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1. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- opätovnú žiadosť p. Romana Krauska (bytom 971 01 Prievidza, Šulekova 868/17) o zriadenie 
vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí a spevnených plôch na mestských pozemkoch 
parc. reg. C-KN č. 1044/1 (LV č. 1), 6335 (LV č. 4759) a parc. reg. E-KN č. 225/3 a 338/1 (obe 
na LV č. 3070) z dôvodu projektovej prípravy a realizácie stavby „IBV 3 Rodinné domy“ 
umiestnenej na susedných pozemkoch,

schvaľuje:
- zriadenie budúceho odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“
spočívajúceho v povinnosti vlastníka parc. reg. E-KN č. 225/3 (vodná plocha o výmere 593 m2, 
evidovaná na LV č. 3070, k. ú. Nováky, v prospech Mesta Nováky) a parc. reg. C-KN č. 1044/1 
(trvalý trávny porast o výmere 428 m2, evidovaná na LV č. 1, k. ú. Nováky, v prospech Mesta 
Nováky) - Mesta Nováky ako povinného z vecného bremena strpieť právo uloženia, údržby
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a opráv inžinierskych sietí - umiestnenia vodomernej šachty, skrine elektromerového 
rozvádzača a údržby, opravy a rekonštrukcie uložených inžinierskych sietí pre vedenie 
vodovodnej prípojky a elektrickej prípojky cez parc. E-KN č. 225/3 a C-KN č. 1044/1 a právo 
vstupu, prejazdu a prechodu za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania 
porúch ako aj rekonštrukcie inžinierskych sietí pre budúcu výstavbu rodinných domov 
v prospech každodobého vlastníka plánovaných rodinných domov ako oprávneného 
z vecného bremena - Romana Krauska (bytom 971 01 Prievidza, Šulekova 868/17), vo 
výmere cca 92 m2 zaťažených pozemkov mesta za jednorazovú primeranú náhradu vo 
výške 5 €/m2, pričom presný rozsah vecného bremena bude zameraný porealizačným 
geometrickým plánom po dokončení stavby (vyhotoveným na náklady žiadateľa), ktorý bude 
podkladom pre zmluvu o zriadení vecného bremena,
- zriadenie budúceho odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“
spočívajúceho v povinnosti vlastníka parc. reg. C-KN č. 6335 (zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 373 m2, evidovaná na LV č. 4759, k. ú. Nováky, v prospech Mesta Nováky) a parc. 
reg. C-KN č. 1044/1 (trvalý trávny porast o výmere 428 m2, evidovaná na LV č. 1, k. ú. Nováky, 
v prospech Mesta Nováky) - Mesta Nováky ako povinného z vecného bremena strpieť právo 
uloženia, údržby a opráv inžinierskych sietí - otočne pre nákladné autá v časti parc. reg. 
C-KN č. 6335 a parc. reg. C-KN č. 1044/1 a právo vstupu, prejazdu a prechodu za účelom 
zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch ako aj rekonštrukcie otočne pre 
nákladné autá v prospech každodobého vlastníka plánovaných rodinných domov ako 
oprávneného z vecného bremena Romana Krauska (Prievidza, Šulekova 868/17), vo výmere 
cca 50 m2 zaťažených pozemkov mesta za jednorazovú primeranú náhradu vo výške 5 
€/m2, pričom presný rozsah vecného bremena bude zameraný porealizačným geometrickým 
plánom po dokončení stavby (vyhotoveným na náklady žiadateľa), ktorý bude podkladom pre 
zmluvu o zriadení vecného bremena.

Dôvodová správa:
Prvá žiadosť bola prerokovaná na komisii výstavby dňa 29.10.2019, následne v mestskej rade
-  vzhľadom na neustále zaplavovanie existujúcej cesty a okolitých pozemkov bolo doporučené 
najprv odstrániť tento problém,
Listom zo dňa 21. 09. 2020 MsÚ Nováky požiadal o stanovisko k predmetnej problematike 
SVP. Dňa 30. 10. 2020 bolo doručené stanovisko z SVP, na základe ktorého má byť 
zrealizovaná sanácia existujúceho podzemného potrubia do 31. 12. 2020.
Dňa 12. 01. 2021 p. Molnár z SVP mailom potvrdil, že oprava prívodového potrubia do 
akumulačnej nádrže bola ukončená 31. 12. 2020.

