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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  23. 04. 2012 

v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor  mesta Ing.  Peter Marušinec. Na úvod privítal 

prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, 

náčelníka MsP, riaditeľku zariadenia pre seniorov, zástupcov médií a všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neprítomnosť poslancov: PhDr. Mádra a Ing. Hort bude 15 minút meškať.                       

Ing. Marušinec konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (14 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdrţali poslanci na pozvánke spoločne 

s materiálmi. Ing. Medera navrhol rozšíriť program rokovania o bod 12. g) Prerokovanie 

upozornenia prokurátora. JUDr. Holba taktieţ navrhol program doplniť o bod 12. h)  Správa 

o činnosti komisie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici na posúdenie vyuţitia 

priestorov bývalej obradnej siene na verejno-prospešný účel s kultúrnou a                      

spoločensko–historickou hodnotou. Poslanci MsZ jednomyseľne schválili predloţené návrhy. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Doman a JUDr. Holba.  MsZ súhlasilo 

s programom v zmysle predloţeného návrhu. Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých 

bodov.   

 

1.   Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ   

      Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Predloţila plnenie úloh zo zasadnutí MsZ dňa 09. 11. 2011 uloţené Uznesením č. 123 – úloha 

je splnená; zo dňa 14. 12. 2011 Uznesením č. 160 – úloha je splnená.  Uznesenia zo zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici konaných dňa 13.02. 2012 a dňa 19.03. 2012 

uloţené ako ukladá neboli prijaté ţiadne. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

JUDr. Holba sa spýtal, kedy sa môţu očakávať prvé kroky, aby sa transformovali procesy, 

vedúce do náplne Nová Dubnica Invest, s.r.o., súvisiace s IBV a priemyselnou zónou.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe po vydaní územného rozhodnutia na obytnú zónu plánuje mesto  

spracovať parceláciu týchto pozemkov. Koncom mája by bolo zvolané zasadnutie mestského 

zastupiteľstva a pozemky by sa previedli do vlastníctva Nová Dubnica Invest, s.r.o.  Čo sa 

týka investície v priemyselnej zóne, zajtra zasadá u nemeckého investora valné zhromaţdenie, 

kde sa definitívne rozhodnú a na základe tohto sa uskutočnia ďalšie kroky k odpredaju 

pozemkov konkrétnym investorom.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie  správu o kontrole plnenia úloh prijatých na 

zasadnutiach MsZ. 

 

2.   Správa o výsledku realizovaných kontrol 

      Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Kontroly sa uskutočnili v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Za 

obdobie od 26.01 do 05.04. 2012 hlavný kontrolór vykonal dve kontroly. Tieto kontroly boli 

v súlade s bodom  2.4. – náhodné kontroly. V súčasnosti prebieha od 05.03.2012 v súlade s 
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plánom  kontrolnej činnosti HK kontrola dodrţiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov,  zúčtovanie a spôsob pouţitia poskytnutých finančných prostriedkov formou 

dotácií  za rok 2010 a 2011. 

V období od 26.01.2012 do 29.02.2012 kontrolný orgán vykonal kontrolu so zameraním na 

podklady , predpisy a účtovné doklady v podmienkach mesta za rok 2010 a rok 2011. 

Na základe výsledkov kontroly kontrolný orgán uloţil  vedúcemu kontrolovaného subjektu, 

predloţiť kontrolnému orgánu opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 

vzniku a  predloţiť  správu o ich splnení resp. plnení.  

V období od 14.03.2012  do 05.04. 2012 kontrolný orgán v zloţení kontrolnej skupiny  na 

základe Poverenia č. 1/2012  vykonal náhodnú  kontrolu na personálne a mzdové 

zabezpečenie financovania projektu „Tvorba inovačných výukových materiálov a ich 

vyuţívanie v procese vzdelávania“ kód projektu 26110130031 za roky 2010 – 2011 

v rozpočtovej organizácii Základná škola, Janka Kráľa 33/1 v Novej Dubnici.  

Na základe zistených skutočností, kontrolná skupina v zmysle §13 odst. 2) písm. j) zákona  

č. 502/2001 informovala aj primátora mesta ako orgán obce a  ako nadriadený orgán 

kontrolovaného subjektu za zriaďovateľa.  

Správy z vykonaných kontrol sú uloţené v kancelárii HK a sú poslancom v zmysle zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z.  na poţiadanie prístupné k nahliadnutiu. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.    

 

Na zasadnutie MsZ prišiel Ing. Hort. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o výsledku realizovaných kontrol. 

 

3.   Hospodárske výsledky Bytového podniku,  m.p.o. Nová Dubnica za rok 2011 

      Predkladala: Ing. Domanová 

 

Celkové plnenie výnosov je na 97,32 % a celkové čerpanie nákladov na 92,75 %. Rozdiel 

výnosov a nákladov rozpočtu za rok 2011 je 3 877,00 €. Podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 

2007 o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre príspevkové organizácie od   

01.01. 2008 príspevok od zriaďovateľa k 31.12. 2011 je 78 635,00 € a rovná sa nákladom na 

beţnú činnosť 78 635,00 €. Rozdiel 3 877,00 € vznikol uhradenými pohľadávkami na 

nájomných bytoch a nebytových priestoroch za obdobie roku 2003 a 2004. Hospodársky 

výsledok z podnikateľskej činnosti za rok 2011 je zisk 1 462,00 €.  Výsledok hospodárenia 

z hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2011: hlavná činnosť 3 126,95, podnikateľská 

činnosť 817,53, spolu 3 944,48. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

Ing. Kusý sa informoval ohľadne niektorých pohľadávok, či sú dané na exekúciu.                            

Ing. Domanová odpovedala, ţe áno.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo hospodársky výsledok Bytového podniku, 

m.p.o. Nová Dubnica za rok 2011 v sume 3 944,48 €. 

