
U z n e s e n i a  

 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici konaného   

dňa 28. 06. 2010  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
U z n e s e n i e   č. 34 

 
k bodu –  Kontrola plnenia úloh prijatých na zasadnutiach MsZ 
         

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A) b e r i e   na  vedomie       
 

     Správu o kontrole plnenia úloh prijatých na zasadnutiach MsZ 
 

U z n e s e n i e   č. 35 
 

k bodu –  Správa o výsledku  realizovaných kontrol za 1. polrok 2010                

 
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A) b e r i e   na  vedomie    
 

    Správu o výsledku  realizovaných kontrol za 1. polrok 2010                
 

U z n e s e n i e   č. 36 

 
k bodu –  Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010  

                    
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
 

A) s c h v a ľ u j e   
 

    Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010  
 

U z n e s e n i e   č. 37 

 
k bodu –  Správa o činnosti a hospodárení spoločnosti Termonova, a.s. Nová  
               Dubnica  

                 
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
 
A) b e r i e    na vedomie   

 
     Správu o činnosti a hospodárení spoločnosti Termonova, a.s. Nová  
     Dubnica  

 
U z n e s e n i e   č. 38 

 
k bodu –  Správa o činnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. za rok 2009 
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Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A) b e r i e  na  vedomie    

 
    Správu  o činnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. za rok 2009 
 

 U z n e s e n i e   č. 39 
 

k bodu –  Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských      
               zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a správy o výsledkoch  
               jednotlivých škôl a školských zariadení za rok 2009  

                    
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
 

A) b e r i e  na  vedomie 
 

    Súhrnnú správu  o výsledkoch hospodárenia škôl a školských                   
    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a správy o výsledkoch  
    jednotlivých škôl a školských zariadení za rok 2009 

 
U z n e s e n i e   č. 40 

 
k bodu –  VZN č. .../2010 o doplnení a zmene VZN č. 15/2008 o niektorých  
               podmienkach drţania psov a vedení evidencie  na území mesta  

               Nová Dubnica  
      
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A) s c h v a ľ u j e   

 
    VZN č. 4/2010 –  o doplnení a zmene VZN č. 15/2008 o niektorých  
    podmienkach drţania psov a vedení evidencie  na území mesta  

    Nová Dubnica 
 

U z n e s e n i e   č. 41 
 

k bodu –  VZN č. .../2010 o doplnení a zmene VZN č. 10/2009 – o nakladaní  

               s odpadmi 
                    
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A) s c h v a ľ u j e   

 
    VZN č. 5/2010 – o doplnení  a zmene VZN č. 10/2009 o nakladaní  
    s odpadmi 

 
U z n e s e n i e   č. 42 

 

k bodu –  VZN č. .../2010 – o doplnení a zmene VZN č. 4/2008 – poplatky  
               v školách a v školských zariadeniach 
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Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A) s c h v a ľ u j e   

 
    VZN č.6/2010 – o doplnení  a zmene VZN č. 4/2008  
    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 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.  
 

U z n e s e n i e   č. 43 
 

k bodu –  VZN č. .../2010 – o udeľovaní ocenení mesta Nová Dubnica  

                    
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A) s c h v a ľ u j e   
 

    VZN č. 7/2010 – o udeľovaní ocenení mesta Nová Dubnica  
 

U z n e s e n i e   č. 44 

 
k bodu –  VZN č. .../2010 – o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu  

               poskytovania sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad  za  
               sociálne sluţby v meste Nová Dubnica  
                    

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
 

A) s c h v a ľ u j e   
 
    VZN č. 8/2010 – o doplnení   a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu  

    poskytovania sociálnych sluţieb, o spôsobe a výške úhrad  za sociálne  
    sluţby v meste Nová Dubnica  

 

U z n e s e n i e   č. 45 
 

k bodu –  Zrušenie všeobecne záväzných nariadení : VZN č. 10/1995 –  
               Zásady predaja bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta  
               do vlastníctva iných osôb ( v znení všetkých doplnkov ) a VZN č.  

               7/2001 – Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Nová  
               Dubnica     
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A) r u š í  
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    VZN č. 10/1995 – Zásady predaja bytov  a nebytových priestorov   

    z vlastníctva mesta do vlastníctva iných osôb, 
    VZN č. 1/1997 o doplnení a zmene VZN č. 10/1995 – Zásady predaja  

    bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných  
    osôb,  
    VZN č. 2/1998 o doplnení a zmene VZN č. 10/1995 – Zásady predaja  

    bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných  
    osôb, 

    VZN č. 4/1998 o doplnení a zmene VZN č. 10/1995 – Zásady predaja  
    bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných  
    osôb, 

    VZN č. 14/2004 o doplnení a zmene VZN č. 10/1995 – Zásady predaja  
    bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta do vlastníctva iných  
    osôb, 

    VZN č. 7/2001 – Zásady prideľovania bytov  vo  vlastníctve mesta Nová  
    Dubnica, 

    VZN č. 8/2002 o doplnení a zmene VZN č. 7/2001  – Zásady prideľovania  
    bytov  vo  vlastníctve mesta Nová Dubnica, 
    VZN č.16/2004 o doplnení a zmene VZN č. 7/2001  – Zásady prideľovania  

    bytov  vo  vlastníctve mesta Nová Dubnica, 
 

U z n e s e n i e   č. 46 
 

k bodu –  Zásady postupu pri vybavovaní sťaţností v podmienkach mesta 

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      

A) s c h v a ľ u j e 
 

    1. Zásady postupu pri vybavovaní sťaţností v podmienkach mesta Nová  
        Dubnica 
    2. Komisiu MsZ pre vybavovanie sťaţností v zloţení: 