Záver KV (19. 11. 2020):
Členovia komisie výstavby odporučili schváliť zmluvu o zriadení budúceho vecného bremena 
na uloženie inžinierskych sietí a spevnených plôch na mestských pozemkoch parc. reg. C-KN 
č. 1044/1 (LV č. 1), 6335 (LV č. 4759) a parc. reg. E-KN č. 225/3 a 338/1 (obe na LV č. 3070) 
z dôvodu projektovej prípravy a realizácie stavby „IBV 3 Rodinné domy“ umiestnenej na 
susedných pozemkoch za splnenia podmienky, že Slovenský vodohospodársky podnik 
zabezpečí opravu napúšťacieho kanála v stanovenom termíne do 31. 12. 2020. (5 za)
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Materiál bol predložený na prerokovanie do ekonomickej komisie, ktorá určila jednorazovú 
primeranú náhradu vo výške 5 €/m2 zaťažených pozemkov mesta.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

2. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť p. Milana Minárika (bytom 971 01 Prievidza, Veterná 14) o predĺženie nájmu časti 
pozemku z mestskej parc. reg. E-KN č. 219 o výmere 120 m2 v k. ú. Nováky, ktorý sa nachádza 
pri mimoúrovňovom križovaní železničnej trate Nováky -  Prievidza a cestnej komunikácie I. 
triedy Prievidza -  Trenčín, za účelom umiestnenia včelích úľov a chovu včiel,
- 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. 491/2020 zo dňa 09. 12. 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 parcely reg. E- 
KN č. 219 (LV č. 3070) o výmere 120 m2, nachádzajúcej sa pri mimoúrovňovom križovaní 
železničnej trate Nováky -  Prievidza a cestnej komunikácie I. triedy Prievidza -  Trenčín, za 
účelom umiestnenia včelích úľov a chovu včiel, v prospech Milana Minárika, trvale bytom 
971 01 Prievidza, Veterná 14, na dobu päť rokov s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za 
cenu 11,00 €/rok, z dôvodu pokračovania v nájme so žiadateľom na pozemok za účelom 
umiestnenia včelích úľov a chovu včiel.

Dôvodová správa:
Žiadateľ má s mestom uzatvorenú takúto zmluvu platnú od 01. 03. 2015 do 31.12.2020, 
požaduje pokračovať v nájme za rovnakých podmienok -  na 5 rokov, za 10,00 €/rok.

Záver KV (19. 11. 2020):
Členovia komisie výstavby odporučili predĺženie nájmu časti pozemku z mestskej parcely reg. 
E-KN č. 219 o výmere 120 m2 v k. ú. Nováky, ktorý sa nachádza pri mimoúrovňovom križovaní 
železničnej trate Nováky -  Prievidza a cestnej komunikácie I. triedy Prievidza -  Trenčín, za 
účelom umiestnenia včelích úľov a chovu včiel za rovnakých podmienok. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 3

3. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- zmenu vo vlastníctve na LV č. 6160 týkajúcu sa doplnenia spoluvlastníka Richarda Pišťánka, 
bytom 972 11 Poruba, č. 395, a to Ing. Róberta Matiaška, bytom 972 01 Bojnice, 1. mája 876/12 
(vlastník v ^ ), vzhľadom na schválenú budúcu zámenu pozemkov medzi Mestom Nováky
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a Richardom Pišťánekom z dôvodu vybudovania parkovacích miest pre pripravovaný bytový 
dom „Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom“,
- informáciu o zverejnení zmeny 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 budúcej zámeny schválený 
Uznesením MsZ v Novákoch č. 489/2020 zo dňa 09. 12. 2020).

schvaľuje:
- zmenu Uznesenia MsZ č. 419/2020 zo dňa 21.07.2020 (budúca zámena 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) nasledovne: za časť textu „v prospech Richarda 
Pišťánka, trvale bytom 972 11 Poruba, č. 395“ sa dopĺňa text „a Ing. Róberta Matiaška, 
trvale bytom 972 01 Bojnice, 1. mája 876/12, obaja v ^-ici“

Dôvodová správa:
Uznesením MsZ č. 419/2020 zo dňa 21.07.2020 (zámer schválený Uznesením MsZ č. 398/2020 
zo dňa 24.06.2020) bola schválená budúca zámena pozemkov medzi Mestom Nováky 
a Richardom Pišťánekom z dôvodu vybudovania parkovacích miest pre pripravovaný bytový 
dom „Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom“ (vo 
vlastníctve žiadateľa).
Nakoľko ešte pred podpisom tejto zmluvy došlo k zmene vo vlastníctve na LV č. 6160, je 
potrebné doplniť exist. uznesenia o spoluvlastníka p. Pišťáneka, a to p. Ing. Róberta Matiaška, 
bytom 972 01 Bojnice, 1. mája 876/12 (vlastník v ^).

