu a na naskladňovanie, vyskladňovanie 
materiálu a tovaru a na parkovanie vozidla (popr. umiestnenie prístrešku).
Žiadateľ navrhuje cenu za odkúpenie pozemku 25 €/m1 2 3, geometrický plán dá vypracovať na 
vlastné náklady.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili schváliť odpredaj časti mestského pozemku z parc. reg. 
C-KN č. 136/1 o výmere cca 103 m2, k. ú. Nováky, na ul. Kukučínovej, za účelom prístupu 
k zadnému vchodu do objektu súp. č. 112 (vo vlastníctve žiadateľa -  LV č. 2050) 
nachádzajúcom sa na susednom pozemku a na naskladňovanie, vyskladňovanie materiálu a 
tovaru a na parkovanie vozidla (popr. umiestnenie prístrešku). Žiadateľ si na vlastné náklady 
zabezpečí zameranie predmetnej plochy geometrickým plánom. V prípade potreby si žiadateľ 
pre začatím prác zabezpečí príslušné povolenia v zmysle stavebného a cestného zákona. (5za) 
Ekonomická komisia určí cenu za m2 odpredávaného pozemku.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

3. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
-  žiadosť Dušana Kováča (Hviezdoslavova 15/8, 972 71 Nováky) o dlhodobý prenájom časti 
mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 377/1 o výmere cca 5 m2, k. ú. Nováky, na ul. M. R. 
Štefánika, nachádzajúcej sa za garážami vo vlastníctve žiadateľa (na parc. reg. C-KN č. 377/32, 
377/33 a 377/34. LV č. 1317), za účelom zamedziť znečisťovanie tohto priestoru.

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 mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 377/1 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1 243 m2, evidovaná na LV č. 1 v prospech Mesta Nováky) o výmere cca 5 m2, k. ú. Nováky, 
na ul. M. R. Štefánika, nachádzajúcej sa za garážami vo vlastníctve žiadateľa (na parc. reg. 
C-KN č. 377/32, 377/33 a 377/34. LV č. 1317), za účelom zamedziť znečisťovanie tohto 
priestoru (vybudovaním oplotenia), v prospech Dušana Kováča, bytom Hviezdoslavova 
15/8, 972 71 Nováky, za cenu 1,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou 
lehotou, za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta.

Dôvodová správa:
Žiadateľ vlastní garáže na parc. reg. C-KN č. 377/32, 377/33 a 377/34 (LV č. 1317) aj pozemok 
parc. reg. C-KN č. 377/52 (LV č. 4336), ktorý sa nachádza pred jeho garážami, tento pozemok 
by chcel oplotiť, čím by sa zamedzil prístup k pozemku, ktorý si chce od mesta prenajať.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili schváliť dlhodobý prenájom časti mestského pozemku 
z parc. reg. C-KN č. 377/1 o výmere cca 5 m2, k. ú. Nováky, na ul. M. R. Štefánika, 
nachádzajúcej sa za garážami vo vlastníctve žiadateľa (na parc. reg. C-KN č. 377/32, 377/33
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a 377/34. LV č. 1317), za účelom zamedziť znečisťovanie tohto priestoru za podmienky 
sprístupnenia elektromerov ostatným majiteľom garáží. Na oplotenie pozemku si žiadateľ pred 
začatím prác zabezpečí príslušné povolenie v zmysle stavebného zákona. Cena bude stanovená 
na ekonomickej komisii resp. na MsZ. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

4. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť Vladimíra Pacalaja (bytom 972 71 Nováky, Svätoplukova 96/2) o odkúpenie časti 
mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 162/1 o výmere 18 m2 (zamerané GP zo dňa 
15.10.2019 ako parc. reg. C-KN č. 162/29), k. ú. Nováky, na Svätoplukovej ulici, za účelom 
majetkového vysporiadania predmetnej časti pozemku, nakoľko je na ňom vybudovaná stavba 
„Prístavba prístrešku ku garáži“ .

schvaľuje:
- zámer 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 
pozemku parc. reg. C-KN č. 162/29 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, k. ú. 
Nováky, vytvoreného z pôvodnej parcely reg. C-KN č. 162/1 (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV 
č. 1, v prospech Mesta Nováky), zameraného Geometrickým plánom č. 48185655-233/2019 zo 
dňa 15.10.2019, vyhotoveným spol. Patricius Sova - GEOSKTEAM, so sídlom 971 01 
Prievidza, Košovská cesta 1, v prospech Vladimíra Pacalaja, bytom 972 71 Nováky,
Svätoplukova 96/2, za cenu......€/m2, za účelom majetkového vysporiadania predmetnej časti
pozemku, nakoľko sa na ňom nachádza vybudovaná stavba „Prístavba prístrešku ku garáži“ .

