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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 24.06.2015 v kultúrnej besede 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

kontrolórku, prednostku MsÚ,  zástupcu primátora, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, 

riaditeľa BP m.p.o., riaditeľku CVČ, riaditeľku ZUŠ,  zástupcov regionálnych médií 

a prítomných občanov mesta. Ospravedlnil neprítomných poslancov p. Bezdedu, Ing. Kusého, 

Ing. Kunerta a Ing. Mederu.  Ing. Marušinec skonštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných 

poslancov (11 z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdrţali 

poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Bc. Paţítka navrhol doplniť do programu bod 20 

– Zmena uznesenia MsZ č. 128 zo dňa 11.12.2014. Poslanci MsZ schválili predloţený návrh 

Bc. Paţítku. Za návrh programu ako celok hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov 

zápisnice boli určení: Ing. Lendel a Bc. Marušinec. Písaním zápisnice bola určená pani 

Pálešová. Následne prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých 

bodov. 

 

1.      Informácia o vykonaných kontrolách 

         Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v z.n.p. je stanovené v § 18f) bod e) 

predkladať správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbliţšom 

zasadnutí. Kontrolným orgánom boli v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 

vykonané 3 následné finančné kontroly v kontrolovanom subjekte, Mesto Nová Dubnica, 

ZUŠ a CVČ. 1)Predmetom a cieľom  následnej finančnej kontroly bolo preveriť 

inventarizáciu účtovnej jednotky ako celok, ktorým je Mesto Nová Dubnica v podmienkach 

mestskej samosprávy v zmysle zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v z.n.p. ,či stav majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti za rok 2014. 

Nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky, podľa § 21 zákona č. 502/2001 Zb. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite v  z. n. p., keď kontrolný orgán nezistí nedostatky 

vypracúva sa záznam z kontroly a nie je potrebné poţadovať vypracovanie opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov.  

2) V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 boli vykonané kontroly 

v rozpočtových organizáciách , ktorý zriaďovateľom je Mesto Nová Dubnica a to v Základnej 

umeleckej škole Štefana Baláţa a v Centre voľného času. Predmetom kontroly v týchto 

zariadeniach bola následná finančná kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou 

hotovosťou dodrţiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v súlade zo 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite. Cieľom kontroly bola náhodne vybraná dokumentácia za rok 2014 a prvý 

polrok roku 2015. V ZUŠ kontrolný orgán mal výhrady k niektorým výdavkovým 

pokladničným dokladom z ktorých nie je jasný obsah účtovného dokladu a účel pouţitia 

finančných prostriedkov. V CVČ kontrola mala výhrady k zisteným formálnym nedostatkom, 
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ktoré je potrebné zo strany kontrolovaného orgánu odstrániť, keď bol zistený nesúlad 

účinnosti smernice s dátumom vydania. Kontrolný orgán mal výhrady k prvotným 

výdavkovým a príjmovým pokladničným dokladom,  keď nie je zabezpečená ich trvalosť po 

celú dobu spracovania a úschovy v zmysle § 8 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve. 

Námietky ku kontrolným zisteniam neboli v stanovenom termíne podané a kontroly boli 

ukončené spísaním zápisnice s určením dátumu na prijatie opatrení a predloţením správy 

z plnenia prijatých opatrení.  

Všetky doklady a písomnosti poskytnuté ku kontrole boli kontrolovaným subjektom vrátené. 

Výsledok kontrol bol prerokovaný so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných subjektov. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o vykonaných kontrolách. 

 

2.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na ll. polrok 2015 

         Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Podľa § 18 f úlohy hlavného kontrolóra odsek 1) bod b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p., hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov 

návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 obsahuje kontroly z oblasti rozpočtu, účtovníctva 

a finančného riadenia mesta a organizácií zriadených mestom. 

 

JUDr. Holba odporučil, aby sa návrhy hlavných kontrol zverejňovali obdobným spôsobom, 

ako sa zverejňujú VZN, teda prostredníctvom internetu v hlavičke mesta. Opýtal sa, v akom 

štádiu je príprava vnútornej smernice k zákonu 307/2014. 

 

Ing. Gašajová odpovedala, ţe vnútorná smernica je vypracovaná a je účinná od 01. 06. 2015. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh pánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na II. polrok 2015. 

 

3.     Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra 

        Predkladal: primátor mesta 

 

Dňa 30.09.2015 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra Mesta Nová Dubnica Ing. Marty 

Gašajovej. V zmysle § 18a), ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo 

na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby 

tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho 

hlavného kontrolóra. Podľa § 18a), ods. 3 zákona ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní 

voľby hlavného kontrolóra a náleţitosti prihlášky ustanoví obec uznesením. Odporúčame deň 

konania voľby hlavného kontrolóra 09.09.2015. 

 

JUDr. Holba sa opýtal, či sa budú konať dve MsZ za sebou. 
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Ing. Marušinec vysvetlil, ţe MsZ sa uskutoční 24. augusta a  9. septembra sa uskutoční MsZ 

vzhľadom voľby hlavného kontrolóra, nakoľko sa predpokladá väčší  počet uchádzačov 

o miesto hlavného kontrolóra mesta a bude potrebné im zabezpečiť priestor na prezentáciu. 

Očakáva sa, ţe samotná voľba hlavného kontrolóra môţe trvať 1,5 hodiny a v prípade riešenia 

viacerých bodov by sa MsZ mohlo predĺţiť na 3 – 4 hodiny, z toho dôvodu sa stanovili dva 

termíny konania MsZ. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 

09.09.2015 a náleţitosti prihlášky a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Mesta Nová 

Dubnica s vypustením bodu c) predloţeného návrhu. Zároveň navrhol vypustiť z poţiadaviek 

na výkon funkcie hlavného kontrolóra iné predpoklady, ktoré sú uvedené pod písmenom c). 