        Vincent Bezdeda, Ing. Marián Šupák, JUDr. Miroslav Holba  
        náhradník – Ing. Mária Proškovcová 

 
U z n e s e n i e   č. 47 

 

k bodu –  Doplnenie a zmena Rokovacieho poriadku MsZ v Novej Dubnici 
                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) s c h v a ľ u j e 

    Doplnenie a zmenu Rokovacieho poriadku MsZ v Novej Dubnici 
                  

U z n e s e n i e   č. 48 

 
k bodu –  Stanovenie prebytočnosti nehnuteľného majetku ( pozemkov )  
               v k.ú. Malý Kolačín a k. ú. Veľký Kolačín a schválenie naloţenia  

               s týmto majetkom 
                  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      



 5 

A) s c h v a ľ u j e 

 
    Pozemky vo vlastníctve mesta Nová Dubnica  v tabuľke č. 1 ako  

    prebytočný majetok :  
 

Tabuľka č. 1  

list 

vlastníctva 

číslo parcely katastrálne územie celková 

výmera 

pozemku 

vlastnícky 

podiel 

mesta 

výmera 

v majetku 

mesta 

LV 1000 parc. KN-C č. 503 k.ú. Veľký Kolačín 119 1/1 119 

LV 2482 parc. KN-E č. 13 k.ú. Veľký Kolačín 96 1/1 96 

LV 2162 parc. KN-E č. 62/1 k.ú. Malý Kolačín 20 1/1 20 

LV 2162 parc. KN-E č. 60/2 k.ú. Malý Kolačín 221 1/1 221 

LV 2482 parc. KN-E č. 675/102 k.ú. Veľký Kolačín 1 213 1/1 1 213 

LV 2482 parc. KN-E č. 681 k.ú. Veľký Kolačín 10 562 1/1 10 562 

LV 2482 parc. KN-E č. 876/102 k.ú. Veľký Kolačín 1 806 1/1 1 806 

LV 2162 parc. KN-E č. 75  k.ú. Malý Kolačín 3 545 1/1 3 545 

LV 2162 parc. KN-E č. 177/1 k.ú. Malý Kolačín 50 1/1 50 

LV 2162 Parc. KN-E č. 36 k.ú. Malý Kolačín 190 1/1 190 

 

 

 

1. Nasledovné naloţenie s majetkom vo vlastníctve mesta Nová Dubnica :  
 

Tabuľka č. 2 

list 

vlastníctva 

číslo parcely katastrálne územie spôsob 

naloženia  

forma odpredaja a prenájmu 

podľa zákona o majetku obcí 

LV 1000 parc. KN-C č. 503 k.ú. Veľký Kolačín odpredať § 9a, ods.8, písm. b) 

LV 2482 parc. KN-E č. 13 k.ú. Veľký Kolačín odpredať § 9a, ods.8, písm. b)  

LV 2162 parc. KN-E č. 62/1 k.ú. Malý Kolačín odpredať § 9a, ods.1, písm. c)  

LV 2162 parc. KN-E č. 60/2 (časť) k.ú. Malý Kolačín odpredať § 9a, ods.1, písm. c)  

LV 2482 parc. KN-E č. 675/102 k.ú. Veľký Kolačín odpredať § 9a, ods.1, písm. a)  

LV 2482 parc. KN-E č. 681 k.ú. Veľký Kolačín prenajať § 9a, ods.9 

LV 2482 parc. KN-E č. 876/102 k.ú. Veľký Kolačín prenajať § 9a, ods.9 

LV 2162 parc. KN-E č. 75  k.ú. Malý Kolačín odpredať obchodná verejná súťaž 

LV 2162 parc. KN-E č. 177/1 k.ú. Malý Kolačín odpredať § 9a, ods.1, písm. c) 

LV 2162 parc. KN-E č. 36 k.ú. Malý Kolačín odpredať § 9a, ods.1, písm. c)  

 

Podmienky odpredaja a prenájmu :  riadiť sa príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica a Zásadami 

prevodu nehnuteľností ( pozemkov ) vo vlastníctve mesta Nová Dubnica. 
 

 

2. V prípade, ţe nebude záujemca o odkúpenie pozemkov podľa tabuľky č. 2,  
    pozemky prenajať podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  
    obcí v znení neskorších predpisov.  

 
U z n e s e n i e   č. 49 

 
k bodu –  Obchodná verejná súťaţ „Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových                  
               bytových jednotiek v obytnom dome Slobodáreň 32, Pribinove sady  

               v Novej Dubnici“ 
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Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) s c h v a ľ u j e 

 
    V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  
    obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností: 

    byt č. 3, vchod 29, prízemie v obytnom dome Slobodáreň súp. č. 32,  
    nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica, kde je  

    vlastníkom 1/1 mesto Nová Dubnica, 
    podiel na spoločných častiach  a spoločných zariadeniach domu o veľkosti  
    3625/297500, nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica,  

    kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica, 
    podiel na pozemku parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
    1268 m2 o veľkosti 3625/297500, pozemok zapísaný na LV 2940, k.ú.  

    Nová Dubnica , kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica  
    do výlučného vlastníctva  Ing. Matejovi Rehákovi, bytom Okruţná 591/75,  

    018 51 Nová Dubnica spolu za cenu 16 305 € (šestnásťtisíc tristopäť eur ). 
    Kupujúci uhradí poplatok súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností  
    66,00 €. 