 

4.   Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica  na rok 2012  

      Predkladala: Ing. Domanová  

 

Na základe zmluvy o výkone správy č. 13/2009 uzatvorenej medzi mestom Nová Dubnica 

a Bytovým podnikom, m.p.o., Nová Dubnica od 02. 01. 2009  BP zabezpečuje výkon správy 

hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nová Dubnica. Rozpočet Bytového 
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podniku, m.p.o na rok 2012 sa zniţuje z dôvodu skončenia pracovného pomeru dvoch 

upratovačiek na stredisku 102 – Mestské WC a presunu zamestnanca na stredisko 842. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Kusý poţiadal Ing. Domanovú o vysvetlenie k jednotlivým poloţkám v nákladovej časti 

predloţeného materiálu – zníţenie stavu o dvoch zamestnancov, náklady na údrţbu softvéru, 

náklady za nájom, nárast mzdy pracovníka na mestskej trţnici.  Ing. Domanová podrobne 

odpovedala na všetky otázky.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo  zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. 

Nová Dubnica na rok 2012 v zmysle predloţeného návrhu.  

 

5.    Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 a návrh na finančné usporiadanie  

výsledku  hospodárenia s rozpočtom za rok 2011 

       Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Jeţíková 

 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2011 je prebytok vo výške –               

441 102,66 €, je nutné od neho odpočítať výšku  nevyčerpaných, účelovo určených 

prostriedkov, ktoré sú vo výške 44 064,01 €. Potom je výsledkom rozpočtového hospodárenia  

za rok 2011 prebytok  vo výške  397 038,65 €. Mesto v roku 2011 skončilo vo finančných 

operáciách so schodkom vo výške - 150 589,60 €. Ten je vykrytý prebytkom  rozpočtového 

hospodárenia v tejto výške. Neprerozdelené finančné prostriedky, ktoré sú tvorené prebytkom 

rozpočtového  hospodárenia po vysporiadaní  schodku finančných pasív, sú vo výške                    

246 449,05 €. Tieto finančné prostriedky budú prevedené pri usporiadaní výsledku 

hospodárenia do fondov a v prípade potreby  sa v nasledujúcom rozpočtovom roku zaradia do 

rozpočtu ako príjmová finančná operácia. Prebytok sa rozdelí prevodom: do rezervného fondu 

suma 39.703,87 € a do FO a RM 205.934,92 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Ing. Gašajová  predloţila odborné stanovisko k Záverečnému účtu mesta Nová Dubnica za 

rok 2011. Prerokovanie záverečného účtu mesta Nová Dubnica za rok 2011 v súlade s                    

§ 16 ods. 10 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

odporúča mestskému zastupiteľstvu uzavrieť výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje 

bez výhrad“.  Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MUDr. Augustínová poukázala, ţe v rámci prehľadu pohľadávok k 31. 12. 2011 sa veľmi  

zvýšili pohľadávky - poplatok za odpad, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Spýtala sa, 

ako sa to bude riešiť. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe ide o pohľadávky, ktoré budú k 15. 5. 2012 postúpené na 

exekúciu. Vyberajú sa poplatky uţ na rok 2012 s tým, ţe pracovníčky klientskeho centra 

vyzývajú právnické aj fyzické osoby k zaplateniu nedoplatku za rok 2011.   

 

PaedDr. Kačíková sa informovala ohľadne nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo 

Základnej školy Janka Kráľa.  Do ďalšieho roku prenášali sumu 35 787 €. Spýtala sa, či tieto 

prostriedky boli účelovo viazané a či sa prenášali z nejakého konkrétneho dôvodu. Ďalej 

poţiadala o predloţenie správy o hospodárení na Základnej škole Janka Kráľa za rok 2011. 
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Ing. Jeţíková uviedla, ţe ide o prevádzkové náklady, ktoré mali z krajského školského úradu a 

boli v tom finančné prostriedky aj na prevádzku plavárne - energie. Ďalej poznamenala, ţe 

v rozšírenej verzii záverečného účtu mesta Nová Dubnica za rok 2011 sú aj správy 

jednotlivých škôl.  

 

JUDr. Holba uviedol, ţe medzi prijatými prostriedkami štátneho rozpočtu mesta sú aj 

finančné prostriedky určené na financovanie sčítania obyvateľov. Spýtal sa, v akom pomere 

pokryli skutočné náklady.  

 

JUDr. Gregušová odpovedala, ţe všetky finančné prostriedky sa vyčerpali a z rozpočtu mesta 

sa nebude doplácať. Mesto poţiadalo o doplatenie finančných prostriedkov na členov OkVK, 

ktoré boli poukázané v priemere na 7 členov a skutočný počet bol 24 členov OkVK.  

 

Ing. Medera sa vyjadril k dlhu mesta. Vyslovil názor, ţe čerpanie finančných prostriedkov 

z európskych fondov prináša riziká. Dodal, ţe bude treba doplniť finančné prostriedky na 

rekonštrukciu ZUŠ na doplňujúce stavebné práce.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 

2011 a návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011.  

 

6.   Návrh  na rozdelenie dotácií  

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na mesto boli doručené v termíne do 15.11.2011 písomné ţiadosti o poskytnutie dotácií 

z rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012. Všetky boli predmetom prejednávania 

v príslušných komisiách. Poţiadavka jednotlivých ţiadateľov na vyplatenie finančných 

prostriedkov na rok 2012 z rozpočtu mesta vo forme dotácií je vo výške 63 892 Eur. 

Poţiadavka z komisií na vyplatenie finančných prostriedkov na rok 2012 z rozpočtu mesta vo 

forme dotácií je vo výške 29 030 Eur. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na 

dotácie z mesta, ktorá bola schválená v rozpočte mesta za rok 2012 na zasadnutí MsZ dňa 

14.12.2011 je vo výške 24 900 Eur. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Ondrejička uviedol, ţe je predseda Zdruţenia občanov káblovej televízie IBV Miklovky. 

Poznamenal, ţe aj v minulom roku toto zdruţenie ţiadalo o dotáciu a nedostalo ju. Tento rok 

opäť ţiadosť predloţili a dotáciu nedostali. Poţiadal poslancov o prehodnotenie, aby v tomto 

roku Zdruţeniu občanov káblovej televízie IBV Miklovky pridelilo finančnú podporu od 

mesta formou dotácie.   