 

4.     VZN č... /2015 Mesta Nová Dubnica o doplnení a zmene VZN č. 5/2013 Mesta Nová     

Dubnica, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová 

Dubnica v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 2/2014 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Vypracovanie návrhu VZN o doplnení a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica v znení VZN č. 9/2013 

a VZN č. 02/2014 vyplynulo z pripomienok a návrhov viacerých nájomcov hrobových miest 

– hrobiek, ktorí podali na mesto ţiadosti o vrátenie časti nájomného za prenájom hrobového 

miesta – hrobky vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi nájomným pred a po schválení VZN 

č. 2/2014, ktorým sa zníţila výška nájomného z pôvodných 70 € / za 10 rokov nájmu na 

súčasných 40 € / za 10 rokov nájmu. Za zmiernenie tvrdosti VZN č. 5/2013 v znení VZN č. 

9/2013 a VZN č. 02/2014 v Článku 6 ods. 2 – Cena prenájmu hrobových miest – hrobka je 

predloţený návrh dodatku k Prevádzkovému poriadku pohrebísk na území Mesta Nová 

Dubnica vo forme VZN. V prípade jeho schválenia v MsZ by bolo umoţnené nájomcom 

hrobových miest – hrobiek, ktorých sa to týka, na základe ich ţiadosti uzavrieť dodatok 

k nájomnej zmluve na prenájom hrobového miesta – hrobky, ktorým by bola alikvótne 

upravená dĺţka prvého obdobia nájmu, za ktoré nájomca uhradil prvú časť nájomného. 

 

Mgr. Zemko sa zaujímal o aký počet nájomcov hrobiek sa jedná. 

 

Ing. Ruman odpovedal, ţe ide zhruba o 28 ţiadostí. 

 

JUDr. Holba uviedol, ţe KSRM na svojom zasadnutí 22. 06. 2015 odporučila MsZ schváliť 

predloţený návrh. 

 

Bc. Paţítka odporučil za FaMK schváliť predloţený návrh. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. /2015 Mesta Nová Dubnica o doplnení 

a zmene VZN č. 5/2013 Mesta Nová Dubnica, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica v znení VZN č. 9/2013 a VZN č. 2/2014. 
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5.    VZN č.../2015 Mesta Nová Dubnica o doplnení a zmene VZN č. 13/2014 – o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku 

v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školských jedálňach 

         Predkladala: prednostka MsÚ 

 

1/ Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica  poţiadalo o doplnenie  

článku 6, bod 1 nasledovne:  

 

 

Navrhované:  

h) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času prispieva príleţitostne 

zákonný zástupca alebo dospelá osoba vo výške 1 € za vstup do detského centra Dubáčik 

(rodič spolu s dieťaťom) a za podujatia a prednášky organizované v detskom centre.  

 

i) Vo výške 1,50 € za vstup na celomestskú akciu – Cesta rozprávkovým lesom.  

 

 

 

2/ Základná umelecká škola Štefana Baláţa, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica 

poţiadala o zmenu článku 7, bod 1:  

 

Navrhované: 

 

1.Výšku príspevku v základnej umeleckej škole zriaďovateľ určuje nasledovne:  

 

a) Individuálna forma vyučovania:  

 Prípravné štúdium (od 3 do 7 rokov)........................................................ 4 € 

    Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí podpísali čestné vyhlásenie so  

 započítaním do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania 

 výnosu dane z príjmov ............................................................................... 6 € 

   Súrodenci v hudobnom odbore .................................................................. 5 € 

   Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nepodpísali čestné vyhlásenie so započítaním  

do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane  

z príjmov ..................................................................................................  24 € 

   Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí navštevujú viac odborov v individuálnom  

vyučovaní ..................................................................................................   12 € 

   Ţiaci od 25 rokov ......................................................................................   45 € 

   Ţiaci, ktorí navštevujú dychový orchester ..................................................   0 € 
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      b)  Skupinová forma vyučovania: 

 Prípravné štúdium (od 3 do 7 rokov)........................................................ 3 € 

    Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí podpísali čestné vyhlásenie so  

 započítaním do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania 

 výnosu dane z príjmov ............................................................................. 5 € 

   Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí nepodpísali čestné vyhlásenie so započítaním  

do zberu údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane  

z príjmov ....................................................................................................  20 € 

   Ţiaci od 7 do 25 rokov, ktorí navštevujú viac odborov v skupinovom  

vyučovaní ..................................................................................................   10 € 

   Ţiaci od 25 rokov .....................................................................................     45 € 

 

3) Materská škola, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica a Základná škola, J. Kráľa 33/1, 

Nová Dubnica poţiadali o zmenu článku 9, bod 4:  

 

Navrhované:  

 

4.Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

nasledovne: 

 

Kategória stravníkov  Desiata  Obed  Olovrant  Spolu  

MŠ /stravníci 2-6 rokov/  0,28 €  0,68 €  0,23 €  1,19 €  

ZŠ /stravníci 6-11 rokov/   1,01 €   1,01 €  

ZŠ /stravníci 11-15 rokov/   1,09 €   1,09 €  

príspevok stravníka na réţiu školskej jedálne 0,05 €/obed 

 

 

Príspevok stravníka na réţiu školskej jedálne vo výške 0,05 € na obed bude vyuţívaný na 

nákup spotrebného materiálu (kuchynský riad, mixéry, ). 

 

Mgr. Zemko sa opýtal na súčasný počet študentov navštevujúcich dychový orchester.  

 

Mgr. Múdra informovala, ţe dychový orchester má 30 návštevníkov, ktorí sú študentmi ZUŠ 

školy. 

 

Ing. Lackovičová poznamenala, ţe komisia školstva na svojom zasadnutí 27.05.2015 navrhla 

schváliť toto VZN, rovnako aj FaMK. 
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p. Dvorský sa zaujímal, aký dopad bude mať zavedenie vstupného 1,50 € na centrum Dubáčik 

(Cesta rozprávkovým lesom). Či vstupné neodradí ľudí, keďţe doposiaľ bol vstup bezplatný, 

a tieţ sa zaujímal o samotný význam zavedenia vstupného. 