    Schválenie prevodu nehnuteľnosti úspešnému uchádzačovi stratí  
    platnosť, ak  úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu   

    vyhlasovateľovi na jeho účet  alebo do pokladne Mestského úradu v Novej  
    Dubnici do 60 dní od schválenia prevodu  nehnuteľnosti v MsZ“. 
 

 
U z n e s e n i e   č. 50 

 

k bodu –  Obchodná verejná súťaţ „Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových                  
               bytových jednotiek v obytnom dome slobodáreň 32, Pribinove sady  

               v Novej Dubnici“ 
                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) s c h v a ľ u j e 

 
    V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  
    obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností: 

    byt č. 6, vchod 29, prízemie v obytnom dome Slobodáreň súp. č. 32,  
    nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica, kde je  
    vlastníkom 1/1 mesto Nová Dubnica, 

    podiel na spoločných častiach  a spoločných zariadeniach domu o veľkosti  
    3625/297500, nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica,  

    kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica, 
    podiel na pozemku parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
    1268 m2 o veľkosti 3625/297500, pozemok zapísaný na LV 2940, k.ú.  

    Nová Dubnica , kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica  
    do výlučného vlastníctva  Dušanovi Kočkovskému, bytom Pod hájom  
    1366-166/16, 018 41 Dubnica nad Váhom  spolu za cenu 16 265  

    (šestnásťtisícdvestošesťdesiatpäť eur ).  
    Kupujúci uhradí poplatok súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností  

    66,00 €. 
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    Schválenie prevodu nehnuteľnosti úspešnému uchádzačovi stratí  

    platnosť, ak  úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu   
    vyhlasovateľovi na jeho účet  alebo do pokladne Mestského úradu v Novej  

    Dubnici do 60 dní od schválenia prevodu  nehnuteľnosti v MsZ“. 
 

 

U z n e s e n i e   č. 51 
 

k bodu –  Obchodná verejná súťaţ „Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových                  
               bytových jednotiek v obytnom dome slobodáreň 32, Pribinove sady  
               v Novej Dubnici“ 

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      

A) s c h v a ľ u j e 
 

    V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  
    obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností: 
    byt č. 2, vchod 29, prízemie v obytnom dome Slobodáreň súp. č. 32,  

    nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica, kde je  
    vlastníkom 1/1 mesto Nová Dubnica, 

    podiel na spoločných častiach  a spoločných zariadeniach domu o veľkosti  
    3625/297500, nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica,  
    kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica, 

    podiel na pozemku parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
    1268 m2 o veľkosti 3625/297500, pozemok zapísaný na LV 2940, k.ú.  
    Nová Dubnica , kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica  

    do bezpodielového spoluvlastníctva manţelov Ing. Jane Jandovej  
    a Jozefovi Jandovi, obaja bytom Okruţná 593/79, 018 51 Nová Dubnica  

    spolu za cenu 16 100 € (šestnásťtisícjednosto eur ). 
    Kupujúci uhradí poplatok súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností  
    66,00 €. 

    Schválenie prevodu nehnuteľnosti úspešnému uchádzačovi stratí  
    platnosť, ak  úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu   

    vyhlasovateľovi na jeho účet  alebo do pokladne Mestského úradu v Novej  
    Dubnici do 60 dní od schválenia prevodu  nehnuteľnosti v MsZ“. 
 

U z n e s e n i e   č. 52 
 

k bodu –  Obchodná verejná súťaţ „Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových                  

               bytových jednotiek v obytnom dome slobodáreň 32, Pribinove sady  
               v Novej Dubnici“ 
                  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      
A) s c h v a ľ u j e 

 
    V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  
    obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností: 

    byt č. 7, vchod 29, prízemie v obytnom dome Slobodáreň súp. č. 32,  
    nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica, kde je  

    vlastníkom 1/1 mesto Nová Dubnica, 
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    podiel na spoločných častiach  a spoločných zariadeniach domu o veľkosti  

    3625/297500, nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica,  
    kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica, 

    podiel na pozemku parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
    1268 m2 o veľkosti 3625/297500, pozemok zapísaný na LV 2940, k.ú.  
    Nová Dubnica , kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica  

    do výlučného vlastníctva  Denise Hajtlovej , SNP 35/59, 018 51 Nová  
    Dubnica  spolu za cenu 15 501 € (pätnásťtisícpäťstojeden  eur ). 

    Kupujúci uhradí poplatok súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností  
    66,00 €. 
    Schválenie prevodu nehnuteľnosti úspešnému uchádzačovi stratí  

    platnosť, ak  úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu   
    vyhlasovateľovi na jeho účet  alebo do pokladne Mestského úradu v Novej  
    Dubnici do 60 dní od schválenia prevodu  nehnuteľnosti v MsZ“. 