 

Ing. Kusý  uviedol, ţe slovenská agentúra sociálnych sluţieb mala pridelenú dotáciu vo výške 

1500 €. Keďţe došlo k zmene zákona s účinnosťou od 1. 3. 2012, toto zdruţenie nebude 

potrebovať dotácie v tejto výške a navrhol 500 € prideliť inému zdruţeniu. Ďalej odporučil 

200 € z týchto finančných prostriedkov investovať do opravy detského ihriska na Miklovkách.  

 

PaedDr. Kačíková  sa poďakovala  FaMK, ţe prerozdelila pomer finančných prostriedkov pre 

Jednotu dôchodcov Slovenska, ZO Nová Dubnica a Jednotu dôchodcov Slovenska,                    

ZO Kolačín.  Ďalej sa poďakovala, ţe FaMK pridelila 100 € klubu slovenských turistov. 

Následne navrhla zo sumy 500 €, ktorej sa vzdala slovenská agentúra sociálnych sluţieb 

prideliť ešte 100 € klubu slovenských turistov.   
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JUDr. Holba dodal, ţe uvoľnené finančné prostriedky budú uvoľňované zo sociálneho 

zabezpečenia. Myslí si, ţe 500 € by mohlo byť prerozdelených práve hendikepovaným 

občanom.  Nestotoţňuje sa s pridelením dotácie pre Zdruţenie občanov káblovej televízie 

IBV Miklovky.  

 

Ing. Medera predloţil poslanecký návrh, v ktorom odporučil 500 € prerozdeliť – 100 €  klubu 

slovenských turistov, 100 € slovenský zväz zdravotne postihnutých – športové hry,                   

300 € Zdruţeniu občanov káblovej televízie IBV Miklovky, pretoţe toto zdruţenie je 

neziskové. MsZ v Novej Dubnici 8 hlasmi schválilo poslanecký návrh Ing. Mederu. Proti 

hlasoval: Bc. Marušinec,  Bc. Paţítka, MUDr. Augustínová, PaedDr. Kačíková. Hlasovania sa 

zdrţal: Ing. Hort a JUDr. Holba.  

 

Ing. Hort predloţil poslanecký návrh, aby o týchto finančných prostriedkoch 500 € rozhodla 

FaMK na najbliţšom zasadnutí.   

 

Bc. Paţítka sa priklonil k názoru JUDr. Holbu ponechať uvoľnené finančné prostriedky 

v sociálnom zabezpečení. Ďalej dodal, ţe ţiadosť o dotáciu od slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých – športové hry bola doručená na mestský úrad po termíne.  

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o upravenom návrhu dotácií - na poloţke klub slovenských 

turistov bude zvýšenie na 200 €, Zdruţenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky bude  

zvýšenie o 300 €, na poloţke Slovenský zväz zdravotne postihnutých Nová Dubnica zvýšenie 

o 100 €,  na poloţke  slovenská agentúra sociálnych sluţieb bude zníţenie o 500 €. 

 

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo rozdelenie dotácií na rok 2012 v zmysle 

predloţeného návrhu so zapracovanou zmenou navrhnutou Ing. Mariánom Mederom. Proti 

predloţenému návrhu hlasovala MUDr. Augustínová a PaedDr. Kačíková. Hlasovania sa 

zdrţal JUDr. Holba, Ing. Hort a Bc. Paţítka. 

 

Zo zasadnutia MsZ odišla PaedDr. Kačíková. 

 

7.   Návrh zmeny rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012  

      Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Jeţíková 

 

Zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte: 

a) Obecných školských zariadení – zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných 

prostriedkov v príjmovej časti o 62 724 € a vo výdavkovej časti o 50 511 €. Hlavná zmena sa 

prejaví v kapitálovom rozpočte - zvýšenie príjmovej poloţky o 57 611 € na ZŠ J. Kráľa 

z dôvodu refundácie výdavkov spojených s financovaním Projektu cezhraničnej spolupráce.  

Časť finančných prostriedkov vo výške  9 611 € ostane vo výdavkovej časti kapitálového 

rozpočtu na škole a časť  prostriedkov vo výške 48 000 € bude vo výdavkovej časti 

kapitálového rozpočtu mesta, nakoľko v roku 2011 mesto poskytlo ZŠ J. Kráľa finančné 

prostriedky v tejto výške na obdobie, kým dôjde zo strany poskytovateľa k refundácii. 

K dnešnému dňu má ZŠ vyrovnaný záväzok voči mestu a fin. prostriedky sú na účte mesta. 

b) Mesto - hlavným dôvodom zmeny rozpočtu mesta je rozdelenie výsledku hospodárenia za 

rok 2011 po schválení záverečného účtu a zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z potrieb 

mesta v roku 2012. Významnou zmenou v beţnom rozpočte bude zapracovanie výdavkov, 

ktoré budú financované z rezervného fondu, jedná sa o schválenie havarijného stavu 

rozpočtovaných akcií. Do kapitálového výdavkového rozpočtu  sa zapracovali jednak nové 
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investičné akcie, ale aj dofinancovanie akcií, ktoré boli poddimenzované. V príjmovom 

rozpočte sa vykonali korekcie, vypadnuté príjmy  sa nahradili novými. 

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet mesta /vrátane FO/, v príjmovej aj výdavkovej 

časti vo výške 8 744 699 €.  Beţný rozpočet je schodkový vo výške – 75 491 €, kapitálový je 

taktieţ schodkový vo výške – 867 958 €, schodok celkom vo výške – 943 449 je vykrývaný 

prebytkovými finančnými operáciami, ktoré sú prebytkové v tejto výške. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ing. Kusý uviedol, ţe v rozpočte  zariadenia pre seniorov je suma 459 120 €. Spýtal sa, akým 

spôsobom sa dopočítalo k tomuto číslu, pretoţe 16. 4. 2012 sa konala sociálna komisia, na 

ktorej sa niektoré veci analyzovali.  Vzhľadom k tomu, ţe od 1. 3. 2012 je účinnosť nového 

zákona o sociálnych sluţbách,  zmenilo sa  financovanie zariadenia pre seniorov a na tento 

rok  nedostane paušálny príspevok na klienta, ale z ministerstva financií musí mesto  poţiadať 

o príspevok vo výške 320 € na jedného klienta na mesiac. Podľa zákona  financovanie pre 