Záver KV (09. 11. 2020):
Členovia komisie výstavby odporúčajú doplniť existujúce Uznesenie MsZ č. 398/2020 zo dňa 
24.06.2020 (následne Uznesenie MsZ č. 419/2020 zo dňa 21.07.2020) o spoluvlastníka p. 
Pišťáneka, a to p. Ing. Róberta Matiaška, bytom 972 01 Bojnice, 1. mája 876/12 (vlastník v ^). 
(5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 4

4. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť Márie Daniškovej, bytom 972 71 Nováky, M. R. Štefánika 1/5, o odstúpenie od kúpy 
pozemku na výstavbu garáže za päťdomom,
- 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. 493/2020 zo dňa 09. 12. 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.
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o majetku obcí v znení neskorších predpisov) nasledovne: časť textu „parc. reg. C-KN č. 445/8
-  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Márie Daniškovej, bytom 972 71 
Nováky, M. R. Štefánika 1/5“ sa nahrádza textom „parc. reg. C-KN č. 445/8 -  zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v prospech Ing. Petra Petroviča a manž., obaja bytom 972 
71 Nováky, Trenčianska 1617/2“

Záver KV (09. 11. 2020):
Členovia komisie výstavby vzali na vedomie odstúpenie Márie Daniškovej, bytom Nováky, 
M.R.Štefánika 1/5 od kúpy pozemku na výstavbu garáže za päťdomom, rovnako vzali na 
vedomie žiadosť Ing. Petra Petroviča a manželky, bytom Nováky, Trenčianska 1617/2 
o odpredaj pozemku na výstavbu garáže za päťdomom a odporúčajú predloženú zmenu 
uznesenia. (5 za)

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

5. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- žiadosť spoločnosti PATIO, s .r. o. (so sídlom 972 71 Nováky, A. Hlinku 1514/86) 
o vyhotovenie kúpnej zmluvy na parc. reg. C-KN č. 173/11 pod novopostaveným bytovým 
domom vo vlastníctve žiadateľa na základe Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo 
dňa 30.11.2010 po právoplatnom skolaudovaní stavby.

schvaľuje:
- odpredaj majetku mesta v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa a to parcely reg. C-KN č. 173/11 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 474 
m2) v k. ú. Nováky, odčlenenej z parcely reg. C-KN č. 173/3 (evidovanej v LV č. 1 v prospech 
Mesta Nováky) Geometrickým plánom č. 130/2020 zo dňa 26. 11. 2020 vyhotoveným 
spoločnosťou Geoskteam, so sídlom 971 01 Prievidza, Košovská cesta 1, v prospech spol. 
PATIO, s. r. o., so sídlom 972 71 Nováky, A. Hlinku 1514/86, IČO: 44 059 116.
Predaj pozemku z majetku mesta je na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej 
medzi Mestom Nováky a žiadateľom zo dňa 30.11.2010, v zmysle ktorej bola cena za 
nehnuteľnosť uhradená do 10 dní od podpísania budúcej kúpnej zmluvy. Predložené 
Kolaudačné rozhodnutie na „Bytový dom D-Single“ vydané Mestom Nováky pod číslom 
92/2020/460/SOÚ zo dňa 16. 12. 2020 nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 12. 2020.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. * 5

6. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- opakovanú žiadosť Pumptrack club Nováky (so sídlom 972 71 Nováky, Rastislavova 324/2) 
o prenájom pumptrackového areálu nachádzajúceho sa na mestských pozemkoch parc. reg. C- 
KN č. 256/3 a 256/6, k. ú. Nováky, z dôvodu poskytnutia grantu,

5



schvaľuje:
-  výpožičku pumptrackového ihriska na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu využitia športového areálu 
pre mladých ľudí z mesta v prospech Pumptrack clubu Nováky, v zastúpení prezidentom 
klubu Marekom Gundom (Rastislavova 324/2, 972 71 Nováky), so zapracovaním zmluvných 
podmienok ohľadne všeobecnej údržby udržiavania predmetného športoviska a jeho 
bezprostredného okolia (kosením, polievaním a pod....) vrátane povinnosti nahlásiť vlastníkovi 
potrebu opílenia stromov (presne vyšpecifikovať) a vrátane likvidácie odpadu zo smetných 
nádob do príslušných nádob v areáli spoločnosti VEPOS.