 
U z n e s e n i e   č. 53 

 
k bodu –  Obchodná verejná súťaţ „Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových                  
               bytových jednotiek v obytnom dome slobodáreň 32, Pribinove sady  

               v Novej Dubnici“ 
                  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      
A) s c h v a ľ u j e 

 
    V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  
    obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností: 

    byt č. 1, vchod 29, prízemie v obytnom dome Slobodáreň súp. č. 32,  
    nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica, kde je  

    vlastníkom 1/1 mesto Nová Dubnica, 
    podiel na spoločných častiach  a spoločných zariadeniach domu o veľkosti  
    3625/297500, nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica,  

    kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica, 
    podiel na pozemku parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  

    1268 m2 o veľkosti 3625/297500, pozemok zapísaný na LV 2940, k.ú.  
    Nová Dubnica , kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica  
    do výlučného vlastníctva  Petre Hajtlovej , P.O.Hviezdoslava 67/16, 

    018 51 Nová  Dubnica  spolu za cenu 15 501 € (pätnásťtisícpäťstojeden   
    eur ). 
    Kupujúci uhradí poplatok súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností  

    66,00 €. 
    Schválenie prevodu nehnuteľnosti úspešnému uchádzačovi stratí  

    platnosť, ak  úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu   
    vyhlasovateľovi na jeho účet  alebo do pokladne Mestského úradu v Novej  
    Dubnici do 60 dní od schválenia prevodu  nehnuteľnosti v MsZ“. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 54 

 
k bodu –  Obchodná verejná súťaţ „Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových                  

               bytových jednotiek v obytnom dome slobodáreň 32, Pribinove sady  
               v Novej Dubnici“ 
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Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      

A) s c h v a ľ u j e 
 
    V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  

    obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností: 
    byt č. 5, vchod 29, prízemie v obytnom dome Slobodáreň súp. č. 32,  

    nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica, kde je  
    vlastníkom 1/1 mesto Nová Dubnica, 
    podiel na spoločných častiach  a spoločných zariadeniach domu o veľkosti  

    3625/297500, nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica,  
    kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica, 
    podiel na pozemku parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  

    1268 m2 o veľkosti 3625/297500, pozemok zapísaný na LV 2940, k.ú.  
    Nová Dubnica , kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica  

    do výlučného vlastníctva  Viere Vojtechovej Partizánska 424/13, 914 51  
    Trenčianske Teplice  spolu za cenu 15 050 € (pätnásťtisícpäťdesiat  
    eur ). 

    Kupujúci uhradí poplatok súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností  
    66,00 €. 

    Schválenie prevodu nehnuteľnosti úspešnému uchádzačovi stratí  
    platnosť, ak  úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu   
    vyhlasovateľovi na jeho účet  alebo do pokladne Mestského úradu v Novej  

    Dubnici do 60 dní od schválenia prevodu  nehnuteľnosti v MsZ“. 
 

 

U z n e s e n i e   č. 55 
 

k bodu –  Obchodná verejná súťaţ „Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových                  
               bytových jednotiek v obytnom dome slobodáreň 32, Pribinove sady  
               v Novej Dubnici“ 

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) s c h v a ľ u j e 
 

    V súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku  
    obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľností: 
    byt č. 8, vchod 29, prízemie v obytnom dome Slobodáreň súp. č. 32,  

    nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica, kde je  
    vlastníkom 1/1 mesto Nová Dubnica, 

    podiel na spoločných častiach  a spoločných zariadeniach domu o veľkosti  
    3625/297500, nehnuteľnosť zapísanú na LV 2939, k. ú. Nová Dubnica,  
    kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica, 

    podiel na pozemku parc. KN-C č. 1 zastavané plochy a nádvoria  o výmere  
    1268 m2 o veľkosti 3625/297500, pozemok zapísaný na LV 2940, k.ú.  
    Nová Dubnica , kde je vlastníkom 290/2975 mesto Nová Dubnica  

    do výlučného vlastníctva  Vladimíre Pořízkovej , P.O.Hviezdoslava 67/18- 
    7, 018 51 Nová Dubnica  spolu za cenu 15 025 € (pätnásťtisícdvadsaťpäť  

    eur ). 
 



 10 

    Kupujúci uhradí poplatok súvisiaci s vkladom do katastra nehnuteľností  

    66,00 €. 
    Schválenie prevodu nehnuteľnosti úspešnému uchádzačovi stratí  

    platnosť, ak  úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu   
    vyhlasovateľovi na jeho účet  alebo do pokladne Mestského úradu v Novej  
    Dubnici do 60 dní od schválenia prevodu  nehnuteľnosti v MsZ“. 

 
 

U z n e s e n i e   č. 56 
 

k bodu –  Zámer mesta odpredať byty vo vlastníctve mesta Nová Dubnica  

               formou draţby  
                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) s c h v a ľ u j e 

 
    Zámer previesť byty vo vlastníctve mesta Nová Dubnica dobrovoľnou     
    draţbou podľa § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  

    obcí nasledovne: 
    byt č. 6, na 1. posch., vchod č. 37 v bytovom dome súp. č. 11, popis  

    stavby: Bytový dom, stojaci na parc. č. 342 na ulici SNP, obec Nová  
    Dubnica, spoluvlastnícky podiel 1/1, 
    byt č. 4, na prízemí, vchod č.7 v bytovom dome súp. č. 18, popis  

    stavby: Bytový dom, stojaci na parc. č. 173 na ulici Sady Cyrila a Metoda  
    obec Nová Dubnica, spoluvlastnícky podiel 1/1, 
    byt č. 49, na 3. poschodí, vchod č.24 v bytovom dome súp. č. 50, popis  

    stavby: Bytový dom, stojaci na parc. č. 72 na ulici Sad kpt. Nálepku   
    obec Nová Dubnica, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

    a určuje 
    cenu najniţšieho podania prvej draţby za nasledovných podmienok: 

1. najniţším podaním je suma rovnajúca sa trom štvrtinám zo všeobecnej 

hodnoty stanovenej znalcom v znaleckom posudku zaokrúhlená na celé 
stovky eura nahor, ktoré zabezpečí draţobník v súlade s § 12 zákona 

527/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov. 
2. moţnosť zníţenia na prvej draţbe  draţobníkom predstavuje 1000 eur. 