zariadenie bude v menšej miere o cca 80 tisíc €. Klienti zariadenia musia zariadeniu  uhradiť 

najmenej 50 %  ekonomicky oprávnených nákladov. Zariadenie má za rok 2011 ekonomické 

náklady vo výške 711 € na klienta, 50 % je vo výške 355,5 € na klienta. Po komisii  bol 

v utorok u zástupcu primátora a v stredu  obdrţal materiály na MsZ, v ktorých  napočítal 

rozdiel vo výške – 21 tisíc €, ktoré budú zariadeniu chýbať. Na sociálnej komisii riaditeľka 

neoznámila, ţe uţ zariadenie na  I. štvrťrok 2012 obdrţalo finančné prostriedky. Zariadenie 

má kapacitu 54 klientov, ale táto kapacita sa nikdy nenaplní. Po prepočítaní finančných 

prostriedkov na tento rok stále  chýba 14 tisíc €, čo si myslí, ţe nie je zanedbateľná suma. 

Spýtal sa, ako bol napočítaný rozpočet na rok 2012.  

 

Ing. Jeţíková odpovedala, ţe vlastné príjmy, ktoré sú rozpočtované pre zariadenie sú            

161 900 €. Ministerstvo financií by malo dať zariadeniu  296 720 € a plus 500 € dotácia 

z mesta. Tieto tri sumy by mali dať 459 120 €, takto bol rozpočet predloţený zo strany 

zariadenia v decembri 2011 mestu. Ak má zariadenie zmenu vo financovaní, zatiaľ na mesto 

neprišla ţiadna poţiadavka na zmenu rozpočtu. Predloţená suma je rozpočet a nie skutočnosť. 

Rozpočet si zariadenie samo vyrátalo a mesto ho len schválilo, pretoţe nemá dopad na mesto. 

Celé financovanie malo byť z ministerstva financií a klientov zariadenia.  

 

Ing. Kusý uviedol, ţe  mesto muselo do 31. 3. 2012 podať ţiadosť na ministerstvo ohľadom 

zariadenia pre seniorov. Po prerátavaní stále chýbajú finančné prostriedky vo výške 21 tisíc €, 

a preto by sa malo prijať uznesenie, kto bude tento rozdiel znášať. Ak to zostane na koniec 

kalendárneho roka, mesto to bude musieť zaplatiť zo svojho rozpočtu. Uviedol, ţe predloţí 

poslanecký návrh na kontrolu zariadenia a kontrola by bola vykonaná za účasti hlavnej 

kontrolórky. Poznamenal, ţe všetko hovorí s plnou váţnosťou. Na uvedené dáva ešte raz 

dôraz, lebo si myslí, ţe vznikne problém.  

 

Ing. Marušinec zareagoval, ţe rozpočet je stavaný na základe poţiadaviek, ktoré vychádzajú z 

čísiel predchádzajúceho roka. Keď sa tvorí rozpočet na ďalší rok ide len o predpokladané 

čísla. To, ţe došlo k zmene zákona, si riaditeľka plne uvedomuje a nemôţe si dovoliť čerpať 

výdavky vo vyššej čiastke, ako sú príjmy, ktoré dostane od mesta. Ak dôjde k tomu, ţe 

zariadeniu nebude stačiť príjmová časť, budú musieť hľadať úsporu vo výdavkovej časti, čo 

k dnešnému dňu aj riaditeľka robí. Pripravuje návrh prípadných úspor, keby nedošlo 

k naplneniu príjmovej časti.   
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 Ing. Medera dodal, ţe bude potrebné rozpočet kaţdý mesiac sledovať, aby sa vedeli prijať 

opatrenia.  

 

Ing. Kusý predloţil poslanecký návrh, v ktorom odporučil prijať nasledovné uznesenie. 

Hlavná kontrolórka za účasti poslanca MsZ Ing. Jaroslava Kusého uskutoční kontrolu 

v Zariadení pre seniorov v Novej Dubnici, ktorého mesto je zriaďovateľom. Cieľom kontroly 

bude: 

1) Overenie čerpania finančných prostriedkov za rok 2011, ako aj ich účelové pouţitie. 

2) Overenie skutkového stavu prijímateľov /klientov/ sociál. sluţby tohto zariadenia k           

1. 1.  2011 a k 31.12. 2011. 

3) Overenie správnosti zaradenia pracovníkov v súlade s nariadením vlády SR                      

č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplnení v znení nariadenia vlády SR               

č. 151/2007 Z. z. a nariadení vlády SR č. 588/2008 Z. z. účinného od 1.1. 2009. 

4) Overenie správnosti zaradenia pracovníkov v súlade s nariadením vlády SR                        

č. 578/2009, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme účinného od 1.1. 2010. 

Z uvedenej kontroly vyhotoviť protokol, ktorý bude predloţený k prerokovaniu na riadnom 

zasadnutí MsZ.  

 

JUDr. Gregušová dodala, ţe mesto ako zriaďovateľ, má právo kontrolovať pouţitie 

finančných prostriedkov, ktoré mesto poskytuje nášmu subjektu. Poznamenala, ţe 

kontrolovanie  zaradenia pracovníkov je v kompetencii zamestnávateľa – riaditeľky, prípadne 

to môţe skontrolovať inšpektorát práce. 

 

Ing. Gašajová uviedla, ţe v minulom roku vykonala kontrolu v zariadení pre seniorov,  

za roky 2009 – 2010. Kontrolovala pouţitie finančných prostriedkov a neboli zistené nejaké 

pochybnosti veľkého charakteru. Dodala, ţe nemá výhrady k uskutočneniu kontroly. 

 

Ing. Marušinec odporučil dať hlasovať za 1. a 2. bod poslaneckého návrhu Ing. Kusého                 

a 3. a 4. bod navrhol preveriť.  Poslanci s jeho návrhom súhlasili. 

 

Ing. Medera dodal, ţe čo sa týka zaradenia a platových podmienok, v zariadení pre seniorov 

sa nič nezmenilo, je to tak ako bolo predtým.  