 

Mgr. Vanková odpovedala, ţe vstup do rozprávkového lesa bol doposiaľ formou 

dobrovoľného vstupného a odteraz bude vstupné formou VZN 1,50 €. 

 

Mgr. Ibolyová dodala, ţe vstupné sa zaviedlo z dôvodu vysokej finančnej náročnosti na 

usporiadanie tejto akcie, a nakoľko aj okolité mestá vyberajú finančné prostriedky, rozhodli sa 

pre uvedený poplatok. Cesta rozprávkovým lesom je jediná akcia, ktorá je spoplatnená za celý 

rok spomedzi všetkých akcií, ktoré usporadúva CVČ. Zavedenie vstupného neodradí ľudí, 

nakoľko tento rok prišlo 996 návštevníkov a ani jeden z nich nemal problém so zaplatením 

dobrovoľného vstupného 1,50 €. Tieto finančné prostriedky sa následne pouţijú na kostýmy 

pre deti, ktoré vystupujú v rozprávkach. 

 

MUDr. Augustínová podotkla, ţe sú veľmi pozitívne ohlasy na tohtoročný priebeh celého 

rozprávkového lesa. Ľudia si chválili vysokú úroveň akcie, a preto si myslí, ţe 1,50 € je 

symbolický poplatok. 

  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č.../2015 Mesta Nová Dubnica 

o doplnení a zmene VZN č. 13/2014 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške 

príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školských jedálňach. 

 

6.      Prerokovanie protestu prokurátora 

         Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 28.05.2015 podal Okresný prokurátor v Trenčíne podľa § 22 ods. 1 písmeno a) bod 2 

v spojení s ustanovením § 25 zákona č. 153/2001 Zb. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov protest prokurátora proti VZN Mesta Nová Dubnica č. 12/2014 o vykonávaní 

dezinfekcie a regulácie ţivočíšnych škodcov na území Mesta Nová Dubnica. Navrhol 

napadnuté všeobecné záväzné nariadenia celé zrušiť, čo odôvodnil nasledovne: Zákon č. 

355/2007 Zb. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nestanovil mestu plnenie úloh 

verejného zdravotníctva a mesto nie je orgánom verejného zdravotníctva (na rozdiel od 

predchádzajúceho zákona č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve, ktorý oprávňoval obce 

a mestá nariaďovať vykonanie dezinfekcie a regulácie ţivočíšnych škodcov všeobecne 

záväznými nariadeniami, ktorý bol zrušený novším právnym predpisom). V súčasnosti patrí 

kontrola dezinfekcie a regulácie ţivočíšnych škodcov výlučne do kompetencie úradu 

verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Keďţe vzťahy 

upravené predmetným VZN sú predmetom výkonu štátnej správy a mesto nemá zákonné 

splnomocnenie na prijatie nariadenia, upravujúceho túto oblasť, je predmetné VZN prijaté 

v rozpore s ustanovením § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení. 
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Mgr. Zemko sa opýtal, či to znamená, ţe úrad verejného zdravotníctva na miesto 

predchádzajúceho VZN nariaďuje ako často sa majú vykonávať deratizácie, lebo predtým sme 

si to určovali sami. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe to bolo stanovené VZN, kde sme si určili rozsah aj počet 

deratizácií, ale prokurátor to zamietol. 

 

Mgr. Bašná vysvetlila, ţe v zákone o podpore a rozvoji verejného zdravotníctva je nariadené, 

ţe je potrebné vykonávať deratizáciu, ale podrobnejšie predpisy sú len formou usmernenia 

úradu verejného zdravotníctva, ktoré je zverejnené len na webstránke tohto úradu a nedostanú 

sa k občanom ani k spoločenstvám. Čiţe mesto chcelo aspoň na určité obdobie 

prostredníctvom takéhoto všeobecného záväzného nariadenia spolupracovať a informovať 

tieto inštitúcie. Vo VZN boli zrekapitulované usmernenia regionálnych úradov. Bohuţiaľ 

v zákone vypadla, stratila sa kompetencia, ako dohliadať na deratizáciu, tým pádom VZN 

napadol prokurátor, a tak musí mesto na ďalšom zastupiteľstve zrušiť VZN. 

 

Mgr. Zemko sa opýtal, či mesto vykonáva deratizáciu. 

 

Mgr. Bašná odpovedala, ţe mesto vykonáva deratizáciu dva krát ročne, avšak problém je 

s deratizáciou niektorých bytových domov, napríklad nederatizujú kanalizačné prípojky. Naše 

VZN sa opieralo najmä o povinnosť obce podľa zákona o obecnom zriadení zabezpečovať 

zdravé ţivotné podmienky a čistotu pre obyvateľov mesta. Mesto však nie je orgánom 

verejného zdravotníctva, najbliţším je RÚVZ v Povaţskej Bystrici. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne vyhovelo protestu prokurátora. 

 

7.      Informácia o výsledku VOS – predaj 2-izb. bytu č. 838/17-2 v 42 b. j. 

 Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Komisia na  vyhodnotenie súťaţných návrhov konštatuje, ţe v stanovenej lehote nebol 

predloţený ţiaden súťaţný návrh a z toho dôvodu povaţuje predmetnú obchodnú verejnú 

súťaţ za neúspešnú. Vzhľadom k uvedenému komisia odporúča vyhlásiť opakovanú 

obchodnú verejnú súťaţ s tým, ţe odporúča MsZ schváliť v súlade so Zásadami hospodárenia 

Mesta Nová Dubnica niţšiu minimálnu kúpnu cenu v súťaţných podmienkach pre opakovanú 

VOS. 

 

Mgr. Zemko sa chcel informovať, či sa verejné súťaţe inzerujú aj na iných miestach ako na 

internetovej webstránke mesta a úradnej tabuli. 

 

Ing. Lackovičová odpovedala, ţe v Pardone. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o výsledku VOS – predaj 2-izb. bytu č. 

