
 

č. 25 

zo zasadnutia MsZ dňa 30. 03. 2009. 

 

 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

Mestské zastupiteľstvo 

 

A. Berie na vedomie: 

1/  Informáciu o ponuke Mesta Nováky na odkúpenie majetku NCHZ, a.s. 
nesúvisiaceho s hlavnou výrobnou a obchodnou činnosťou spoločnosti – Areál 
Národného centra vodného póla 

 

 

 

 



B. Schvaľuje: 

1/ Ponuku Mesta Nováky na odkúpenie Areálu Národného centra vodného 
póla /NCVP/ za 1000,- €  nachádzajúci sa na ul. M. R. Štefánika 1 v Novákoch, 
pozostávajúci z budovy NCVP súp.č.648 na parcele č.415l6 o výmere 1872 m2 a parcele 
č.415/7 o výmere 4l2 m2, dvoch bazénov, tribúny, volejbalového a detského ihriska, troch 
tenisových kurtov, budovy šatní, na pozemkoch nachádzajúcich sa na parcele č.415/1 o 
výmere 4072 m2, parcele č. 415/4 o výmere 82 m2, parcele č.415/5 o výmere 116 m2, 
parcele č. 415/8 o výmere 911 m2, parcele č.392 o výmere 4431 m2, parcele č. 394/2 o 
výmere 244 m2, parcele č. 399/1 o výmere 578 m2. Súčasťou predaja je príslušenstvo 
NCVP , tenisových kurtov a vnútorné vybavenie NCVP , tenisových kurtov v znení 
predloženej ponuky. 

 

 

 

Ing. Dušan Šimka                                                                                     Ing. Ján Martina 

primátor mesta                                                                                             prednosta MsÚ 

 

 

 

Vladimír Majerský 

overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

č. 25 

zo zasadnutia MsZ dňa 30. 03. 2009. 

(Výpis) 

 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

           B. Schvaľuje: 

1/ Ponuku Mesta Nováky na odkúpenie Areálu Národného centra vodného 
póla /NCVP/ za 1000,- €  nachádzajúci sa na ul. M. R. Štefánika 1 v Novákoch, 
pozostávajúci z budovy NCVP súp.č.648 na parcele č.415l6 o výmere 1872 m2 a parcele 
č.415/7 o výmere 4l2 m2, dvoch bazénov, tribúny, volejbalového a detského ihriska, troch 
tenisových kurtov, budovy šatní, na pozemkoch nachádzajúcich sa na parcele č.415/1 o 
výmere 4072 m2, parcele č. 415/4 o výmere 82 m2, parcele č.415/5 o výmere 116 m2, 
parcele č. 415/8 o výmere 911 m2, parcele č.392 o výmere 4431 m2, parcele č. 394/2 o 
výmere 244 m2, parcele č. 399/1 o výmere 578 m2. Súčasťou predaja je príslušenstvo 
NCVP , tenisových kurtov a vnútorné vybavenie NCVP , tenisových kurtov v znení 
predloženej ponuky. 

 

Ing. Dušan Šimka 

primátor mesta 