Dôvodová správa:
Rovnakú žiadosť žiadateľ podal 18.11.2018 (odpoveď -  prehodnotiť, príp. zaradiť do rozpočtu) 
a 04.06.2019 (stiahnuté z rokovania MsR žiadateľom p. Gundom).

Komisia výstavby zo dňa 12. 08. 2019:
Členovia komisie diskutovali o tom, že realizáciou pumptracku sa vyšlo v ústrety mladým 
ľuďom v meste, ale umiestnenie pumptrackového ihriska nepovažujú za ideálne, nakoľko 
zariadenia podobného typu by mali byť skôr v okrajových častiach mesta, a nie prakticky 
v centrálnej mestskej zóne. Ďalej diskutovali o tom, že predložená žiadosť je veľmi stručná 
a k podkladom do MsZ je  potrebné doplniť informácie ohľadne dĺžky prenájmu v nadväznosti 
na podmienky dotácie, o ktorú chcú žiadať; dĺžka prenájmu v zmysle dostupných informácií 
bola navrhnutá na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou. Ďalej diskutovali o tom, 
že do zmluvy je potrebné zahrnúť podmienky ohľadne všeobecnej údržby udržiavania 
predmetného športoviska a jeho bezprostredného okolia (kosením, polievaním a pod....) vrátane 
povinnosti nahlásiť vlastníkovi potrebu opílenia stromov (presne vyšpecifikovať) a vrátane 
likvidácie odpadu zo smetných nádob do príslušných nádob v areáli spoločnosti VEPOS. 
Záver: Členovia komisie odporučili MsZ schváliť prenájom -  výpožičku pumptrackového 
ihriska na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu využitia športového areálu pre mladých ľudí z mesta so zapracovaním 
zmluvných podmienok ohľadne všeobecnej údržby udržiavania predmetného športoviska 
a jeho bezprostredného okolia (kosením, polievaním a pod....) vrátane povinnosti nahlásiť 
vlastníkovi potrebu opílenia stromov (presne vyšpecifikovať) a vrátane likvidácie odpadu zo 
smetných nádob do príslušných nádob v areáli spoločnosti VEPOS. -  4 za

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 7

7. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
- na základe §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta a to budovy „Hotel 
GASTRO“ na ul. M. R. Štefánika -  súp. č. 9 nachádzajúcej sa na parc. reg. C-KN č. 411/2 
a parc. reg. C-KN č. 411/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 470 m2, v celosti
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(zameraná Geometrickým plánom č. 55/2020 zo dňa 26.02.2020, od spol. GEOSLUŽBA 
PRIEVIDZA, s. r. o.), evidovaných v liste vlastníctva č. 1 v k. ú. Nováky, obchodnou verejnou 
súťažou podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov).

Dôvodová správa:
Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta a to budovy „Hotel 
GASTRO“ a pozemku pod budovou, ktorá bola vyhlásená dňa 31.1.2020 bola neplatná, 
nakoľko v termíne vyhlásenej OVS neboli doručené do podateľne Mestského úradu 
v Novákoch žiadne súťažné návrhy.
Zároveň sa zmenila výmera pozemku definovaného pod stavbou hotela Gastro (nanovo 
zamerané geometrickým plánom).

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

8. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
schvaľuje:
na základe §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:

Mesto Nováky
Vyhlasuje podľa ust. § 281 až § 288 Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž
na odkúpenie nehnuteľností s týmito podmienkami

Špecifikácia prevádzaných nehnuteľností: Stavba - Budova ubytovacieho zariadenia 
GASTRO nachádzajúca sa na parcele reg. C-KN č. 411/2 - súpisné č. 9, a pozemok parcela 
reg. C-KN č. 411/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 470 m1 2, v k. ú. Nováky (zameraná 
Geometrickým plánom č. 55/2020 zo dňa 26.02.2020, od spol. GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s. 
r. o.), pod predmetnou stavbou, obe evidované v LV č. 1, v prospech Mesta Nováky.