838/17-2 v 42 b.j. 
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8. Schválenie súťažných podmienok pre opakovanú VOS – predaj 2.-izb. bytu č. 

838/17-2 v 42 b. j.  

 Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaţ o najvhodnejší návrh na 

uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností – 

majetku Mesta Nová Dubnica byt. č. 2, súp. č. 838 ul. Petra Jilemnického v Novej Dubnici. 

Dôvod vyhlásenia opakovanej obchodnej verejnej súťaţe : do predchádzajúcej obchodnej 

verejnej súťaţe nebol predloţený ţiadny súťaţný návrh a z toho dôvodu bola neúspešná. 

Z uvedeného dôvodu je v súťaţných podmienkach pre VOS navrhnutá niţšia minimálna 

kúpna cena, tak ako je uvedená v ďalšom bode. Poţadovaná celková minimálna kúpna cena 

za 2-izbovú bytovú jednotku je minimálna cena bytu, je navrhnutá tak, ţe celková cena bytu 

podľa znaleckého posudku, vypracovaného znalcom Ing. Šárkou Kurucovou vo výške 

42 600.00 € bude zníţená o percentá, ktoré odsúhlasí MsZ. 

 

MUDr. Augustínová sa opýtala, či je byt neobývaný. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe daný byt je neobývaný tak,  ako uţ bolo uvedené v materiáloch. 

Ide o byt na prízemí, čo môţe byť dôvodom, prečo sa o byt nikto neprihlásil ani za takúto 

cenu. 

 

Bc. Paţítka zhodnotil za FaMK, ţe uţ mali podobnú verejnú súťaţ v ktorej sa nepodarilo 

v prvej fáze predať byt, ale keď pristúpili k 20 % zľave, byt sa predal. Z toho dôvodu sa 

FaMK na svojom zasadnutí 22. 06. 2015 rozhodla pristúpiť k tomu, aby sa cena tohto bytu 

zníţila o 20 %. 

 

MUDr. Augustínová chcela vedieť, či je o tento byt záujem. 

 

Ing. Lackovičová odpovedala, ţe nie, nemá zatiaľ informáciu. 

 

p. Dvorský sa opýtal, prečo mesto odpredáva tento nájomný byt, napriek tomu, ţe o nájomné 

byty je veľký záujem a zároveň sa aj nové byty stavajú. 

 

Ing. Marušinec podotkol, ţe uvedený byt sa nachádza v 42 b. j. a tieto byty potrebujú 

rozsiahlu rekonštrukciu, napríklad výmenu okien, podláh. Táto bytovka uţ nespĺňa charakter 

nájomného bytu, nie je v nej regulované nájomné, ktoré je momentálne 3 € na m
2
, teda je 

podstatne  vyššie,  ako na bytovkách ŠFRB. Tieto byty v bytovom dome  vlastnia prevaţne uţ 

bývalí nájomcovia, a preto by bolo dobré,  keby sa oni sami rozhodli, koľko budú platiť do 

fondu opráv. 

 

JUDr. Holba odporučil za KSRM schváliť predloţený návrh. 

 

Ing. Marušinec poţiadal poslancov, aby oni navrhli výšku zľavy na daný byt. 
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Bc. Paţítka uviedol, ţe na zasadnutí  FaMK sa poslanci zhodli na 20% zľave z uvedenej sumy 

bytu 42 600 € a navrhol, aby sa v tejto tendencii pokračovalo, teda aby určili zníţenie na 20%. 

 

Ing. Marušinec doplnil pozmeňujúci návrh Bc. Paţítku, ţe zníţením sumy 42 600 € o 20% sa 

získa minimálna vyvolávacia cena predstavujúca 34 080 €.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo schválenie súťaţných podmienok pre 

opakovanú VOS – predaj 2-izb. Bytu č. 838/17-2 v 42 b.j. 

 

9. Dodatok č. 7 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica  

 Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Zmeny a doplnky uvedené v Dodatku č. 7 vyplynuli z návrhu opatrení z kontroly vykonanej 

Najvyšším kontrolným úradom SR a týkajú sa spôsobu zabezpečenia úhrady kúpnej ceny pri 

odpredaji, prenájme a zriaďovaní vecných bremien na majetku mesta za podmienok 

dohodnutých v konkrétnej zmluve. Zmeny a doplnky sú navrhnuté na základe 

predchádzajúcich skúseností z obchodných verejných súťaţí realizovaných mestom 

a umoţnia mestu flexibilnejšie reagovať na priebeh a výsledok VOS. Zmeny a doplnky sú 

navrhnuté na základe všeobecných odporúčaní prokuratúry, ktorá odporúča v Zásadách 

neschvaľovať ustanovenia, ktoré sú nad rámec zákona, ale upraviť v Zásadách najmä tie 

oblasti, kedy to zákon mestu ukladá. 

 

JUDr. Holba odporučil za KSRM schváliť predloţený návrh. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dodatok č. 7 k Zásadám hospodárenia 

s majetkom Mesta Nová Dubnica. 

 

10. Vzdanie sa funkcie člena Výboru m.č. Kolačín a zvolenie nového člena 

 Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uznesením č. 143 zo dňa 15.12.2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici Petru 

Ovečkovú za člena Výboru mestskej časti Kolačín. Dňa 01.06.2015 poţiadala Petra Ovečková 

o uvoľnenie z tejto funkcie z dôvodu, ţe jej zdravotné dôvody nedovolia plne sa venovať 

uvedenej funkcii. Do funkcie je navrhnutá Marta Pšenáková z m. č. Kolačín. 

 

PaedDr. Kačíková poznamenala, ţe sa jednalo o dobrovoľné vzdanie sa funkcie zo 

zdravotných dôvodov. 

 

MUDr. Augustínová chcela vedieť, kto je p. Pšenáková.  

 

PaedDr. Kačíková vysvetlila, ţe p. Pšenáková je aktívnou členkou Jednoty dôchodcov 

Slovenska. Myslí si, ţe bude prínosom pre Výbor m. č. Kolačín. 
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MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie člena Výboru m.č. Kolačín p. 