Dôvodová správa:
Na uvedenom pozemku parc. reg. C-KN č. 162/29, k. ú. Nováky, je vybudovaná stavba 
„Prístavba prístrešku ku garáži“, nachádzajúca sa pri garáži na susednej parcele reg. C-KN 
č. 162/25, obe vo vlastníctve žiadateľa (LV č. 6136).
Žiadateľ si vybavuje dodatočné stavebné povolenie na túto stavbu, mesto mu vydalo Záväzné 
stanovisko dňa 25.06.2020 (s podmienkou vlastnícky vysporiadať pozemok pod stavbou).
P. Pacalaj predložil súhlasy troch vlastníkov bytov, jedna vlastníčka nepodpísala súhlas.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby neodporučili schváliť odpredaj časti mestského pozemku z parc. 
reg. C-KN č. 162/1 o výmere 18 m2 (zamerané GP zo dňa 15.10.2019 ako parc. reg. C-KN 
č. 162/29), k. ú. Nováky, na Svätoplukovej ulici, za účelom majetkového vysporiadania 
predmetnej časti pozemku, nakoľko je na ňom vybudovaná stavba „Prístavba prístrešku ku 
garáži“. (5za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál za podmienky doručenia 
súhlasov ostatných vlastníkov bytov.
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5. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť p. Mariána Niederlanda (bytom 972 71 Nováky, Baníkov 71/46,) o predĺženie 
Nájomnej zmluvy zo dňa 16.09.2015 na prenájom mestského pozemku -  verejného 
priestranstva o výmere 14,82 m2, nachádzajúceho sa na ul. Baníkov medzi bytovým domom 
súp. č. 71 a rodinným domom súp. č. 72 (ide o časť z parc. reg. C-KN č. 452/1 a 448), na ktorom 
má žiadateľ umiestnenú prenosnú garáž pre osobný automobil,
- informáciu o zverejnení zámeru prenechania nehnuteľného majetku Mesta Nováky do 
nájmu 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. 421/2020 zo dňa 21.07.2020).

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 parciel reg. 
C-KN č. 452/1 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 777 m2, vlastnícky evidovaná v k. ú. 
Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) a parc. reg. CKN č. 448 (ostatné plochy o výmere 
122 m2, vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1) o výmere 
14,82 m2 s rozmermi 2,60 m x 5,70 m, nachádzajúca sa na Ul. Baníkov medzi bytovým domom 
súp. č. 71 a rodinným domom v radovej zástavbe súp. č. 72, za účelom umiestnenia žiadateľovej 
prenosnej garáže pre osobný automobil, v prospech Mariána Niederlanda, bytom 972 71 
Nováky, Baníkov 71/46, za cenu 15,00 €/rok, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou 
lehotou, za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta, 
z dôvodu pokračovania v nájme so žiadateľom na pozemok pod prenosnou garážou žiadateľa.

Dôvodová správa:
P. Niederland má uzatvorenú nájomnú zmluvu na predmetný pozemok za účelom umiestnenia 
prenosnej garáže pre osobný automobil za nájomné 20,- Eur/ročne od 01.10.2015 do 
31.08.2020.
Žiadateľ žiada o úľavu na nájomnom, popr. o odpustenie nájmu, vzhľadom na manželku, ktorá 
je ZŤP so sprievodcom.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili schváliť predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 16.09.2015 
na prenájom mestského pozemku -  verejného priestranstva o výmere 14,82 m2, nachádzajúceho 
sa na ul. Baníkov medzi bytovým domom súp. č. 71 a rodinným domom súp. č. 72 (ide o časť 
z parc. reg. C-KN č. 452/1 a 448), na ktorom má žiadateľ umiestnenú prenosnú garáž pre 
osobný automobil na dobu neurčitú s 3 - mesačnou výpovednou lehotou. Výška nájomného 
bude stanovená na ekonomickej komisii resp. na MsZ. (5 za)
Ekonomická komisia odporučila (na zasadnutí konanom dňa 15.07.2020) prenájom 
predmetného pozemku za cenu 15,00 €/rok (4 za).

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.
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6. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- stanovisko MsR o predĺženie termínu podpisu kúpnej zmluvy po právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia najneskôr ku dňu 31.12.2021 za podmienky uplatnenia zmluvnej 
pokuty vo výške 3000,- Eur vzhľadom na list Michaely Kohútovej -  SALÓN MICHAELA 
(Jilemnického 144/10, 972 26 Nitrianske Rudno) doručený na MsÚ Nováky dňa 22. 06. 2020 
v nadväznosti na zaslaný Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 15.07.2016.

schvaľuje:
- zmenu Uznesenia MsZ č. 285/2019 zo dňa 19.12.2019 tak, že časť textu „najneskôr ku dňu 
31.12.2020“ nahrádza časťou textu „najneskôr ku dňu 31.12.2021“