 

   Cenu najniţšieho podania opakovanej draţby  nasledovne: 
1. najniţším podaním opakovanej draţby  je suma rovnajúca  sa jednej 

polovine zo všeobecnej hodnoty stanovenej znalcom v znaleckom 

posudku zaokrúhlená na celé stovky eura nahor, ktoré zabezpečí 
draţobník v súlade s § 12 zákona č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších 

zmien a doplnkov. 
2. moţnosť zníţenia na opakovanej draţbe draţobníkom nie je dovolené. 

 

U z n e s e n i e   č. 57 
 

k bodu –  Poverenie na vykonanie preventívnych protipoţiarnych prehliadok   

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
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A) p o v e r u j e  
 

    Rudolfa Ţáka, 
    poţiarneho technika a preventivára mesta Nová Dubnica na vykonanie  
    preventívnych protipoţiarnych kontrol v objektoch na území mesta Nová  

    Dubnica. 
 

U z n e s e n i e   č. 58 
 

k bodu –  Ţiadosť DEVELOPMENT 2, s.r.o. Bratislava o predĺţenie termínu  

               predloţenia zmluvy  
                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) s c h v a ľ u j e 

  
    Zmenu uznesenia č. 11 z 18. 2. 2010 – posledná veta v nasledovnom  
    znení: 

    Podmienkou odpredaja je, ţe kupujúci pred podpisom kúpnej zmluvy  
    predloţí do 30. 9. 2010 zmluvu s budúcim investorom o vybudovaní  

    obchodného centra, ktorého súčasťou bude supermarket niektorého  
    potravinového reťazca etablovaného v Slovenskej republike. 

 

 
U z n e s e n i e   č. 59 

 

k bodu –  Správa o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave  
               projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta  

               z iných zdrojov 
             
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) b e r i e   na  vedomie 

  
    Správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave  
    projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta  

    z iných zdrojov 
 

U z n e s e n i e   č. 60 

 
k bodu –  Stanovenie prebytočnosti majetku – bunka ESEX, inv. č. 2149  

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
 

A) s c h v a ľ u j e 
 
    1. nehnuteľnosť „bunka ESEX“ inv. č. 2149, nadobúdacia cena 3 070,60 €  

        ( 92 505 Sk ), zostatková cena O €, ako prebytočný majetok mesta 
  

2. odpredaj majetku mesta Nová Dubnica – nehnuteľnosť  bunka ESEX  
    inv. č. 2149 formou priameho predaja za minimálnu cenu 100,00 €. 
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U z n e s e n i e   č. 61 

 
k bodu –  Stanovenie prebytočnosti majetku – pozemky pod garáţami   

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      

A) s c h v a ľ u j e 
 

    1. ako prebytočný majetok mesta pozemky: 
 
    parc. KNC č. 1155 zast. plochy a nádvoria o výmere 23 m2, 

    parc. KNC č. 1150 zast. plochy a nádvoria o výmere 18 m2, 
    parc. KNC č. 2262 zast. plochy a nádvoria o výmere 23 m2, 
    parc. KNC č. 2263 zast. plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 

    parc. KNC č. 2275 zast. plochy a nádvoria o výmere 25 m2, 
    parc. KNC č. 2276 zast. plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 

    parc. KNC č. 2280 zast. plochy a nádvoria o výmere 23 m2, 
    parc. KNC č. 2281 zast. plochy a nádvoria o výmere 23 m2, 
    všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve 1/1 mesta Nová Dubnica, 

    vedené na  LV 1000 a nachádzajúce sa v k. ú. Nová Dubnica  
    a odpredať ich formou priameho predaja podľa § 9a ods. 8 písm. b)  

    zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
    predpisov. 
 

    2. ako prebytočný majetok mesta pozemky: 
 
    parc. KN-C  č. 558/48 zast. plochy a nádvoria o výmere 23 m2, 

    parc. KN-C  č. 558/49 zast. plochy a nádvoria o výmere 24 m2, 
    obe nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 1/1 mesta Nová Dubnica, vedené  

    na LV 1000 a nachádzajúce sa v k. ú. Nová Dubnica a odpredať ich  
    formou priameho predaja podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.  
    138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu podľa  

    článku 6 ods. 5 Zásad prevodu nehnuteľností ( pozemkov ) vo vlastníctve  
    mesta Nová Dubnica, a to 20€ / m2 .. stavebníkom, ktorí majú postavené  

    garáţe na predmetných pozemkoch. 
   

U z n e s e n i e   č. 62 

 
k bodu –  Prenájom nebytových priestorov v obytnej budove č. 21 Sady Cyrila  
               a Metoda  

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) s c h v a ľ u j e 
 

    Zámer prenechať nasledovný majetok mesta Nová Dubnica do nájmu: 
    nebytové priestory v obytnej budove súp. č. 21 Sady Cyrila a Metoda  
    v Novej Dubnici: 

    a) nebytový priestor – kancelárske priestory, 1. poschodie, výmera  
        26,78 m2 

    b) nebytový priestor – kancelárske priestory, 1. poschodie, výmera  
        25,20 m2 
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    c) nebytový priestor – kancelárske priestory, 1. poschodie, výmera  

        25,92 m2 
    d) nebytový priestor – kancelárske priestory, 1. poschodie, výmera  

        11,37 m2 
    e) nebytový priestor – kancelárske priestory, 1. poschodie, výmera  
        12,14 m2 

    f) nebytový priestor – spoločná chodba, 1. poschodie, výmera  
        14,26 m2 

    g) nebytový priestor – spoločné soc. zariadenie, 1. poschodie, výmera  
        9,68 m2 
    Lehota  na  doručenie cenových ponúk: do 31. 07. 2010 

    Poţadovaná minimálna cenová ponuka: v súlade so Zásadami  
    hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica – minimálna cena  
    za 1 m2 .. 35 €/rok. 