 

JUDr. Holba odporučil upraviť poslanecký návrh. MsZ ukladá hlavnej kontrolórke za účasti 

poslanca MsZ Ing. Jaroslava Kusého uskutočniť kontrolu v Zariadení pre seniorov v Novej 

Dubnici, ktorého mesto je zriaďovateľom. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo  upravený poslanecký návrh Ing. Kusého.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica 

a programov na rok 2012 v zmysle predloţeného materiálu. 

 

8.   Informatívna správa k vypracovaniu hodnotiacej správy k programovému rozpočtu 

za rok 2011 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V priebehu mesiaca január a február 2012 bola na základe podkladov od jednotlivých 

vedúcich oddelení a ostatných subjektov mesta vypracovaná hodnotiaca správa 



8 

 

k Programovému rozpočtu Mesta Nová Dubnica za rok 2011. Od roku 2009 majú mestá 

a obce povinnosť zostavovať popri rozpočte mesta aj programový rozpočet. Výdavková časť 

rozpočtu Mesta Nová Dubnica a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpísaná 

do programov. Rozpočet na rok 2011 má 9 programov, ktoré sú rozpísané do podprogramov a 

prvkov. Kaţdý program má vyjadrený zámer. K rozpísanému  programu do podprogramov 

a prvkov sú priradené konkrétne ciele a merateľné ukazovatele. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu k vypracovaniu hodnotiacej 

správy k programovému rozpočtu za rok 2011.  

 

9.   Informatívna  správa o inventarizácii majetku Mesta Nová Dubnica k 31. 12. 2011 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle § 6, § 29 a § 30 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, Smernice na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov Mesta  Nová  Dubnica č. 3/2010, Príkazu primátora  Mesta Nová Dubnica                         

č. 12/2011 zo dňa 20.10.2011 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Nová Dubnica, bola vykonaná inventarizácia majetku 

ku dňu 31. 12. 2011 v triedach: Dlhodobý majetok,  Zásoby, Finančné účty, Zúčtovacie 

vzťahy, Vlastné imanie a dlhodobé záväzky, Uzávierkové účty a podsúvahové účty. Ústredná 

inventarizačná komisia ďalej konštatuje, ţe inventarizácia hospodárskych prostriedkov 

a záväzkov mesta bola vykonaná v zmysle platného zákona o účtovníctve. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu o inventarizácii majetku 

mesta Nová Dubnica k 31.12. 2011. MsZ uloţilo  prednostke MsÚ zabezpečiť splnenie 

odporúčaní a návrhov Ústrednej inventarizačnej  komisie v zmysle protokolu o vykonaní  

inventarizácie majetku a záväzkov  a rozdielu majetku a záväzkov mesta Nová Dubnica k                  

31. 12. 2011.  

 

10. Vyradenie majetku z evidencie – hnuteľné veci nad 5 000 € / kus 

      Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Dôvody vyradenia:  

Poloţka 1: Veľkokapacitné kontajnery ku dnešnému dňu sú zničené a nepouţiteľné.  

Poloţka 2: Licencia bola zakúpená za účelom elektronickej aukcie. Z dôvodu uplynutia 

platnosti (13 mesiacov), je licencia nepouţiteľná a neaktuálna. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vyradenie majetku z evidencie – hnuteľné veci 

nad 5 000 €/1 kus v zmysle predloţeného návrhu. 

 

11. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica  

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Zriaďovaciu listinu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica vydalo mesto Nová Dubnica na 

základe Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 87/2009 zo dňa 12.11. 2009 pod č. j. 5824/2009. 

Zriaďovacia listina obsahovala niektoré činnosti, ktoré Bytový podnik, m.p.o. Nová Dubnica 
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nikdy nevykonával. Na základe kontroly hlavnej kontrolórky navrhla dať do súladu 

Zriaďovaciu listinu so ţivnostenským listom Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica 

a v ods. 10 písm. b) Podnikateľská činnosť vypustiť text: Stolárstvo - výrobky stavebného 

stolárstva (okná, dvere, zárubne a prahy); Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných 

stavieb a ich zmien; Vodoinštalatérstvo, Elektroinštalatérstvo.  Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Bytového 

podniku, m.p.o. Nová Dubnica. 

 

12.  Odpredaj  pozemkov – IBV Miklovky 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

K bodu A/ uznesenia: 

Odpredaj pozemkov je podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138 Z. z. o majetku obcí, 

dlhodobé uţívanie  pozemkov vlastníkmi rodinných domov.  Ide o štandardné odpredaje na 

Miklovkách: Rastislav Straňák a Jozef Straňák, Ing. Ján Rudinský s manţelkou, Ing. Viliam 

Kotlárik, Renáta Durcová a Martin Durec, Ing. Vladimír Winkler s manţelkou, Mária 

Majtánová, Vlasta Klobučníková, Anton Petrek, Ing. Ján Gonda s manţelkou, Ján Törvenyi 

s manţelkou, Monika Staňová, Jaroslav Medera s manţelkou, Ing. Jozef Kvetko s manţelkou, 

Ing. Oldrich Striţenec s manţelkou. 

Ivan Jankovych s manţelkou – na ponuku o odkúpenie pozemku, ktorý uţíva za záhradou, 

priniesol Kúpnu zmluvu zo dňa 17.08. 1992, ktorou mu mesto Nová Dubnica tento predmetný 

pozemok odpredalo, a to za cenu 100 Kčs/m
2
, spolu za 700 Kčs. Podľa výpisu z LV 1000 pre 

k.ú. Nová Dubnica je vlastníkom tohto pozemku stále mesto Nová Dubnica.  

K bodu B) uznesenia:  

Dňa 06.02.1984 bola s Ing. Miroslavom Pastuchom uzatvorená Dohoda o zriadení práva 

osobného uţívania pozemku KN-C č. 2489. Nakoľko Ing. Miroslav Pastucha do roku 1993 si 

Dohodu na Štátnom notárstve v Trenčíne nezaregistroval, pozemok neprešiel do jeho 

vlastníctva, ostal v majetku mesta Nová Dubnica. Kúpna zmluva z roku 1994 má všetky 

potrebné náleţitosti, má aj razítko Správy katastra v Povaţskej Bystrici o povolení vkladu 

10.10.1994 s právnymi účinkami 14.09.1994. Vklad však katastrom prevedený nebol, 

pozemok ostal v majetku mesta. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemkov IBV Miklovky v zmysle 

predloţeného návrhu. 