Dôvodová správa:
Žiadateľka nepodpísala Dodatok č. 2 (schválený Uznesením MsZ č. 285/2019 zo dňa 
19.12.2019), nakoľko nestihne stavbu skolaudovať ani do konca roka 2020 (čo riešil dodatok), 
a ani nevyplatila zmluvnú pokutu. Rieši finančné problémy, požaduje uzatvorenie kúpnej 
zmluvy na odkupovaný pozemok parc. reg. C-KN č. 81/6, aby mohla požiadať banku o úver. 
Právny zástupca mesta odporúča prevod pozemku v prospech žiadateľky, nakoľko na 
predmetnom pozemku má už v katastri zapísanú rozostavanú stavbu (LV č. 6130), avšak najprv 
musí zaplatiť zmluvnú pokutu 3 000 € a až potom pripraviť uznesenie na schválenie 
predmetného prevodu.
Kúpna cena bola vyplatená na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 
15.07.2016.
V prípade schválenia predloženého uznesenia pojednávajúceho o uplatnení podmienky zaplatiť 
zmluvnú pokutu a až následne schváliť prevod majetku mesta (parc. reg. C-KN č. 81/6) 
v prospech žiadateľky, treba do MsZ predložiť aj návrh na zrušenie (uznesenie) Uznesenia 
č. 285/2019 zo dňa 19.12.2019 (284?), ktorým bol schválený Dodatok č. 2 za podmienky 
uplatnenia zmluvnej pokuty.

Znenie pôvodného uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
Dodatok č. 2 k Budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 15.07.2016 pojednávajúci o zmene 
termínu podpisu kúpnej zmluvy po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia najneskôr ku 
dňu 31.12.2020 v čl. IV v bode 1 v znení Dodatku č. 1 za podmienky uplatnenia zmluvnej 
pokuty vo výške 3000,- Eur v súlade s čl. V ods. 4 Budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 15.7.2016.

Záver KV:
Členovia komisie odporučili postupovať podľa odporúčania právničky. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál so zapracovanými zmenami.
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7. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť spol. FLEX STORE s. r. o. (so sídlom 831 06 Bratislava, Karpatské námestie 10A, 
IČO: 51 255 553) o predĺženie doby prenájmu pozemku pod dva predajné stánky na 
autobusovej stanici v Novákoch formou uzatvorenia Dohôd o užívaní verejného priestranstva,

Dôvodová správa:
Dohoda o užívaní verejného priestranstva na pozemok pod predajný stánok -  predajňa 
potravinárskeho sortimentu -  občerstvenie -  predaj pekárenských a mliekarenských výrobkov, 
bola uzatvorená dňa 14.05.2019 na obdobie od 01.01.2019 do 31.07.2020.
Dohoda o užívaní verejného priestranstva na pozemok pod predajný stánok -  poskytovanie 
služieb rýchleho občerstvenia, bola uzatvorená dňa 14.05.2019 na obdobie od 01.01.2019 do 
14.10.2020.
Žiadateľ má záujem pokračovať v predmetných nájmoch.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili predĺženie doby prenájmu pozemku pod dva predajné 
stánky na autobusovej stanici v Novákoch na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou 
s možnosťou postupného zvyšovania nájmu. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ pokračovanie v Dohodách o užívaní verejného 
priestranstva. * 1

8. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť p. Miroslav Barák (bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 2/7) o predĺženie nájomnej 
zmluvy zo dňa 28. 08. 2015 platnej do 31.08.2020, nájom pozemku pod vybudovaným 
ochranným múrikom na parc. reg. C-KN č. 6362 (zastavané plochy a nádvoria o výmere
1 650 m2), k. ú. Nováky, o výmere 3 m2, nachádzajúcom sa na okraji príjazdovej mestskej 
komunikácie k Sadu č. 3, nad záhradkou č. 4.

schvaľuje:
- zámer prenájmu 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 parcely 
reg. C-KN č. 6362 (zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 650 m2, vlastnícky evidovaná 
v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV č. 4759) o výmere 3,00 m2 s rozmermi 
6,00 m x 0,50 m, nachádzajúcej sa na okraji príjazdovej mestskej komunikácie k Sadu č. 3, nad 
záhradkou č. 4, za účelom umiestnenia vybudovaného kamenného ochranného múrika, 
v prospech Miroslava Baráka, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 2/7, na dobu päť 
rokov s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 20,00 €/rok, za uplatnenia podmienky 
výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta, z dôvodu pokračovania v nájme so 
žiadateľom na pozemok pod vybudovaným ochranným múrikom.
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Dôvodová správa:
Ochranný múrik slúži na spevnenie narušeného svahu smerom k hlavnej ceste. Žiadateľ žiada 
uzatvoriť nájomnú zmluvu na ďalších 5 rokov za rovnakých podmienok ako v platnej zmluve 
(20 €/rok, 3-mesačná výpovedná lehota).