    Forma nájmu: priamy nájom ( § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.  
    o majetku obcí v znení neskorších predpisov ). 

 
 

U z n e s e n i e   č. 63 

 
K bodu –  Odpredaj pozemku – Ţiadosť vlastníkov   bytov obytného domu  

                Sad Duklianskych hrdinov, súp. č. 76 
                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) b e r i e  na  vedomie 
 

    Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku KN-C č.  
    1187 o celkovej výmere 1 038 m2 pod obytnou budovou súp. č. 76 na ulici  

    Sad Duklianskych hrdinov zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č.  
    1000 k. ú. Nová Dubnica, podľa tabuľky za cenu 1m2 / 0,10 € ( bez  
    znaleckého posudku ), na základe uznesenia č. 60 zo dňa 25. 06. 2009  

    Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici, t.j. 
 

1,56 € -slovom: jednoeuro-päťdesiatšesťcentov za spoluvlastnícky podiel 50/3334-ín 

2,15 € -slovom: dveeurá-päťnásťcentov za spoluvlastnícky podiel 69/3334-ín  

2,40 € -slovom: dveeurá-štyridsaťcentov za spoluvlastnícky podiel 77/3334-ín  

2,58 € -slovom: dveeurá-päťdesiatosemcentov za spoluvlastnícky podiel 83/3334-ín  

nasledovným  vlastníkom: 

 

1. Jozef Šatka, rod. Šatka, štátny občan SR, trvale bytom: Ilava, Košecká 838/42, stav: 

ženatý 

Viera Šatková, rod. Fáberová, štátny občan SR, trvale bytom: Ilava, Košecká 

8388/12, stav: vydatá 

2. Iveta Kubačková, rod. Slamencová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/5-2, stav: rozvedená 

3. Ľubomír Tóth, rod. Tóth, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 76/5-

3, stav: ženatý 

Monika Tóthová, rod. Struhárová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/5-3, stav: vydatá 



 14 

4. Zuzana Lesníková, rod. Šedivá, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, ul. 

Nová 170, Veľký Kolačín, stav: vydatá 

Stanislav Lesník, rod. Lesník, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, ul. 

Nová 170, Veľký Kolačín, stav: ženatý 

5. Emil Monček, rod. Monček, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/5-5, stav: ženatý 

Jiřina Mončeková, rod. Korunková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/5-5, stav: vydatá 

6. Eva Šramková, rod. Steklá, štátny občan SR, trvale bytom: Horňany 101, Svinná, 

stav: vydatá 

7. Miroslava Martinková, rod. Martinková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SDH 76/5-7, stav: slobodná 

8. Anna Laššová, rod. Blahová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/5-8, stav: vdova 

Jozef Laššo, rod. Laššo, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 76/5-8, 

stav: slobodný 

Ján Laššo, rod. Laššo, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 76/5-8, 

stav: slobodný 

9. Filip Karlík, rod. Karlík, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 76/5-

9, stav: ženatý 

Júlia Karlíková, rod. Ţiklová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/5-9, stav: vydatá 

10. Milan Koštial, rod. Koštial, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/5-10, stav: ženatý 

Emília Koštialová, rod. Valčíková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/5-10, stav: vydatá 

11. Kamil Richtárech, rod. Richtárech, štátny občan SR, trvale bytom: Motešice, 

Peťovka 52, stav: ženatý 

Terézia Richtárechová, rod. Gogová, štátny občan SR, trvale bytom: Motešice, 

Peťovka 52, stav: vydatá 

12. Branislav Suchý, rod. Suchý, štátny občan SR, trvale bytom: Trenčín, Bratislavská 

126/68, stav: slobodný 

13. Ján Kender, rod. Kender, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 76/5-

13, stav: ženatý 

Mária Kenderová, rod. Hulvátová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/5-13, stav: vydatá 

14. Ľuboš Martinka, rod. Martinka, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-52, stav: ženatý 

Jaroslava Martinková, rod. Beţáková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SDH 76/6-52, stav: vydatá 

15. Ľubomír Novák, rod.  Novák, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/6-14, stav: ženatý 

Mária Nováková, rod. Hlavinová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-14, stav: vydatá 

16. Ján Čekan, rod.Čekan, štátny občan SR, trvale bytom: Stará Ľubovňa, Čirč 191, 

stav: slobodný 

17. Ing. Marta Ivaničová, rod. Chvojková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SDH 76/6-16, stav: rozvedená 

18. Ing. Juraj Sagan, rod. Sagan, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/6-17, stav: ženatý 

Alţbeta Saganová, rod. Daneková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-17, stav: vydatá 
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19. Eva Turzová, rod. Kazdová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/6-18, stav: rozvedená 

20. Jozef Stračár, rod. Stračár, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/6-19, stav: ženatý 

Marie Stračárová, rod. Lukášová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-19, stav: vydatá 