 

13.  Odpredaj pozemkov – Ing. Ladislav Bajčík 

        Predkladal: zástupca primátora  

  

Ţiadosť Ing. Ladislava Bajčíka o odkúpenie časti pozemku parc. KN-C č. 512/7 zastavané 

plochy a nádvoria o celkovej výmere 509 m
2
 – odkúpenie častí o výmere cca 322 m

2
. Dôvod 

odkúpenia je vybudovanie státia (3x) pre autá v jeho vlastníctve. Nakoľko nakladanie 

s majetkom je vo výlučnej kompetencii MsZ, materiál je predloţený na prerokovanie v MsZ.  

Predmetný pozemok v súčasnosti slúţi ako verejná zeleň. Stanovisko komisie stratégie 

rozvoja mesta: neodporúča odpredaj, odporúča ponechať v majetku mesta na 

verejnoprospešné účely. Stanovisko komisie výstavby: neodporúča odpredaj. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   
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Ďalej doplnil, ţe ţiadosti Ing. Bajčíka sa potešil, pretoţe konečne prišiel občan, ktorý nechcel 

kúpiť parkovisko vybudované mestom, ale chcel si vybudovať parkovisko na vlastné náklady. 

Dodal, ţe toto by mohol byť jeden z prvých prípadov ako by sa malo postupovať  pri 

budovaní parkovísk. Predstava komisie výstavby, územného plánovania a dopravy  je taká, ţe 

ak sa nezačnú budovať parkoviská aj na báze súkromnej, tak toto mesto čaká kolaps 

parkovania. Na komisii VÚPaD bude pripravený materiál, v ktorom sa načrtne rozvoj 

parkovania v meste. Mesto nemá dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie 

parkovacích miest. 

 

Mgr. Zemko vyslovil názor, ţe nesúhlasí s odpredajom pozemkov Ing. Bajčíkovi. 

 

Bc. Paţítka dodal, ţe si treba určiť pravidlá, akým spôsobom sa bude postupovať pri budovaní 

parkovísk.  

 

Ing. Kusý uviedol, ţe to treba komplexne a systémovo riešiť.   

 

Bc. Marušinec sa spýtal, aký zámer mal Ing. Bajčík, či odkúpiť mestskú zeleň a vybudovať si 

tri parkovacie miesta, alebo vybudovať šesť parkovacích miest a tri  by si ponechal a tri by dal 

k dispozícii mestu. Toto riešenie by bolo zaujímavejšie, on by sa stal vlastníkom pozemku 

a mesto by získalo ďalšie tri parkovacie miesta.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne neschválilo odpredaj pozemkov Ing. Ladislavovi 

Bajčíkovi v zmysle predloţeného návrhu. 

 

14.   Odpredaj   nebytových priestorov  - K3 Invest, s.r.o.  

        Predkladala: prednostka MsÚ 

 

K3 Invest, s.r.o., Sady Cyrila a Metoda 21/10, 018 51 Nová  Dubnica poţiadal o odkúpenie  

nebytového priestoru /NP/ č. 4-32 na 1. poschodí v obytnom dome súp. č. 21, vchod č. 20, 

Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici o výmere 17 m². V súčasnosti má uvedený NP v  

nájme. Plánuje investovať finančné prostriedky do rekonštrukcie uvedeného NP. NP by sa  

odpredal podľa Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších 

predpisov. Podľa článku 6 ods. 6 Zásad hospodárenia s  majetkom Mesta Nová Dubnica, 

kúpnu cenu za NP a prislúchajúcu časť pozemku pod obytným domom stanovuje  a schvaľuje 

MsZ na základe znaleckého posudku, pričom sa za minimálnu cenu povaţuje cena stanovená 

v znaleckom posudku. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj nebytových priestorov –                              

K3 Invest, s.r.o. v zmysle predloţeného návrhu. 

 

15.  Odkúpenie pozemku  parc. KN-C č. 410/33 – lokalita Dlhé diely 

      Predkladal: zástupca primátora  

 

Predmetný pozemok parc. KN-C č. 410/33 orná pôda o výmere  3 595 m2, je pre realizáciu 

akcií PZ Hliny Nová Dubnica a výstavba KBV a IBV v Dlhých dieloch strategický - pre  

výstavbu komunikácií a inţinierskych sietí. Z uvedeného dôvodov je potrebné pozemok p. 

Márie Holecovej majetkovoprávne vysporiadať. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice.   
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 410/33 

lokalita Dlhé diely v zmysle predloţeného návrhu.  

 

16.  Odkúpenie bytu č. 36 v 42 b.j. súp. č. 838 na Ul. P. Jilemnického  

       do vlastníctva  Mesta Nová Dubnica  

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uznesením MsZ v Novej Dubnici č. 133 písm. B/ bod 4 zo dňa 09.11.2011 bol schválený 

odpredaj  2 – izbového  bytu  č. 36  na 3.  poschodí v bytovom dome súp. č. 838 na ulici               

P. Jilemnického  v  Novej  Dubnici. Z dôvodu, ţe  sa kupujúcemu  nepodarilo získať finančné 

prostriedky na kúpu bytu, mesto v záujme rýchleho riešenia situácie a nenavyšovania  

finančných výdavkov navrhlo nasledovný postup, a to odkúpenie predmetného bytu do  

vlastníctva Mesta Nová Dubnica podľa Článku 4 Kúpnej zmluvy č. 343/2011 zo dňa 

19.12.2011. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o povolení vlastníckych práv do 

katastra nehnuteľností predloţiť MsZ návrh na schválenie prenechania uvedeného bytu do 

nájmu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odkúpenie bytu č. 36 v 42 b.j. súp. č. 838 na 

Ul. P. Jilemnického do vlastníctva Mesta Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu.  