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 28.08.2015 na 
pozemok pod vybudovaným ochranným múrikom na parc. reg. C-KN 6362 (zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 650 m2), k. ú. Nováky, o výmere 3 m2, nachádzajúcom sa na okraji 
príjazdovej mestskej komunikácie k Sadu č. 3, nad záhradkou č. 4 na dobu 5 rokov za rovnakých 
podmienok ako v platnej zmluve. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 9

9. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť spol. Slovak Telekom a. s. (so sídlom 817 62 Bratislava, Bajkalská 28) o vyjadrenie 
mesta k vecnému bremenu viaznúcemu na mestských parcelách dotknutých stavbou optickej 
infraštruktúry pod názvom INS_FTTH_PD_NVKY_00_Nováky_Lelovce.

schvaľuje:
- zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene, kde budúcim povinným z vecného bremena 
je Mesto Nováky a budúcim oprávneným spoločnosť Slovak Telekom a. s. (so sídlom 817 62 
Bratislava, Bajkalská 28) na časti pozemkov vo vlastníctve mesta: parc. reg. C-KN č. 2577/1, 
818/3, 879/3, 2509/3, 723/12, 723/13, 727/1, 701, 740/1, 741, pozemky vedené na LV č. 4759: 
parc. reg. C-KN č. 4841, 6359, pozemky vedené na LV č. 3070: parc. reg. C-KN č. 539/6 a parc. 
reg. E-KN č. 118/1, 214/6, 51, 100/1, 52, 50, 38, 31, 495, 491, 458/2, 66, 456/2, 359/1, 327/1, 
99/2, 318/30, 320, 285/1, 286, 164, 166/2, 165, 220/2, 220/33, 220/31, 222/19, k. ú. Nováky, 
ktoré budú upresnené v rozsahu vyznačenom porealizačným geometrickým plánom na 
vyznačenie časovo neobmedzeného práva s účinkami in-rem, za jednorazovú primeranú 
náhradu vo výške 0,90 € za 1 bm zaťažených pozemkov mesta, ide o vecné bremeno 
spočívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu cez nehnuteľnosti za účelom umiestnenia, 
prevádzkovania, údržby a opráv optickej prípojky.
Odplata bude vyplatená po ukončení stavby a vyhotovení zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Dôvodová správa:
Na stretnutí zástupcov Mesta Nováky a Mgr. Vetrákovej, zastupujúcej spol. Slovak Telekom 
a. s., boli navrhnuté dve možnosti vysporiadania jednorázovej primeranej náhrady ako odplata 
za zaťaženie pozemkov vo vlastníctve mesta.
Po dohode so spol. Slovak Telekom a. s. bude vyhotovená zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena, pričom výška odplaty bude stanovená ako súčin čiastky za 1 bm
-  0,90 € a počtu metrov uloženej infraštruktúry na pozemkoch mesta.
Konečný sumár počtu metrov bude vypočítaný až po realizácii a dodaní porealizačného 
zamerania skutočného vyhotovenia trasy. Dohodnutá suma -  odplata bude vyplatená do 2 -  3
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mesiacov po ukončení stavby a vyhotovení riadnej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného 
bremena).

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili zriadenie vecného bremena viaznuceho na mestských 
parcelách dotknutých stavbou optickej infraštruktúry pod názvom 
INS_FTTH_PD_NVKY_00_Nováky_Lelovce, ide o parcely vo vlastníctve Mesta Nováky 
vedené na LV č. 1: parc. reg. C-KN č. 2577/1, 818/3, 879/3, 2509/3, 723/12, 723/13, 727/1, 
701, 740/1, 741, pozemky vedené na LV č. 4759: parc. reg. C-KN č. 4841, 6359, pozemky 
vedené na LV č. 3070: parc. reg. C-KN č. 539/6 a parc. reg. E-KN č. 118/1, 214/6, 51, 100/1, 
52, 50, 38, 31, 495, 491, 458/2, 66, 456/2, 359/1, 327/1, 99/2, 318/30, 320, 285/1, 286, 164, 
166/2, 165, 220/2, 220/33, 220/31, 222/19, k. ú. Nováky. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

10. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť spol. REAL PROJECT, s. r. o. (so sídlom 972 71 Nováky, Šimonovská 559/2) 
o umiestnenie obojstranného informačného značenia pre čerpaciu stanicu na Šimonovskej ulici, 
ktoré bude umiestnené na ul. A. Hlinku v zelenom páse medzi cestou a cintorínom na parc. reg. 
E-KN č. 581, k. ú. Nováky,

schvaľuje:
- zámer prenájmu 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 
pozemku z parcely reg. E-KN č. 581 (ostatná plocha o výmere 7 254 m2, vlastnícky evidovaná 
v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV č. 3070) vo výmere 1,50 m2 (ul. A. Hlinku, 
cesta I/64), na ktorej bude umiestnené v zelenom páse medzi cestou a cintorínom reklamné 
obojstranné informačné značenie o rozmere 1,50 m x 2,00 m, z dôvodu informovania 
účastníkov cestnej premávky o možnosti čerpania pohonných látok na neďalekej čerpacej 
stanici na ul. Šimonovskej (žiadateľ je jej vlastníkom), v prospech spol. REAL PROJECT, 
s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, Šimonovská 559/2, IČO: 46 398 180, na dobu neurčitú 
s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za podmienky zabezpečenia si príslušného povolenia 
v zmysle stavebného a cestného zákona, za cenu.............€/rok,

Dôvodová správa:
Značenie bude umiestnené na ul. A. Hlinku v zelenom páse medzi cestou a cintorínom na 
náprotivnej strane miesta pripojenia Šimonovskej ulice na ulicu A. Hlinku.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili umiestnenie obojstranného informačného značenia pre 
čerpaciu stanicu na ul. Šimonovskej v Novákoch na parc. reg. E-KN č. 581 (ostatná plocha 
o výmere 7 254 m2, evidovaná v LV č. 3070 v prospech Mesta Nováky), k. ú. Nováky na dobu
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neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou za podmienky zabezpečenia si príslušného 
povolenia v zmysle stavebného a cestného zákona. (5 za)
Cenu určí ekonomická komisia.

Mestská rada nesúhlasí so stanoviskom komisie výstavby a neodporúča schváliť MsZ
predložený materiál.

11. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- zánik záložného práva na byt č. 1 v byt. dome 993/5 na ul. M. Slovenskej vyplatením všetkých 
splátok vlastníkmi Ivanom Zvalom a manž., bytom 972 71 Nováky, M. Slovenskej 993/5,
evidované na LV č. 2664
- uplatnenie predkupného práva Mesta Nováky na byt č. 1 v bytovom dome súp. č. 993, vchod 
5, prízemie, zapísaného v liste vlastníctva č. 2664 v časti C -  ťarchy podľa zmluvy V 2917/00.

schvaľuje:
- zrušenie predkupného práva zriadeného v prospech Mesta Nováky na byt č. 1 v bytovom 
dome súp. č. 993, vchod 5, prízemie, na Ul. M. Slovenskej, parc. reg. C KN č. 1729/7 v k. ú. 
Nováky, ktoré je zapísané v LV č. 2664 v časti C -  ťarchy v zmysle čl. X. Kúpnej zmluvy zo 
dňa 30.08.2000 V 2917/00, a to v prospech vlastníkov predmetného bytu Ivana Zvala 
a manž. Ivety, Mgr., obaja trvale bytom 972 71 Nováky, Matice Slovenskej 993/5, pričom 
súčasne s vyplatením dlhu voči Mestu Nováky ku dňu celkového splatenia ceny zanikne 
záložné právo evidované v časti C v LV č. 2664 v zmysle čl. IX kúpnej zmluvy V 2917/00.

Dôvodová správa:
Dňa 19. 08. 2020 nastal zánik záložného práva na byt č. 1 v bytovom dome č. 993/5 na ul. 
Matice Slovenskej v Novákoch evidovaného v k. ú. Nováky v LV č. 2664, ktorým si Mesto 
Nováky zabezpečovalo pohľadávku vyplývajúcu z dlžnej sumy.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili zrušenie predkupného práva v prospech Mesta Nováky 
na predmetný byt. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

12. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- zánik záložného práva na byt č. 2 v byt. dome 993/5 na ul. M. Slovenskej vyplatením všetkých 
splátok vlastníkom Vierou Hagarovou Ing., bytom 972 71 Nováky, M. Slovenskej 993/5,
evidované na LV č. 2664
- uplatnenie predkupného práva Mesta Nováky na byt č. 2 v bytovom dome súp. č. 993, vchod 
5, prízemie, zapísaného v liste vlastníctva č. 2664 v časti C -  ťarchy podľa zmluvy V 4056/00.
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schvaľuje:
- zrušenie predkupného práva zriadeného v prospech Mesta Nováky na byt č. 2 v bytovom 
dome súp. č. 993, vchod 5, prízemie, na Ul. M. Slovenskej, parc. reg. C KN č. 1729/7 v k. ú. 
Nováky, ktoré je zapísané v LV č. 2664 v časti C -  ťarchy v zmysle čl. X. Kúpnej zmluvy zo 
dňa 06.09.2000 V 4056/00, a to v prospech vlastníka predmetného bytu Viery Hagarovej 
Ing., trvale bytom 972 71 Nováky, Matice Slovenskej 993/5, pričom súčasne s vyplatením 
dlhu voči Mestu Nováky ku dňu celkového splatenia ceny zanikne záložné právo evidované 
v časti C v LV č. 2664 v zmysle čl. IX kúpnej zmluvy V 4056/00.