21. Ing. Milan Lišaník, rod. Lišaník, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-20, stav: ženatý 

Ing. Erika Lišaníková, rod. Moťovská, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SDH 76/6-20, stav: vydatá 

22. Daniela Mihoková, rod. Mandincová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SDH 76/6/21, stav: rozvedená 

23. Ing. Iveta Frantová, rod. Kráľová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-22, stav: vydatá 

Vladimír Franta, rod. Franta, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/6-22, stav: ženatý 

24. Mária Hinnerová, rod. Špišková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-23, stav: vdova 

25. Antonín Ţůrek, rod. Ţůrek, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/6-24, stav: ženatý 

Mária Ţůrková, rod. Hrivňáková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-24, stav: vydatá 

26. Soňa Retamozová, rod. Petrgalovičová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SDH 76/6-25, stav: rozvedená 

Richard Retamoza, rod. Retamoza, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/6-25, stav: rozvedený 

27. Ľuba Horáková, rod. Hermanová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/7-26, stav: vydatá 

28. Oľga Remenárová, rod. Slaziníková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/7-27, stav: rozvedená 

29. Ing. PhD. Jaromír Záruba, rod. Záruba, štátny občan SR, trvale bytom: Trenčín, 

Opatovská 666/43, stav: slobodný 

30. Zlata Svetská, rod. Vongrejová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/7-29, stav: vdova 

31. Milan Obetko, rod. Obetko, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/7-30, stav: rozvedený 

Ivana Obetková, rod. Malachovská, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/7-30, stav: rozvedená 

32. Ivan Viskup, rod. Viskup, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH, 

76/7-31, stav: slobodný 

33. Jaroslav Hlobeň, rod. Hlobeň, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/7-32, stav: ženatý 

Hedviga Hlobeňová, rod. Provazníková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SDH 76/7-32, stav: vydatá 

34. Ing. Róbert Husár, rod. Husár, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/7-33, stav: ženatý 

Jana Husárová, rod. Bernacká, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/7-33, stav: vydatá 

35. Anton Kováč, rod. Kováč, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 76/7-

34, stav: ženatý 

Libuša Kováčová, rod. Machová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/7-34, stav: vydatá 
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36. Mária Demurová, rod. Strelcová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/7-35, stav: vdova 

37. Kamil Gerschdorf, rod. Gerschdorf, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/7-36, stav: vdovec 

Mgr. Jana Figlová, rod. Gerschdorfová, štátny občan SR, trvale bytom: Dubnica 

nad Váhom, Pod hájom 1089/56, stav: vydatá 

Dana Dubovická, rod. Gerschdorfová, štátny občan SR, trvale bytom: Dubnica nad 

Váhom, Pod hájom 1360/148, stav: vydatá 

38. Mikuláš Kopáč, rod. Kopáč, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/7-37, stav: ženatý 

Ľudmila Kopáčová, rod. Čierna, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/7-37, stav: vydatá 

39. Janka Hudcovská, rod. Beňová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, A. 

Sládkoviča 663/76, stav: vydatá 

40. Ľuba Ţigraiová, rod. Petrová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-39, stav: vydatá 

41. Ing. Jozef Kutiš, rod. Kutiš, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-40, stav: ženatý 

Eva Kutišová, rod. Mináriková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-40, stav: vydatá 

42. Ján Ondreják, rod. Ondreják, štátny občan SR, trvale bytom: Trenčianska Teplá, 

Mayerova 404/29, stav: ženatý 

Janka Ondrejáková, rod. Ondrišáková, štátny občan SR, trvale bytom: Trenčianska 

Teplá, Mayerova 404/209, stav: vydatá 

43. Zuzana Hlatká, rod. Hlatká, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-42, stav: slobodná 

44. PhDr. Rastislav Mádr, rod. Mádr, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/8-43, stav: ženatý 

Oľga Mádrová, rod. Dašková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-43, stav: vydatá 

45. Viera Laššová, rod. Marčeková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SNP 

7/13-30, stav: vydatá 

Stanislav Laššo, rod. Laššo, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SNP 

7/13-30, stav: ženatý 

46. Vojtech Stantien, rod. Stantien, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-45, stav: ženatý 

Aneţka Stantienová, rod. Krulová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/8-45, stav: vydatá 

47. Ing. Ivan Vlasatý, rod. Vlasatý, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-46, stav: ženatý 

Gabriela Vlasatá, rod. Lichnerová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/8-46, stav: vydatá 

48. Milan Lipták, rod. Lipták, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-47, stav: ženatý 

49. Peter Novosád, rod. Novosád, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH 

76/8-48, stav: ženatý 

Eva Novosádová, rod. Pagáčová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/8-48, stav: vydatá 

50. Marta Gulyasová, rod. Koloţváryová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SDH 76/8-49, stav: vdova 

51. Mgr. Adriana  Cigáňová, rod. Cigáňová, štátny občan SR, trvale bytom: Nová 

Dubnica, SNP 71/22-34, stav: slobodná 
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52. Jozef Trepáč, rod. Trepáč, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, SDH, 

76/8-51, stav: ženatý 

Marta Trepáčová, rod. Môciková, štátny občan SR, trvale bytom: Nová Dubnica, 

SDH 76/5-51, stav: vydatá 

 

 
U z n e s e n i e   č. 64 

 
K bodu: Zmena uznesenia na odkúpenie pozemkov v k. ú. Veľký Kolačín na  
             pohrebisko a multifunkčné ihrisko   

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A)  r u š í   
 

     Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 30 zo dňa 03. 06. 2010  
 
B) s c h v a ľ u j e 

 
    Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Nová Dubnica: 

 
1. pozemok parc. KN-C č. 780/3 o výmere 14 610 m2, druh pozemku 

orná pôda , ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 33189552-03-

10 zo dňa 10. 02. 2010 a úradne overeným dňa 07. 04. 2010 pod č. j. 
117/2010 Správou katastra Ilava .... odčlenením a zlúčením parciel : 
parc. KN-E č. 425/1 orná pôda o výmere 14 541 m2 a parc. KN_E  č. 