Ovečkovej a zvolenie nového člena p. Pšenákovej. 

 

11. Správa o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre 

získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov  

 Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Oddelenie stratégie rozvoja Mestského úradu v Novej Dubnici sleduje moţnosti získania 

finančných prostriedkov z grantových systémov ministerstiev SR, štrukturálnych fondov EÚ, 

prípadne iných zdrojov na projektové zámery a iné aktivity mesta. Projekty podporované 

z dotácií, prípadne iných fondov a programov sú viazané finančné prostriedky z rozpočtu 

mesta daného roka, je potrebné priebeţne informovať orgány mesta o projektoch, stave ich 

spracovania a podaných ţiadostiach o finančné prostriedky. 

 

Mgr. Zemko sa opýtal, v ktorej časti Kolačína sa uvaţuje o výstavbe multifunkčného ihriska. 

Taktieţ sa zaujímal o výstavbu kúpaliska, či sa aj v tom smere bude uvaţovať o stavbe 

z eurofondov alebo z dotácií. 

 

Ing. Marušinec doplnil, ţe čo sa týka kúpaliska, zmluva je pripravená na vzájomné 

odsúhlasenie medzi predávajúcim a kupujúcim. Termín predpokladaného schvaľovania tohto 

účelu sa bude konať na augustovom MsZ. Do roku 2017 chce mesto nejakú časť 

sprevádzkovať, bude dvojetapová. Prvú etapu predstavujú vlastné zdroje, druhú etapu 

štrukturálne fondy. Predpokladá, ţe v roku 2017 bude výzva aj týmto smerom zo 

štrukturálnych fondov, ale je potrebné počkať na záverečné zadefinovanie týchto programov 

z riadiaceho orgánu. Začalo sa pracovať na tom, aby do roku 2017 bolo všetko pripravené 

a mohlo sa začať všetko realizovať. 

 

JUDr. Holba uviedol, ţe KSRM vzala na vedomie túto správu a odporučila to aj MsZ. Taktieţ 

poukázal na nutnosť riešenia kamerového systému, konkrétne umiestnenie kamier medzi 

Mierovým námestím a mestským zdravotným strediskom. Dodal, ţe je to dôleţité z hľadiska 

bezpečnosti aj ochrany majetku. 

 

MUDr. Augustínová vysvetlila, ţe kamerový systém by sa mal prioritne rozšíriť smerom 

k zdravotnému stredisku vzhľadom na to, ţe sa tam nachádza veľa majetku, napríklad 

počítače, EKG, osobný majetok. 

 

Ing. Marušinec informoval, ţe na tento projekt boli pridelené finančné prostriedky, ale nie 

v rozsahu, o aké sa poţiadalo. Náčelník mestskej polície dostal za úlohu riešiť danú 

problematiku. Vysvetlil, ţe hlavnou prioritou je, aby sa z týchto financií zabezpečilo pokrytie 

vjazdu a výjazdu do mesta kamerovým systémom. Na druhú kameru sa ešte vyberá vhodné 

miesto, ale nie je známe, či na ňu bude dostatok financií, či nebude potrebné ju dofinancovať 

z mestského rozpočtu. 

 

Bc. Cucík upozornil, ţe ak sa zakúpia kamery, tak aby boli kvalitné. 
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Mgr. Šimák poznamenal, ţe kamery sú uţ kvalitné. Kúpa samotnej kamery je najmenej 

nákladná vec, drahšie ako samotná kamera sú elektrické pripojenia, napríklad elektrické káble 

a pod. Vysvetlil, ţe peniaze z eurofondov uţ dostali, avšak namiesto 13 000 € dostali len 5000 

€. Tieto finančné prostriedky musia byť viazané na finančný účel, ktorý bol schválený, čiţe 

nemôţu dať kameru na iné miesto, ako bolo v projekte určené. Dal sa vypracovať rozpočet aj 

na druhú kameru, nakoľko im mesto prisľúbilo nejaké finančné prostriedky a dúfa, ţe 

spoločnosť, ktorej dali robiť kamery, im dokáţe za sumu 8000 € spraviť dve kamery. 

 

Ing. Marušinec uviedol, ţe pokiaľ bude suma na doplatenie predstavovať 500 - 1000 €, ktorá 

bude potrebná na zrealizovanie nákupu, určite sa budú touto vecou zaoberať, a z rozpočtu 

doplatia ďalšie finančné prostriedky na to, aby mohli byť tieto dve kamery zakúpené. 

 

p. Dvorský sa opýtal, či je projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ rozpracovaný a nie je 

dokončený. A taktieţ, či sa ráta aj s LED osvetlením a či sú tam aj zakomponované prechody 

pre chodcov.  

 

Ing. Lackovičová odpovedala, ţe poţiadali externú spoločnosť o vypracovanie projektu, 

nakoľko z kapacitných dôvodov  nedokáţe mestu tento projekt spracovať do dňa podania 

ţiadosti, Mesto nemôţe podať ţiadosť o nový projekt. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe tento projekt je definovaný ako „staré za nové“, čiţe ak mesto 

nemá momentálne osvetlený prechod, nemôţeme vytvoriť nový stĺp a osvetlenie prechodu. 

Projekt je smerovaný len k výmene „staré za nové“, teda pokiaľ by sme chceli osvetliť 

prechody, musel by sa vypracovať zvlášť projekt, ktorý by sa musel realizovať z vlastných 

zdrojov alebo by bolo potrebné nájsť iný spôsob financovania. Táto výzva momentálne 

nezahŕňa takéto projekty. 

 

Bc. Paţítka dodal, ţe ţiadny kamerový systém nepomôţe, pokiaľ budú páchatelia 

zamaskovaný. Je potrebné apelovať na rodičov, aby svoje deti viac kontrolovali. 

 

p. Babuková poznamenala, ţe najmä na miestach, kde sa mládeţ najčastejšie stretáva, treba 

zabezpečiť, aby tam hliadky viac chodili a monitorovali danú oblasť. 