Dôvodová správa:
Dňa 31. 08. 2020 nastal zánik zánik záložného práva na byt č. 2 v bytovom dome č. 993/5 na 
ul. Matice Slovenskej v Novákoch evidovaného v k. ú. Nováky v LV č. 2664, ktorým si Mesto 
Nováky zabezpečovalo pohľadávku vyplývajúcu z dlžnej sumy.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili zrušenie predkupného práva v prospech Mesta Nováky 
na predmetný byt. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 5

13. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- zánik záložného práva na byt č. 7 v byt. dome 993/5 na ul. M. Slovenskej vyplatením všetkých 
splátok vlastníkmi Jánom Krajčim, Ing., bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 13/19 
a manž. Evou, bytom 972 71 Nováky, M. Slovenskej 993/5, evidované na LV č. 2664
- uplatnenie predkupného práva Mesta Nováky na byt č. 7 v bytovom dome súp. č. 993, vchod
5, 2. posch., zapísaného v liste vlastníctva č. 2664 v časti C -  ťarchy podľa zmluvy V 4059/00.

schvaľuje:
- zrušenie predkupného práva zriadeného v prospech Mesta Nováky na byt č. 7 v bytovom 
dome súp. č. 993, vchod 5, 2. posch., na Ul. M. Slovenskej, parc. reg. C KN č. 1729/7 v k. ú. 
Nováky, ktoré je zapísané v LV č. 2664 v časti C -  ťarchy v zmysle čl. X. Kúpnej zmluvy zo 
dňa 21.09.2000 V 4059/00, a to v prospech vlastníkov predmetného bytu Jána Krajčiho, 
Ing., trvale bytom 972 71 Nováky, Hviezdoslavova 13/19 a manž. Evy, trvale bytom 972 
71 Nováky, M. Slovenskej 993/5, pričom súčasne s vyplatením dlhu voči Mestu Nováky ku 
dňu celkového splatenia ceny zanikne záložné právo evidované v časti C v LV č. 2664 v zmysle 
čl. IX kúpnej zmluvy V 4059/00.

Dôvodová správa:
Dňa 17. 08. 2020 nastal zánik záložného práva na byt č. 7 v bytovom dome č. 993/5 na ul. 
Matice Slovenskej v Novákoch evidovaného v k. ú. Nováky v LV č. 2664, ktorým si Mesto 
Nováky zabezpečovalo pohľadávku vyplývajúcu z dlžnej sumy.

Záver KV:
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Členovia komisie výstavby odporučili zrušenie predkupného práva v prospech Mesta Nováky 
na predmetný byt. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

14. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- zánik záložného práva na byt č. 11 v byt. dome 993/5 na ul. M. Slovenskej vyplatením 
všetkých splátok vlastníkmi Mariánom Daubnerom a manž., obaja bytom 972 71 Nováky, 
M. Slovenskej 993/5, evidované na LV č. 2664
- uplatnenie predkupného práva Mesta Nováky na byt č. 11 v bytovom dome súp. č. 993, vchod 
5, 3. posch., zapísaného v liste vlastníctva č. 2664 v časti C -  ťarchy podľa zmluvy V 2918/00.

schvaľuje:
- zrušenie predkupného práva zriadeného v prospech Mesta Nováky na byt č. 11 v bytovom 
dome súp. č. 993, vchod 5, 3. posch., na Ul. M. Slovenskej, parc. reg. C KN č. 1729/7 v k. ú. 
Nováky, ktoré je zapísané v LV č. 2664 v časti C -  ťarchy v zmysle čl. X. Kúpnej zmluvy zo 
dňa 06.09.2000 V 2918/00, a to v prospech vlastníkov predmetného bytu Mariána 
Daubnera a manž. Zity, obaja trvale bytom 972 71 Nováky, Matice Slovenskej 993/5, 
pričom súčasne s vyplatením dlhu voči Mestu Nováky ku dňu celkového splatenia ceny zanikne 
záložné právo evidované v časti C v LV č. 2664 v zmysle čl. IX kúpnej zmluvy V 2918/00.

Dôvodová správa:
Nastal zánik záložného práva na byt č. 11 v bytovom dome č. 993/5 na ul. Matice Slovenskej 
v Novákoch evidovaného v k. ú. Nováky v LV č. 2664, ktorým si Mesto Nováky zabezpečovalo 
pohľadávku vyplývajúcu z dlžnej sumy.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby odporučili zrušenie predkupného práva v prospech Mesta Nováky 
na predmetný byt. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

15. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- informáciu o zámere vybudovať stavbu „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“ na parc. 
reg. C-KN č. 127/1 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 000 m2 (nachádzajú sa tu stavby
-  Klub dôchodcov č. 118 a sklad č. 200) a parc. reg. C-KN č. 127/2 -  ostatná plocha o výmere 
501 m2, k. ú. Nováky.