Popis a rozsah predmetu obchodnej verejnej súťaže:
Popis nehnuteľnosti:
1. Hotel GASTRO (súpisné číslo 9 na parc. reg. C-KN č. 411/2) je trojpodlažný objekt 

postavený v okrajovej časti mesta v kontakte na ďalší objekt -  Dom kultúry. Objekt slúžil 
ako hotel s reštauráciou na prízemí a ubytovacími kapacitami na ďalších dvoch podlažiach 
a v podkroví, užívaný je od roku 1946. Ide o starší objekt bez pravidelnej údržby, narušený 
zrážkovou vodou, zdevastovaný a vykradnutý (najmä sociálne zariadenia). Objekt bude
vyžadovať radikálnu prestavbu a rekonštrukciu, rozsah poškodenia a narušenia je značný. 
Založený je na základových pásoch, steny sú z tehál hrúbky do 450 mm, tretie podlažie 
a podkrovie je drevenej konštrukcie s priečnou nosnou stenou. Stropná konštrukcia nad 
suterénom je železobetónový strop kazetový, na ďalších podlažiach drevený trámový. 
Schodište je železobetónové, povrch terazzo. Strešná konštrukcia je sedlová -  s vikiermi. 
Vonkajšie povrchové úpravy -  brizolit, 3. NP drevený obklad.
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Podlahy v izbách -  prevažne klasické parkety, ktoré sú silne narušené a zničené vlhkosťou 
a zatečením, v sociálnych a prevádzkových priestoroch je keramická dlažba. Okná sú 
drevené dvojité, dvere hladké.
Vykurovanie bolo ústredné, radiátory oceľové, zdroj tepla teplovod napojený na NCHZ, ÚK 
nie je funkčné. Príprava teplej vody bola v bojleri v suteréne. Elektroinštalácia je svetelná 
aj motorická.
V suteréne je bar s príslušným sociálnym vybavením -  WC. Vstupná časť a WC sú pod 
vstupnou časťou susedného objektu -  Domu kultúry. V ďalších častiach sú sklady, 
výmenníková stanica. Prístup je vnútorným schodišťom zo západnej strany.
Na prízemí (1. NP) je hlavný vstup do reštaurácie z východu, je tu herňa, jedáleň, šatňa, 
kuchyňa, sklady a špajza. Prístup do ďalších podlaží je schodišťom zo západu. V kuchyni 
sú pôvodné sporáky -  nefunkčné zariadenie. Reštaurácia je zaprataná starých nábytkom.
V II. a III. NP sú izby, krajné aj s kúpeľňami. V podkroví sú chodby, spoločná kúpeľňa 
a izby.
Objekt je nevyužívaný, silne poškodený a zdevastovaný -  zatečené a zničené parkety, 
demontované batérie, umývadlá, vyrazené dvere, je  nefunkčné kúrenie. Do objektu zateká, 
narušené sú vonkajšie povrchové úpravy, drevené nosné časti balkónov sú poškodené 
a z dôvodu bezpečnosti budú vyžadovať sanáciu.
Objekt je napojený na rozvod vody, elektriny, je nefunkčné vykurovanie a príprava TÚV, je 
prípojka na verejnú kanalizáciu, nie je prípojka plynu.

2. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti (budova Hotela GASTRO s pozemkom parc. reg. C-KN 
č. 411/2) je vo výške 58 300,- Eur určenej Znaleckým posudkom č. 141/2017 zo dňa 
26.05.2017, ktorý bol vypracovaný Ing. Miroslavom Hamáčkom, znalcom v odbore 
stavebníctvo.

Obsah návrhu kúpnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá:
1. Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie vyššie špecifikovaného objektu budovy 

GASTRO vrátane pozemku pod budovou formou kúpnej zmluvy.
2. Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské aj zahraničné právnické a fyzické osoby.
3. Podmienkou účasti v tejto verejnej obchodnej súťaži je zloženie zábezpeky vo výške 