 

17.  Prenájom pozemkov - Stanislav  Magula 

       Predkladala: prednostka  MsÚ 

 

Stanislav Magula má prenajaté pozemky od Mesta Nová Dubnica na základe Nájomnej 

zmluvy č. 170/2007 zo dňa 01.08.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.03.2009. Platnosť 

zmluvy skončila 31.03.2012. Na základe predbeţných rokovaní p. Magulu s Mestom bol 

vypracovaný návrh nájomnej zmluvy s podmienkami uvedenými v návrhu uznesenia. Po 

poslednom rokovaní a po zapracovaní pripomienok a návrhov jednotlivých komisií pri MsZ 

a MsR, na základe dohody a v súlade s Článkom 12 ods. 12 Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta Nová Dubnica bol dňa 16.3.2012 vyhotovený Ing. Igorom Ďuríkom geometrický plán 

č. 16/2012. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

P. Magula uviedol, ţe teraz navrhnutá zmluva je iná ako zmluvy, ktoré boli predloţené 

predtým. Vyslovil názor, ţe zmluva na zasadnutí nemusí byť ani predloţená, pretoţe podľa 

všeobecne záväzných nariadení, ak sa prenajíma pozemok do 5 rokov nemusí sa schvaľovať 

MsZ. Ďalej poţiadal, aby zmluva bola uzatvorená na dlhšiu dobu – 15 rokov a toto bolo 

predmetom rokovaní aj u primátora mesta. Za predchádzajúceho vedenia tri roky fungoval 

tak, ţe nemal uzatvorenú zmluvu, iba sa predlţovala podľa občianskeho zákonníka vţdy 

o rok. Nastáva tá istá situácia. Vyjadril sa, ţe nepodpíše zmluvu, ktorá je dnes predloţená  na 

zasadnutie MsZ. Na poslednom rokovaní MsR bola iná zmluva, ako je predloţená dnes, bola 

v nej jasne stanovená doba nájmu na 15 rokov. Na zasadnutí MsR sa vyjadril k výške nájmu a 

ponechaniu časti pieskoviska a bolo mu vyhovené. Bola mu odobraná časť prístupovej cesty, 

ktorú vybudoval na vlastné náklady. Doteraz bola v nájomnej zmluve zakomponovaná 

klauzula, ţe nezamedzí prístup poţiarnej technike a údrţbe. Spýtal sa, či si môţe podať 

ţiadosť na drobnú stavbu, keď má zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú. Ďalej poţiadal, aby 

bolo v zmluve zakomponované, ţe bude mať prístup na pozemky, ktoré má od mesta 

v prenájme. Poţiadal niektorého z poslancov, aby predloţil poslanecký návrh, na uzatvorenie 

zmluvy na dobu určitú - 15 rokov a taktieţ nech sa hlasuje aj o prístupovej ceste.     
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Ing. Marušinec zareagoval, ţe na základe rokovaní p. Magulu s mestom bol vypracovaný 

návrh nájomnej zmluvy, v ktorej bola stanovená doba nájmu na dobu určitú - 15 rokov. 

Následne tento materiál bol predloţený na rokovanie MsR, ktorá odporučila dobu nájmu 

neurčitú s výpovednou lehotou 12 mesiacov. Ďalej dodal, ţe pri nástupe do funkcie v roku 

2011, malo predchádzajúce vedenie pripravený na súd návrh na vypratanie. Tento návrh bol 

pozastavený s tým, ţe prebehnú rokovania o nových zmluvných podmienkach. Rokovania 

prebiehali takmer rok. Vyzval poslancov, aby bola schválená forma nájomného vzťahu medzi 

mestom a p. Magulom.  

 

Ing. Medera vyslovil stanovisko komisie VÚPaD, ktorá neodporúča prenajatie prístupovej 

cesty do areálu športoviska ZŠ Janka Kráľa z dôvodu prístupu k priľahlým objektom, 

odporúča uzatvoriť zmluvu s neurčitou dobou nájmu.   

 

Ing. Kusý dodal, ţe sa radil s právnikom a nevidí dôvod, prečo nesúhlasiť s dobou nájmu na 

neurčito. Ide o dlhodobý prenájom pozemkov. Ďalej dodal, ţe v zmluve je zakomponovaná aj 

klauzula „Po skončení nájomnej doby má nájomca prednostné právo na prenájom 

predmetných nehnuteľností“. Myslí si, ţe nájomná zmluva je vypracovaná dobre.  

 

p. Magula opätovne poţiadal, aby poslanci MsZ hlasovali za jeho predloţené poţiadavky. 

Poznamenal, ţe v ţiadnom prípade nepodpíše dobu nájmu na neurčito, skôr podpíše návrh na 

dobu nájmu - 5 rokov. Ďalej poukázal, ţe mesto umiestnilo na parkovisku pred jeho 

prenajatými pozemkami autobusy, čím mu znevýhodnilo moţnosť väčšieho vyuţitia 

prenajatých pozemkov.   

 

Bc. Paţítka dodal, ţe s p. Magulom prerokoval jeho zmluvu a zostal nedoriešený len jeden 

bod, a to doba nájmu. Predloţil poslanecký návrh, aby sa hlasovalo za zmluvu tak, ako je 

predloţená na dnešné zasadnutie MsZ, len bude upravená doba nájmu na 15 rokov. Poslanci 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi neschválili predloţený návrh Bc. Paţítku. Hlasovania sa 

zdrţal Mgr. Zemko. 

 

Ing. Hort predloţil poslanecký návrh, aby primátor v zmysle svojich kompetencií dohodol 

nájomnú zmluvu na dobu určitú – 5 rokov. Poslanci MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi 

neschválili poslanecký návrh Ing. Horta. Za takto predloţený návrh hlasoval Ing. Hort 

a MUDr. Augustínová. Hlasovania sa zdrţala: p. Babuková a Mgr. Zemko.  

 

p. Magula podotkol, ţe minulý rok v 6. mesiaci MsZ schválilo presne také isté pozemky za 

tribúnou na štadióne za cenu 0,05 m
2
 a na dobu 15 rokov.  

 

Ing. Medera vyslovil názor, ţe zmluva na neurčito dáva väčšie výhody mestu, čo sa týka 

výpovede.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo majetok mesta Nová Dubnica ako dočasne 

prebytočný majetok v zmysle predloţeného návrhu. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne 

schválilo zámer prenechať do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona  SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Stanislavovi Magulovi v zmysle predloţeného 

návrhu. MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9 

písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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Stanislavovi Magulovi v zmysle predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal Ing. Hort 

a MUDr. Augustínová. 