Záver KV:
Členovia komisie výstavby vzali na vedomie informáciu o zámere vybudovať stavbu 
„Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“ na parc. reg. C-KN č. 127/1 -  zastavaná plocha
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a nádvorie o výmere 2 000 m2 (nachádzajú sa tu stavby -  Klub dôchodcov č. 118 a sklad č. 200) 
a parc. reg. C-KN č. 127/2 -  ostatná plocha o výmere 501 m2, k. ú. Nováky.

Mestská rada berie na vedomie predložený materiál.

16. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie:
- žiadosť p. Kataríny Ružičkovej (Chemikov 18/30, 972 71 Nováky) o zrušenie žiadosti na 
odpredaj pozemku na výstavbu garáže na ul. Chemikov -  parc. reg. C-KN č. 445/33, k. ú. 
Nováky,
- informáciu o zverejnení zámeru prevodu vlastníctva 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 (zámer budúceho prevodu schválený 
Uznesením MsZ v Novákoch č. 426/2020 zo dňa 24.08.2020).

schvaľuje:
- zmenu Uznesenia MsZ č. 417/2020 zo dňa 21.07.2020 (budúci odpredaj 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) nasledovne: časť textu „parc. reg. C-KN 
č. 445/33 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Kataríny Ružičkovej, 
bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30“ sa nahrádza textom „parc. reg. C-KN č. 445/33 -  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v prospech Radoslava Rusa a manž. Zuzany, obaja 
bytom 972 71 Nováky, Pribinova 127/10“ .

Dôvodová správa:
Vzhľadom k odstúpeniu p. Kataríny Ružičkovej dochádza k zmene: parc. reg. C-KN č. 445/33 
-  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 sa odpredáva v prospech Radoslava Rusa 
a manž. Zuzany, bytom 972 71 Nováky, Pribinova 127/10.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

17. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie:
- žiadosť p. Vladimíra Šišku (Chemikov 18/30, 972 71 Nováky) o zrušenie žiadosti na odpredaj 
pozemku na výstavbu garáže na ul. Chemikov -  parc. reg. C-KN č. 445/19, k. ú. Nováky.

schvaľuje:
- zmenu Uznesenia MsZ č. 397/2020 zo dňa 24.06.2020 (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) nasledovne: časť textu „parc. 
reg. C-KN č. 445/19 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Vladimíra 
Šišku, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/30“ sa nahrádza textom „parc. reg. C-KN
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č. 445/19 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m1 2 v prospech Róberta Zaťka, bytom 972 
71 Nováky, Lehotská 438/109“

Dôvodová správa:
Vzhľadom k odstúpeniu p. Vladimíra Šišku dochádza k zmene: parc. reg. C-KN č. 445/19 -  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 sa odpredáva v prospech Róberta Zaťka, bytom 
972 71 Nováky, Lehotská 438/109.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

Ostatné

Na zasadnutí Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného 
poriadku dňa 08. 07. 2020, 25. 08. 2020 a na rokovaní Mestskej rady dňa 07. 09. 2020 boli 
prerokované aj nasledovné žiadosti, ktoré komisia výstavby a MsR neodporúčajú M sZ schváliť:

- žiadosť p. Antona Petrisku (Svätoplukova 98/10, 972 71 Nováky) o odkúpenie mestských 
pozemkov na ul. Suvorovovej, a to parc. reg. C-KN č. 1416/10, 1416/11 a časti mestského 
pozemku z parc. reg. C-KN č. 1416/1, k. ú. Nováky, o výmere cca 170 m2, z dôvodu 
bezpečného výjazdu zo žiadateľovho susedného pozemku (parc. reg. C-KN č. 1418),

- žiadosť p. Cyrila Gatiala (Matice slovenskej 993/7, 972 71 Nováky) o dlhodobý prenájom 
(10, 20 rokov) časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 1729/2 o výmere cca 270 m2, k. 
ú. Nováky, nachádzajúcej sa na ul. Matice slovenskej za radom garáží, pre osobné a rodinné 
účely (nie na podnikanie)

- žiadosť p. Petra Olejku (bytom 972 22 Nitrica č. 165) o odkúpenie časti mestského pozemku 
z parc. reg. C-KN č. 330/4, k. ú. Nováky (evidovanej na LV č. 1 v prospech Mesta Nováky), 
nachádzajúcej sa na ul. Mateja Bela pri nehnuteľnosti súp. č. 1478 vo vlastníctve žiadateľa (LV 
č. 1653), za účelom vybudovania dvora s príjazdovou cestou a vlastnou záhradkou.