425/2 ostatné plochy o výmere 69 m2, 
2. pozemok s parc. KN-C č. 641/1 o výmere 8 190 m2 , druh pozemku 

ostatné plochy, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 
33189552-03-10 zo dňa 10. 02. 2010 a úradne overeným dňa 07. 04. 
2010 pod č. j. 117/2010 Správou katastra Ilava – odčlenením 

a zlúčením parciel 425/2 ostatné plochy o výmere 8219 m2 a parc. KN-
C 641/2 ostané plochy o výmere 29 m2, ktoré sa  všetky nachádzajú 

v katastrálnom území Veľký Kolačín, obec Nová Dubnica, okres Ilava 
a ktorých výlučným vlastníkom  je Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Nová Dubnica, M.Gorkého 824/23, 018 51 Nová Dubnica za odkupnú 

cenu 10 € / 1m2, spolu za pozemky o celkovej výmere 22 800 m2 za 
cenu 228 000 € ( slovom dvestodvadsaťosem tisíc eur ). 

 

C) u k l a d á  
 

    Pri najbliţšej zmene rozpočtu mesta Nová Dubnica pripraviť navýšenie  
    kapitálových výdavkov o čiastku 28 800,00 € 
    Z: prednostka MsÚ 

    T: v texte 
 

U z n e s e n i e   č. 65 
 

K bodu: Zmena uznesenia na čerpanie  fondu obnovy a rozvoja mesta    

                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
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A)  r u š í   

 
     Bod 2b), časť A) uznesenia č. 20 MsZ v Novej Dubnici zo dňa 26. 04. 2010     

     – Čerpanie fondu obnovy a rozvoja mesta ( FOaRM ) vo výške 223 613 €. 
 
B) s c h v a ľ u j e 

 
    Bod 2b) časť A) uznesenia MsZ v Novej Dubnici – Čerpanie fondu obnovy  

    a rozvoja mesta ( FOaRM) vo výške 285 241 €. 
 

 

U z n e s e n i e   č. 66 
 

k bodu –  Prenájom bytu na adrese Nová Dubnica, Petra Jilemnického č.  

               838, vchod 17, byt č. 2   
                  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      
A) s c h v a ľ u j e 

 
1. Prenájom bytu na adrese Nová Dubnica, Petra Jilemnického č. 838,  

     vchod 17, byt č. 2, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991      
     Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ... ako prípad hodný  

         osobitného zreteľa. 

         Odôvodnenie: 
         Mesto Nová Dubnica týmto prenájmom chce riešiť zlú situáciu  
         (sociálnu,   zdravotnú a rodinnú ) budúceho nájomcu a zabezpečiť pre  

         jeho dve deti  a chorú matku normálne ţivotné podmienky. 
2. Prenájom bytu na adrese Nová Dubnica, Petra Jilemnického č. 838,  

     vchod 17, byt č. 2, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991      
     Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. René Brixovi,  
     bytom P.O.Hviezdoslava 68/6-25 v Novej Dubnici a to na dobu  

     neurčitú s nájmom od 01. 07. 2010.  
 

 
U z n e s e n i e   č. 67 

 

k bodu –  Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné  
               obdobie po voľbách do orgánov samosprávy dňa 27. 11. 2010   
                  

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  
      

A) u r č u j e  
 
    na celé funkčné obdobie  rozsah výkonu funkcie primátora mesta na plný  

    úväzok v súlade s § 11 ods. 4 písm.  i) z. č. 369/1990 Zb. o obecnom  
    zriadení v znení neskorších predpisov po voľbách do orgánov samosprávy  
    dňa 27. 11. 2010.  
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U z n e s e n i e   č. 68 

 
k bodu –  Informácia o zmene organizácie MsÚ od 01. 05. 2010 a od               

               01. 06. 2010    
                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) b e r i e   na  vedomie   

  
    Informáciu o zmene organizácie MsÚ od 01. 05. 2010 a od 01. 06. 2010  

 

 
U z n e s e n i e   č. 69 

 

k bodu –  Poskytnutie  dotácií v zmysle § 7 zák. č. 583/2004  Z. z. v znení  
               neskorších právnych predpisov  na odstránenie následkov      

               ţivotnej pohromy (  povodní ) 
           
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) s c h v a ľ u j e    

  
    Poskytnutie finančnej čiastky 500 € mestu Keţmarok, 250 € mestu  
    Gelnica a 250 € mestu Ľubica  

 
B) u k l a d á  
 

    Pri najbliţšej zmene rozpočtu mesta Nová Dubnica pripraviť   
    navýšenie   výdavkovej časti rozpočtu mesta o  čiastku 1000,- € 

    Z: prednostka MsÚ 
    T: v texte 

 

U z n e s e n i e   č. 70 
 

k bodu –  Informácia o stave hospodárenia mesta Nová Dubnica     
                  
Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

      
A) b e r i e   na  vedomie   
  

    Aktuálny  stav  v hospodárení mesta Nová Dubnica   
 

 
 
 

 
 Ing. Ján Šušaník  
       primátor  

     
  