10.000,00 € (slovom: desaťtisíc eur) na účet (bezúročný) vyhlasovateľa mesta Nováky 
SK45 0200 0090 2100 1872 8382, BIC: SUBASKBX s VS : 202101. Finančné prostriedky 
v určenej výške (zábezpeka) musia byť pripísané na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet 
vyhlasovateľa podľa týchto podmienok, bude návrh navrhovateľa vylúčený. Všetky 
poplatky a iné náklady spojené s prevodom finančných prostriedkov na účet vyhlasovateľa 
znáša navrhovateľ. To znamená, že na účet vyhlasovateľa musí byť pripísaná zábezpeka v 
plnej výške 10.000,00 €, inak bude návrh navrhovateľa vylúčený. Navrhovateľovi, ktorého 
návrh bude najvýhodnejší a s ktorým bude uzavretá zmluva, bude zábezpeka započítaná s 
pohľadávkou vyhlasovateľa na doplatenie kúpnej ceny. Ostatným navrhovateľom bude 
zábezpeka vrátená v plnej výške bez úrokov v lehote do 15 dní od vyhodnotenia 
predložených návrhov. Tým navrhovateľom, ktorých návrhy nebudú vyhotovené v súlade s 
týmito súťažnými podmienkami a budú vylúčení (napr. nepredložia návrh zmluvy podľa 
týchto súťažných podmienok a pod.) bude zábezpeka vrátená v plnej výške v lehote do 5 
dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení návrhu z tejto verejnej obchodnej súťaže. Ak
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vyhlasovateľ zruší túto verejnú obchodnú súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku v zloženej 
výške navrhovateľom, ktorí ju už zložili. Ak navrhovateľ odstúpi od svojho návrhu v lehote 
viazanosti ponúk (t. z. napr. odmietne uzavrieť zmluvu alebo nedoplatí zvyšok kúpnej ceny 
alebo nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora/ak bude existovať podmienka 
pre takýto zápis/) prepadne v prospech vyhlasovateľa suma vo výške 100% zloženej 
zábezpeky (ako sankcia za odstúpenie od návrhu, ktorým je viazaný). Počas lehoty 
viazanosti návrhov je uchádzač viazaný svojím návrhom.

4. Kritériom vyhodnotenia súťaže je kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia ako 3 násobok sumy 
zo znaleckého posudku.

5. Plná kúpna cena bude vložená na účet vyhlasovateľa najneskôr v deň uzavretia kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy nebudú 
preukázateľne vložené finančné prostriedky v plnej výške na účet mesta, mesto Nováky si 
vyhradzuje podmienku okamžitého odstúpenia od zmluvy bez odsúhlasenia v MsZ a 
vrátenia objektu späť mestu.

6. Po podpise kúpnej zmluvy a zložení finančných prostriedkov na účet mesta v plnej výške 
bude kúpna zmluva v termíne do 7 dní predložená na vklad do katastra nehnuteľností.

7. Predmetom prevodu sú aj pivničné priestory, v ktorých je umiestnená výmenníková stanica. 
Navrhovateľ berie na vedomie povinnosť, že k výmenníkovej stanici sa zriadi vecné 
bremeno v prospech mesta Nováky za účelom zabezpečenia prístupu k výmenníkovej 
stanici, umiestnenia technológie výmenníkovej stanice, prevádzky, údržby, opráv 
výmenníkovej stanice. Tento záväzok je súčasťou návrhu vzoru kúpnej zmluvy.