 

Ing. Marušinec podotkol, ţe čo sa týka incidentu na Miklovkách, hliadka tam bola, ale 

páchatelia sledujú moment, keď hliadka odíde. Dodal, ţe nebolo pomaľované len zdravotné 

stredisko, ale aj mestský úrad. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri 

príprave projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov. 

  

12. Prenájom pozemku parc. KN-C č. 399/192 v ZO č. 2 Základnej organizácii SZZ 

23-23 Nová Dubnica č. 2 – pri kotolni 

 Predkladal: zástupca primátora 
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Mesto dňa 01.06.2015 obdrţalo ţiadosť Základnej organizácii SZZ 23-23 Nová Dubnica č. 2 

– Pri Kotolni. O prenájom pozemku parc. KN-C č. 399/192 – záhrady o výmere 211 m
2
 

a prislúchajúcich podielov na pozemkoch tvoriacich spoločné priestory, na záhradkárske 

účely v súlade s platnými stanovami. ZO č. 2, ako záujmové občianske zdruţenie vlastníkov 

záhradiek poţiadalo mesto o prenájom a prislúchajúcich podielov na pozemkoch tvoriacich 

spoločné priestory. Na záhradkárske účely v súlade s platnými stanovami, prenájom 

uvedených pozemkov na záhradkárske účely je v súlade so schválenými Zásadami 

hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica a platným Územným plánom Mesta Nová 

Dubnica. Výška nájomného je 0,05 €/m
2
/rok, spolu nájomné: 11,38 €/rok. 

 

MUDr. Augustínová sa opýtala, či táto záhradka nie je odpredaná, keď sa dáva do prenájmu. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe je to mestská záhradka. Dôvod neodpredaja bol v tom, ţe  došlo 

k úmrtiu a zostala nepridelená. Zostala vo vlastníctve mesta a záhradkárska organizácia 

poţiadala o prenájom. 

 

MsZ v Novej Dubnici schválilo prenájom pozemku parc. č. KN-C č. 399/192 v ZO č. 2 

Základnej organizácii SZZ 23-23 Nová Dubnica č. 2 – pri kotolni. 

 

13. Zriadenie vecného bremena v OZ Dlhé diely – Ing. Tankovič 

 Predkladal: zástupca primátora 

 

Ing. Tomáš Tankovič, Pod Hájom, Dubnica nad Váhom s manţelkou, poţiadali mesto 

o zriadenie vecného bremena na uloţenie elektrickej prípojky nízkeho napätia, vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu na pozemku vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica. 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. Mestské zastupiteľstvo schválilo svojím uznesením 

č. 14 zo dňa 11.02.2015 zriadenie vecného bremena pre stavebníkov v obytnej zóne Dlhé 

Diely. Pri návrhu bol zohľadnený verejnoprospešný záujem, podpora výstavby nových 

rodinných domov v obytnej zóne Dlhé Diely. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

JUDr. Holba sa opýtal, či nie je technicky moţné pripraviť uznesenie tak, aby sa prípojky 

nemuseli schvaľovať jednotlivo. 

 

Ing. Ruman vysvetlil, ţe kaţdé uznesenie sa musí odsúhlasiť zvlášť z dôvodu vkladu do 

katastra nehnuteľností. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena v OZ Dlhé diely – 

Ing. Tankovič. 

 

14.  Kúpa pozemkov parc. KN-E č. 130/12 a KN-E č. 130/13 pod Požiarnou zbrojnicou 

vo Veľkom Kolačíne 

 Predkladal: primátor mesta 
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Z dôvodu, ţe Mesto Nová Dubnica nemá vysporiadané pozemky pod budovou Poţiarnej 

zbrojnice súp. č. 625, ul. Nová, Nová Dubnica – m. č. Kolačín, ktorá je vo vlastníctve 1/1 

Mesta Nová Dubnica, bol predloţený Mestskému zastupiteľstvu v Novej Dubnici tento návrh 

uznesenia na schválenie kúpy pozemkov: 

- parc. KN-E č. 130/12 – orná pôda o výmere 461 m
2
, spoluvlastnícky podiel 1/18, 

- parc. KN-E č. 130/13 – orná pôda o výmere 329 m
2
, spoluvlastnícky podiel 1/18, 

oba pozemky zapísané na LV č. 3075 pre k.ú. Veľký Kolačín, Okresným úradom Ilava, 

Katastrálnym odborom, vlastník Ing. Martin Hlavinka, rod. Hlavinka, spoluvlastnícky podiel 

1/18 na oboch pozemkoch, do výlučného vlastníctva Mesta Nová Dubnica za dohodnutú 

kúpnu cenu: 1,00 € / m
2
 odkupovaných pozemkov, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu za celý 

predmet kúpy: 43,89 €. Odkúpenie uvedených pozemkov je súčasťou komplexného 

vysporiadania pozemkov pod budovou Poţiarnej zbrojnice vo Veľkom Kolačíne, vrátane 

priľahlých pozemkov. 

 

MUDr. Augustínová sa zaujímala o to, či sa pozemok nachádza priamo pod poţiarnou 

zbrojnicou alebo za ňou. 

 

Ing. Ruman jej objasnil, ţe jeden pozemok zasahuje pod poţiarnu zbrojnicu a ďalší pod 

miestnu komunikáciu. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo kúpu pozemkov parc. KN-E č. 130/12 a KN-E 

č. 130/13 pod Poţiarnou zbrojnicou vo Veľkom Kolačíne. 

 

15. Odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku pod obytnými domami súp. č. 

730 a súp. č. 74 

 Predkladal: primátor mesta 

 

         Vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 730 na ul. Janka Kráľa podali na MsÚ v Novej 

Dubnici hromadnú ţiadosť o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku pod obytným 

domom súp. č. 730. Odpredaje spoluvlastníckych podielov boli schválené Uznesením MsZ č. 