- žiadosť p. Moniky Besedovej (bytom 972 26 Nitrianske Rudno, Hlavná 620/116) o odkúpenie 
čiastky mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 546/1 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1 426 m2, k. ú. Nováky, na ul. Jesenského, za účelom rozšírenia stavebného pozemku žiadateľa, 
ktorý susedí s predmetnou mestskou parcelou,

-  žiadosť p. Ľubice Haviarovej (bytom 971 01 Prievidza, Šumperská 11/9) o vydanie stanoviska 
k zámennej zmluve pozemkov vo vlastníctve žiadateľky: parc. reg. E-KN č. 168/1, 170/1, 170/2 
v 1/1 (LV 3258) a parc. reg. E-KN č. 167/1, 171/1 v 10/16 (LV č. 3256), k. ú. Nováky, ktoré 
nadobudla darovacou zmluvou,

- žiadosť p. Tibora Bakusa a manž. (obaja bytom 972 71 Nováky, I. Krasku 22/3) o prenájom 
časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 410/1 alebo 418, k. ú. Nováky, nachádzajúcich 
sa pri rodinnom dome žiadateľov súp. č. 22 (na parc. reg. C-KN č. 424, k. ú. Nováky, LV 
č. 2833), z dôvodu zriadenia parkovacieho miesta pre ich osobné vozidlo,
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- žiadosť p. Tomáša Vršku (bytom 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, Cesta na Hájik 81/1) 
o umiestnenie reklamného bannera o rozmeroch 180 cm x 180 cm na parc. reg. C-KN č. 256/3, 
k. ú. Nováky (vedľa plotu SOŠ pri pumptracku), banner propaguje fitness centrum NUOVAC 
v Novákoch.
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R. Pemiš -  žiadosť o prenájom časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 181/1 o výmere 9 m2, 
k. ú. Nováky, za účelom vytvorenia oddychovej zóny -  umiestnenia sedenia pri prevádzke kozmetiky



Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.
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Výkaz výmer
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Pk.vl.

LV

Číslo

Parcely

PK KN

Výmera

ha m2

Druh
pozemku

k

parcele
číslo

m2
od 

parcely 
číslo

m2 Číslo
parcely

Výmera

ha m2

Druh
pozemku

Kód

Vlastník
(iná opráv.osoba) 
adresa, ( sídlo)

Stav právny je totožný s registrom C KN

136/1 3108 ostatná plocha 136/1

136/24

136/25

2954

61

93

ostatná plocha 
29

ostatná plocha 
29

zastav, plocha 
18

doterajší

doterajší

pewag Slovakia,s.r.o., 
Nám.SNP 639/22, Nováky

Spolu

Legenda:
Kód spôsobu využívania 18

3108 3108

Pozemok na ktorom je dvor
29 - Pozemok na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na

rekreačné a polovnícke využívanie
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D. Kováč -  žiadosť o dlhodobý prenájom časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 377/1, 
k. ú. Nováky, o výmere cca 5 m2, ktorý sa nachádza za garážami na ul. M. R. Štefánika, za 
účelom zamedziť znečisťovanie tohto priestoru



V. Pacalaj -  žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 162/1, k. ú. 
Nováky, o výmere 18 m2, ktorý sa nachádza na Svätoplukovej ulici, za účelom prístavby 
prístrešku ku garáži



M. Niederland -  žiadosť o predĺženie nájomného vzťahu k mestskému pozemku 
nachádzajúcemu sa na ul. Baníkov, na ktorom má žiadateľ prenosnú garáž; nájom podľa 
Nájomnej zmluvy zo dňa 16.09.2015 končí dňom 31.08.2020
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A. Petriska -  žiadosť o odkúpenie mestských parciel: parc. reg. C-KN č. 1416/10, 1416/11 
a časti pozemku z parc. reg. C-KN č. 1416/1, k. ú. Nováky, z dôvodu zlej viditeľnosti pri 
výjazde zo žiadateľovho pozemku na ul. A. Hlinku



C. Gatial -  žiadosť o dlhodobý prenájom časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 1729/2 
o výmere cca 270 m2, k. ú. Nováky, ktorý sa nachádza za garážami na ul. Matice slovenskej, 
pre osobné a rodinné potreby





m  C  b\^o¿KW^  10/1£ ÍLV ér. SLSG)



/
Návrh na odkúpenie z pozem ku  pare. č. 546/1 k.ú. Nováky

Výmera oddelovaného pozem ku bude upresnená pri vyhotovení geom etrického plánu



Návrh na odkúpenie z pozem ku  pare. č. 546/1 k.ú. Nováky

Výmera oddelovaného pozem ku bude u presnená pri vyhotovení geom etrického plánu



P. Olejka -  žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku z parc. reg. C-KN č. 330/4, k. ú. 
Nováky, nachádzajúceho sa na ulici M. Bela pri budove vo vlastníctve žiadateľa, za účelom 
vybudovania dvora s príjazdovou cestou a vlastnou záhradkou
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