 

18.   Prerokovanie upozornenia prokurátora 

        Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Podľa plánu hlavných kontrol vykonala Krajská prokuratúra v Trenčíne previerku stavu 

zákonnosti v postupe MsZ pri prijímaní uznesení a všeobecne záväzných nariadení. V Novej 

Dubnici previerku vykonala v dňoch 02.04. - 05.04. 2012. Previerkou neboli zistené závaţné 

nedostatky, ktoré by znamenali podanie prokurátorského protestu. Menšie nedostatky boli 

zistené v Štatúte mesta Nová Dubnica. Týkali sa niektorých ustanovení, ktoré boli novelou 

zákona o obecnom zriadení zmenené a teda sú neaktuálne. Nedostatky boli zistené i vo VZN 

č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb  na trhových miestach – 

nie sú vymedzené základné pojmy a neúplným spôsobom sú  uvedené práva a povinnosti 

správcu trhového miesta. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie upozornenie prokurátora podané voči Štatútu 

mesta Nová Dubnica a VZN č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

sluţieb na trhových miestach. MsZ v Novej Dubnici uloţilo ved. odd. organizačno – 

správneho novelizovať Štatút mesta Nová Dubnica a novelizovať VZN č. 3/2008 – 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach. 

 

19. Správa o činnosti Komisie MsZ v Novej Dubnici na posúdenie využitia priestorov 

bývalej obradnej siene na verejno-prospešný účel s kultúrnou a spoločensko–

historickou hodnotou 

 Predkladal: JUDr. Miroslav Holba 
 

Vo vlastníctve mesta Nová Dubnica sa nachádzajú priestory bývalej obradnej siene 

s príslušenstvom /časť nebytového priestoru č. 3-17 na 1. poschodí pri mestskej kniţnici, 

Pribinove sady č.29/, ktoré slúţili svojmu účelu od ich vybudovania ako súčasť vtedajšieho 

mestského národného výboru aţ do sprevádzkovania priestorov novej obradnej siene 

v kultúrnej besede po rekonštrukcii budovy v roku 2008. Priestory siene sú jedinečne 

architektonicky a účelovo usporiadané, po obvode vyzdobené originálnymi dobovými 

maľbami a tvoria posledné dedičstvo interiérovej architektúry z počiatkov výstavby mesta. 

Preto je potrebné zachovať ich pre budúce generácie a vyuţiť pre potreby mesta a jeho 

obyvateľov. Uvedená komisia sa stretla na štyroch zasadnutiach, na ostatných dvoch aj za 

účasti primátora mesta. Prerokovala návrhy členov komisie na usporiadanie a vyuţitie 

predmetných priestorov. Materiál je spracovaný písomne a zápisnice zo zasadnutí komisie 

tvoria jeho prílohu.  

 

p. Babuková uviedla, ţe v týchto priestoroch bola na besede so spisovateľkou, kde  bolo veľa 

detí zo škôl  a ţien zo ţenských organizácií klubu dôchodcov.  

 

Ing. Medera dodal, ţe problém je vo finančných prostriedkoch. Súhlasí s názorom, ţe treba 

tieto priestory zachovať. 

 

Ing. Hort navrhol spracovať cenovú ponuku. Primátor odpovedal, ţe bola spracovaná cenová 

ponuka na vyhotovenie presklených policových skriniek a cena je pribliţne 1000 €. Celkové 

náklady za vymaľovanie a nábytok by boli cca 1500 aţ 2000 €, bez finančných prostriedkov 
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na zriadenie kútiku PC – „infokiosk“.  Navrhol uloţiť prednostke MsÚ – pripraviť do 

najbliţšej zmeny rozpočtu mesta návrh na zapracovanie nákladov súvisiacich so 

sprevádzkovaním priestorov bývalej obradnej siene s limitom do 2000 € s tým, ţe tieto 

finančné prostriedky by boli aţ v III. štvrťroku, podľa plnenia beţných príjmov.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o činnosti Komisie MsZ v Novej Dubnici 

na posúdenie vyuţitia priestorov bývalej obradnej siene na verejno-prospešný účel s kultúrnou 

a spoločensko–historickou hodnotou. MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi uloţilo prednostke 

MsÚ pripraviť do najbliţšej zmeny rozpočtu mesta návrh na zapracovanie nákladov 

súvisiacich so sprevádzkovaním priestorov bývalej obradnej siene. Proti predloţenému  

návrhu hlasoval Ing. Medera. 

 

20.  Diskusia 

 

Ing. Lendel poţiadal o informáciu, či je uzatvorená zmluva alebo dohoda s druţstvom  

obhospodarujúcim pôdu nad rodinnými domami na ul. Odbojárskej o vhodnej výsadbe plodín 

v záujme riešenia situácie moţných záplav týchto domov pri prívalových daţďoch. Primátor 

odpovedal, ţe preverí túto skutočnosť. Ing. Medera dodal, ţe bude potrebné preveriť, v akom 

stave je tam odvodňovací kanál.   

 

JUDr. Holba uviedol, ţe uţ viackrát ho poţiadali občania z Komenského sadov, ktorí majú 

problém s rušením pokoja a narúšaním ţivotného prostredia od študentov z cirkevnej školy.  

Poţiadal primátora a náčelníka MsP, aby sa uskutočnilo rokovanie s vedením školy a prijali sa 

opatrenia.  

 

Bc. Cucík sa spýtal na vyuţitie I.  ZŠ, či zostanú zachované triedy, pretoţe tieto priestory by 

sa mohli poskytnúť na víkendy nejakej vysokej škole. Ing. Marušinec odpovedal, ţe 

rekonštrukcia objektu je financovaná z eurofondov a po ukončení realizácie bude vyuţívaná 

pre účely ZUŠ v súlade s projektom po dobu 5 rokov.   

 

21.  Záver  

 

Keďţe ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta 

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

Ing. Silvia Kiačiková     Ing. Peter Marušinec  

prednostka MsÚ     primátor mesta 

 

 

 

I. overovateľ     II. overovateľ 
 

Zapísala: Martina Mikulová 