60 zo dňa 25.06.2009. V obytnom dome súp. č. 74, vlastníci bytov č. 6 – MUDr. Vladimír 

Frivalský, č. 21 – Marian Vranka a č. 68 – manţelia Grúlikoví podali dodatočne na MsÚ 

v Novej Dubnici ţiadosti o odkúpenie spoluvlastníckych podielov pod bytovým domom 

súp.č. 74 ul. SNP. Odpredaje spoluvlastníckych podielov k pozemku jednotlivým vlastníkom 

bytov v obytnom dome súp. č. 74 boli uţ schválené Uznesením MsZ č. 63 zo dňa 25.06.2014. 

Odpredaj je za cenu 1,50 €/m
2
 v súlade s Článkom 8 ods. 7 Zásad hospodárenia s majetkom 

Mesta Nová Dubnica. Poplatok vo výške 66 € za návrh na začatie konania o povolení vkladu 

práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností uhradia ţiadatelia. 

 

         MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj spoluvlastníckych podielov 

k pozemku pod obytnými domami súp. č. 730 a súp. č. 74. 
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16. Prenájom pozemku parc. KN-C č. 171/1 pod predajným stánkom 

   Predkladal: zástupca primátora 

 

Na základe prehodnocovania krátkodobého a dlhodobého uţívania pozemkov vo vlastníctve 

mesta inými fyzickými a právnickými osobami, v súlade s VZN č. 9/2014 o miestnych 

daniach na území Mesta Nová Dubnica, je potrebné v prípadoch uţívania verejného 

priestranstva dlhšieho ako jeden rok, uzavrieť s fyzickou alebo právnickou osobou nájomnú 

zmluvu na nájom príslušnej časti pozemku. Uţívanie pozemku – verejného priestranstva na 

základe rozhodnutia o uţívaní verejného priestranstva podľa VZN č. 9/2014 o miestnych 

daniach na území Mesta Nová Dubnica sa vzťahuje na dobu kratšiu ako jeden rok. Alena 

Schlencová je vlastníkom predajného stánku so sudovým vínom. Ţiadateľka doteraz uţíva 

časť uvedeného pozemku na základe rozhodnutia o uţívaní verejného priestranstva podľa 

VZN č. 9/2014 o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica. Nakoľko má ţiadateľka 

záujem prevádzkovať predajný stánok po dobu dlhšiu ako 1 rok, poţiadala mesto o nájom 

časti uvedeného pozemku na dobu neurčitú v súlade s Článkom 12 ods. 5 Zásad hospodárenia 

s majetkom Mesta Nová Dubnica. Výška nájomného: 25,00 €/m
2
/rok, celkom 450,00 €/rok. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenájom pozemku parc. č. KN-C č. 171/1 pod 

predajným stánkom. 

 

17.   Schválenie zámeru – odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 410/1 v obytnej zóne 

Dlhé Diely Nová Dubnica 

         Predkladal: primátor mesta 

 

          Zámerom mesta je odpredať pozemok parc. KN-C č. 410/1 – orná pôda o výmere 26 597 m
2
, 

vedený Okresným úradom Ilava, Katastrálnym odborom na LV č. 1000 pre k.ú. Nová 

Dubnica, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, a to jeho časti o výmere pribliţne 2 628,00 m
2
, 

ktoré sú priľahlé k stavebným pozemkom parc. KN-C č. 410/105-120 (16 pozemkov). 

Jednotliví vlastníci stavebných pozemkov v obytnej zóne Dlhé diely sú ţiadateľmi, ktorí majú 

záujem o odkúpenie priľahlých častí uvedeného pozemku k ich stavebným pozemkom za 

účelom skvalitnenia bývania – rozšírenie záhrady, oddychovej časti za rodinnými domami. 

Odpredaj uvedenej časti pozemku je v súlade s platným Územným plánom Mesta Nová 

Dubnica. 

 

JUDr. Holba poznamenal, ţe KSRM odporučila schváliť zámer „odpredaj časti pozemku 

parc. KN-C č. 410/1 v obytnej zóne Dlhé diely Nová Dubnica v šírke max. do 7 m
2
 

k priľahlím pozemkom jednotlivých vlastníkov pozemkov podľa § 9a ods. 8 písmena e) 

zákona 138/1991 Zb. 

 

Bc. Paţítka uviedol, ţe stanovisko FaMK k tomuto materiálu bolo, ţe traja boli za a traja sa 

zdrţali hlasovania. 

 

MUDr. Augustínová sa opýtala, aká je stanovená cena pozemku. 
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Bc. Paţítka dodal, ţe na FaMK sa odsúhlasila cena 25 €/m
2
. 

 

p. Dvorský sa zaujímal o to, keď mesto tento pozemok odpredá, či zostane ešte nejaký 

pozemok,  na ktorom by bolo moţné vybudovať napríklad cyklistickú trasu. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe celková výmera pozemku je 27000 m
2
 a mesto chce odpredať 

2700 m
2
, čiţe 24000 m

2
 zostane práve na účely ako sú napríklad cyklistické cyklotrasy, 

športoviská, ihriská, detské ihriská, ktoré sa majú práve realizovať v tejto lokalite Dlhé diely. 

 

Ing. Lendel podotkol, ţe sa zúčastnil stretnutia s majiteľmi, ktorí majú o tieto pozemky 

záujem. Doplnil, ţe jeho snahou bolo hovoriť najmä o cene. Osobne navrhol cenu okolo 35-

45 €/m
2
, ale potom zváţil, ţe by to bolo nepredajné a v dôsledku toho sa určila cena 25 €/ m

2
, 

ktorá predstavuje kompromis v porovnaní s pôvodnou navrhovanou cenou. 

 

Bc. Paţítka vysvetlil, ţe sa nepredáva stavebný pozemok, ale orná pôda, teda 25 €/ m
2
 je 

prijateľná cena. 

 

Ing. Marušinec objasnil, ţe tento pozemok sa nebude nachádzať v zastavanom území ani 

v územnom pláne, bude vedený ako orná pôda alebo záhradky. Hlavným dôvodom ţiadosti 

bolo, aby tí, ktorí uţ začali budovať ploty vedeli, do akej miery môţu zabrať tento pozemok.  