Ostatné súťažné podmienky:
1. Informácie o nehnuteľnostiach a zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam za účelom 
obhliadky je možné dohodnúť s Ing. Evou Gundovou (MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, 
Nováky -  odd. VaRM, kancelária č. 11, tel. č. 0940 636 401, e-mail eva. gundova@novaky.sk) 
príp. Antonom Horným (MsÚ Nováky, Nám. SNP 349/10, Nováky -  odd. VaRM, kancelária č. 
9, tel. č. 0905 302 322, e-mail anton.horny@novaky.sk).
Návrhy na uzavretie zmluvy sa doručujú v zapečatenej obálke do podateľne Mestského úradu 
v Novákoch na adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky. Obálky so 
súťažnými návrhmi označia uchádzači heslom: „Neotvárať -  obchodná verejná súťaž - Hotel 
GASTRO“.
2. V obálke účastník predloží:
- doklad o zaplatení zábezpeky
- doklad preukazujúci totožnosť účastníka súťaže (výpis z obchodného registra, výpis zo 
živnostenského registra...)
- ponuka kúpnej ceny v plnej výške
- vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy (vzor návrhu je prílohou tohto vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže)
- čestné vyhlásenie o tom, že účastník má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči mestu 
Nováky
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov (len fyzické osoby)
- a ďalšie doklady vyplývajúce z platnej legislatívy (napr. zápis v registri partnerov verejného 
sektora).
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3. Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín: do 00.00.2021 do 12:00 hod.. Na 
súťažné návrhy doručené po stanovenom termíne sa neprihliada a budú zo súťaže vyradené.
4. Prílohou tohto vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor súťažného návrhu na uzavretie 
kúpnej zmluvy
5. Záujemcovia môžu požiadať na e-mailovej adrese eva.gundova@novaky.sk o vzor 
súťažného návrhu zmluvy.
6. Návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný.
7. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje. Predložený návrh nemožno dopĺňať po 
uplynutí lehoty určenej v podmienkach na predkladanie návrhov. Od podmienok súťaže sa 
návrh nemôže odchýliť.
8. Otváranie obálok a výber najvhodnejšej ponuky vykoná komisia, zložená z 5 členov, 
schválená mestským zastupiteľstvom. O vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, v ktorej budú 
uvedené mená a adresy súťažiacich, vyhodnotenia vyžiadaných náležitostí, ponuky cien 
a výsledok vyhodnotenia, bude podpísaná prítomnými členmi komisie. Členovia komisie 
vyhodnotia predložené súťažné návrhy najneskôr do 15 dní po uzávierke.
9. Výsledok súťaže bude oznámený mestskému zastupiteľstvu. Výsledok vyhodnotenia súťaže 
bude oznámený účastníkom písomne do 15 dní po tom ako ho mestské zastupiteľstvo zoberie 
na vedomie.
10. Následne bude s víťazným uchádzačom uzatvorená kúpna zmluva.
11. Zo súťaže bude vyradený uchádzač, ktorý má nezaplatené záväzky voči mestu Nováky. 
V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude účastník súťaže vyradený zo 
súťaže. Do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú doručené po termíne 
vymedzenom v bode 1.4. vyhlásenia súťaže a návrhy, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené vo 
vyhlásení súťaže (t. j. podmienky obchodnej verejnej súťaže) budú pri vyhodnocovaní 
obchodnej verejnej súťaže zo súťaže vylúčené.
12. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej 
súťaži.
13. Neúspešným účastníkom súťaže sa vráti zábezpeka do 5 dní od oznámenia výsledkov súťaže 
po rokovaní mestského zastupiteľstva v danej veci.
14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky 
súťaže.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené súťažné návrhy v prípade ak 
to uzná za vhodné a ukončiť súťaž ako neúspešnú. Súťaž môže byť zrušená po schválení 
zrušenia súťaže v mestskom zastupiteľstve bez ohľadu na odporučenie komisie.
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť
17. Súťaž sa začína prvým dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Novákoch 
a webovej stránke mesta.
18. Podmienky verejnej obchodnej súťaže boli schválené mestským zastupiteľstvom mesta
Nováky dňa..........2021 uznesením č. /2021.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál. 9

9. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie:
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- 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 o výmere 470 m2 pod touto stavbou,

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 o výmere 
470 m2, 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 o výmere 470 m2 pod touto stavbou.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

10. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie:
- žiadosť Andrey Šuňalovej (Chemikov 18/28, 972 71 Nováky) o zrušenie žiadosti na odpredaj 
pozemku na výstavbu garáže na ul. Chemikov -  parc. reg. C-KN č. 445/26, 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. 445/26 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Andrey Šuňalovej, 
bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28“ sa nahrádza textom „parc. reg. C-KN č. 445/26 -  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Antona Petrisku a manž., bytom 972 
71 Nováky, Svätoplukova 98/10“

Dôvodová správa:
Vzhľadom k odstúpeniu p. Andrey Šuňalovej dochádza k zmene: parc. reg. C-KN č. 445/26 -  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 sa odpredáva v prospech Antona Petrisku a manž., 
bytom 972 71 Nováky, Svätoplukova 98/10.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.

11. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch
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berie na vedomie:
- odstúpenie Kataríny Kránerovej (Chemikov 18/28, 972 71 Nováky) od žiadosti na odpredaj 
pozemku na výstavbu garáže na ul. Chemikov -  parc. reg. C-KN č. 445/29, 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. 445/29 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Ivana Kránera, 
bytom 972 71 Nováky, Chemikov 18/28“ sa nahrádza textom „parc. reg. C-KN č. 445/29 -  
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v prospech Marty Jakabovej, bytom 972 71 
Nováky, Kukučínova 205/10“

Dôvodová správa:
Vzhľadom k odstúpeniu p. Kataríny Kránerovej, manželky zosnulého Ivana Kránera, dochádza 
k zmene: parc. reg. C-KN č. 445/29 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 sa 
odpredáva v prospech Marty Jakabovej, bytom 972 71 Nováky, Kukučínova 205/10.

Mestská rada odporúča schváliť MsZ predložený materiál.
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Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Novákoch

Názov materiálu
Výsledok verejného obstarávania na zákazku „Oprava sociálnych 
zariadení na prízemí v budove Základnej školy Nováky na 
ulici J. C. Hronského“

Predkladá Anton Horný
Podpis:

Spracovateľ Anton Horný
Podpis:

Dátum rokovania 23. 02. 2021

Dôvod predloženia Informovanie MsZ ohľadom výsledku verejného obstarávania

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- výsledok verejného obstarávania na zákazku Oprava sociálnych zariadení na prízemí v 
budove Základnej školy Nováky na ulici J. C. Hronského, ktoré vykonala firma TENDERnet 
a ako víťaz je firma INSTA - PL s.r.o. Inžinierska 2, 971 01 Prievidza v sume 16 656,11 € 
vrátane DPH.