 

p. Dvorský chcel vedieť, či uvedená cena je uţ konečná alebo sa bude o nej ešte diskutovať. 

 

Ing. Lendel uviedol, ţe kompromis je v tom, ţe ak by mesto pozemok predalo, kupujúcim 

vzniknú ďalšie náklady, napríklad spojené s úpravou terénu, ktorá bude dosť zloţitá. A na 

druhej strane, ak by mesto pozemok nepredalo, vznikli by mu ďalšie náklady spojené 

napríklad s kosením. Ďalším dôvodom, prečo pozemok predať je, aby si niekto nespravil 

z tohto pozemku nelegálnu cestu. 

 

Mgr. Zemko súhlasil s navrhovanou sumou 25 €/ m
2
. 

 

Bc. Paţítka dodal, ţe dohodnutá cena je primeraná nášmu regiónu. 

 

MsZ v Novej Dubnici schválilo zámer – odpredaj časti pozemku parc. KN-C č. 410/1 

v obytnej zóne Dlhé diely Nová Dubnica 10 hlasmi, hlasovania sa zdrţal p. Dvorský za cenu 

25 €/m
2
. 

 

18.     Zmena uznesenia č. 18 zo dňa 18. marca 2015 

          Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici schválilo svojím uznesením č. 18 zo dňa 18.03.2015 

návrh účelového úveru na refinancovanie existujúcich úverov v Prima banke a financovanie 

rozvojových aktivít mesta v objeme v celkovom objeme1.400 000 €, s dátumom splatnosti 10 

rokov od podpisu úverovej zmluvy, s úrokovou sadzbou vo výške 1 mesačný EURIBOR + 
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1,05 % p.a., vrátane ďalších podmienok uvedených v predloţenej indikatívnej ponuke 

financovania zo dňa 13.03.2015 Československou obchodnou bankou, a.s.. V zmysle článku 

č. 1 bod 3) písm. c ) a d) zmluvy o úvere centr. č. 89/2015 uzatvorenej dňa 13.04.2015 je 

jednou z podmienok čerpania úveru poprípade refundácie nákladov na financovanie 

rozvojových aktivít mesta v objeme 181.767,34 € predloţenie výpisu z uznesenia MsZ, 

v ktorom MsZ schvaľuje výdavky vo výške 181.767,34 €. Na základe vyššie uvedeného bol 

MsZ predloţený návrh na prerokovanie zmeny Uznesenia č. 18 zo dňa 18.03.2015, kde 

celkový úverový rámec ako aj ostatné podmienky úveru uvedené v indikatívnej ponuke zo 

dňa 13.03.2015 zostávajú nezmenené, pričom bola číselne rozpísaná celková výška úverového 

rámca na sumu refinancovania úverov v Prima banke, a.s. vo výške 1.218.232,66 € 

a financovania rozvojových aktivít mesta vo výške 181.767,34 €. 

 

Ing. Marušinec podotkol, ţe ide iba o formálnu stránku, ktorá je potrebná pre banku na to, aby 

úverové prostriedky mohlo mesto načerpať tak, ako boli schválené. Nejde o ţiadne 

navyšovanie, čo potvrdila aj hlavná kontrolórka. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu uznesenia č. 18 zo dňa 18. marca 2015. 

 

 

19.     Poverenie na vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 

          Predkladal: Rudolf Ţák 

 

Dňa 28.06.2004 bol ustanovený uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 

4/2004, v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred poţiarmi, Rudolf Ţák 

preventivárom a technikom poţiarnej ochrany Mesta Nová Dubnica. Na vykonanie 

preventívnych protipoţiarnych kontrol v objektoch právnických a fyzických osôb v Meste 

Nová Dubnica ho oprávňuje poverenie primátora mesta, ktoré mu primátor vydá na základe 

prijatého uznesenia MsZ. Kontrole podliehajú tie objekty, ktoré sú v prílohe tohto materiálu 

(sú to mestské ale aj súkromné objekty). V tých objektoch, ktoré nie sú v priloţenom 

zozname, vykonáva preventívne protipoţiarne kontroly Okresný hasičský a záchranný zbor 

Trenčín. Navrhujeme prijať uznesenie, ktorým bude Rudolf Ţák poverený vykonať 

preventívne protipoţiarne kontroly v objektoch, ktoré tvoria prílohu tohto materiálu. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poverenie na vykonanie preventívnych 

protipoţiarnych prehliadok. 

 

20.      Zmena uznesenia MsZ č. 128 zo dňa 11.12.2014 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici schválilo svojím uznesením č. 128 zo dňa 

11.12.2014 kúpu nájomných bytov...Dlhé Diely. Z dôvodu prebiehajúceho zápisu 

nehnuteľnosti BD súp.č.930 v lokalite Dlhé Diely do KN v prospech ŠFRB a MDVRR SR 

bolo nevyhnutné MsZ predloţiť zmenu uznesenia a to konkrétne v bode č. 8 a 9. Uvedené 

body sa týkajú zmeny očíslovania vchodov a to z čísla vchodov 1 a 2 na čísla vchodov 7 a 8. 

Ostatné údaje uvedené vo vyššie uvedených bodoch zostávajú nezmenené. Zmenou uznesenia 
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sa zosúladí zápis do KN s výpisom z listu vlastníctva č. 3919 a záloţnými zmluvami 

v prospech ŠFRB a MSVRR SR. 

 

Ing. Marušinec doplnil, ţe išlo o materiál , ktorý bol vyţiadaný  hlavne zapísaním na kataster, 

kde došlo k určitej chybe, a z toho dôvodu potrebujú uznesenie z MsZ. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 128 zo dňa 

11.12.2014. 

 

     

 

21.     Záver 

 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie skončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Lackovičová                                                                                  Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ                                                                                        primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

I.Overovateľ                                                                                              II. Overovateľ 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Tatiana Pálešová 