Dôvodová správa
Spoločnosťou TENDERnet bolo pre Mesto Nováky dňa 01.02.2021 zrealizované verejné 
obstarávanie na zákazku Oprava sociálnych zariadení na prízemí v budove Základnej školy 
Nováky na ulici J. C. Hronského s víťaznou ponukou firmy INSTA - PL s.r.o. Inžinierska 2, 
971 01 Prievidza.
Mestská rada odporúča MsZ zobrať na vedomie predložený materiál.
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Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Novákoch

Názov materiálu Návrh procesu obstarávania nového územného plánu (ÚPN) 
mesta Nováky.

Predkladá Anton Horný
Podpis:

Spracovateľ Anton Horný
Podpis:

Dátum rokovania 23. 02. 2021

Dôvod predloženia Informovanie MsZ ohľadom návrhu procesu obstarávania 
nového územného plánu (ÚPN) mesta Nováky.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 
berie na vedomie
- Návrh procesu obstarávania nového územného plánu (ÚPN) mesta Nováky.

Dôvodová správa
V zmysle § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov je mesto povinné pravidelne, najmenej však raz za štyri 
roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či 
netreba obstarať nový územný plán.
Vzhľadom k uvedenej citácii stavebného zákona, ako aj vzhľadom k ďalším okolnostiam, ako 
je niekoľko existujúcich zmien a doplnkov pôvodného ÚPN mesta Nováky, ďalej z dôvodu 
zosúladenia ÚPN mesta Nováky s ÚPN VUC Trenčianskeho kraja a aj vzhľadom k možnosti 
získania dotácii, ktoré sú viazané na obstarávanie nového územného plánu (nie na zmeny 
a doplnky), navrhujeme zabezpečiť obstarávanie nového územného plánu mesta Nováky 
s nasledovným procesom obstarávania:
Návrh procesu obstarávania nového územného plánu (ÚPN) mesta Nováky
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V roku 2021 :

1. Prípravné práce obstarávateľa cca 1-2 mesiace
2. Spracovanie prieskumov a rozborov (P+R) vrátane krajinnoekologického plánu (KEP) pre 

ÚPN Mesta
3. Spracovanie zadania pre ÚPN Mesta
4. Prerokovanie zadania ÚPN Mesta

Predpokladané náklady na činnosti procesu obstarávania ÚPN mesta Nováky v roku 2021 sú 
11 000 Eur.

V roku 2022 :

1. Spracovanie „konceptu“ ÚPN Mesta vo variantoch
2. Prerokovanie konceptu ÚPN Mesta
3. Posúdenie strategického dokumentu - ÚPN Mesta v zmysle zák. č.24/2006 Z.z. 

(spracovateľa určí ÓU PD OSoŽP) .
4. Spracovanie návrhu ÚPN Mesta
5. Prerokovanie návrhu ÚPN Mesta ÚPN Mesta
6. Dopracovanie návrhu ÚPN Mesta k §25 staveb. zákona
7. Schválenie a uloženie ÚPN Mesta
8. Dopracovanie návrhu a vyhotovenie čistopisu ÚPN Mesta

Predpokladané náklady na činnosti procesu obstarávania ÚPN mesta Nováky v roku 2022 sú 
32 500 Eur.

V zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie (ÚPD) obcí je možné požiadať do konca februára príslušného roku o dotácie. 
Podmienkou pre možnosť uchádzania sa o dotácie je schválené zadanie. Dotácie sa vzťahujú 
výhradne na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a je možné požiadať v zmysle 
zákona na položky z uvedených položiek „koncept“ „návrh“ a „dopracovanie návrhu a 
čistopis“ .
Výška dotácií je 80 % (20% hradí obec) avšak nie je nároková.
V zmysle § 19 stavebného zákona orgán územného plánovania (t. j. mesto) môže požadovať 
čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie od 
orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo 
právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvolala obstaranie územnoplánovacej 
dokumentácie.

Mestská rada odporúča MsZ zobrať na vedomie predložený materiál.
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R. Krausko -  žiadosť o zriadenie vecného bremena na vedenie inžinierskych sietí
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