
 

 

 

Zápisnica  

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  12.11.2009 

v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

     Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta – Ing. Ján Šušaník.  

V úvode privítal    Ing. arch. Gája zo spoločnosti ARCH-EKO  s.r.o. Banská Bystrica, Ing. 

Čupáka, Ing. arch. Antala, náčelníka MsP, riaditeľa Bytového podniku m.p.o., vedúcich 

oddelení a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť RNDr. Perichtu , Ing. Horta 

a PaedDr. Kačíkovú, ktorá príde na zasadnutie neskôr. Počet prítomných poslancov je 12. 

Mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

Za overovateľov zápisnice boli určené pani Marta Babuková a  pani Gabriela Kočkovská. 

Písaním zápisnice bola poverená pani Anna Szabová. 

Program rokovania obdrţali  poslanci MsZ na pozvánke spoločne s materiálmi.  

Ing. Šušaník dal návrh na rozšírenie programu  o body: 

9.  g  -  Odpredaj pozemku  Ing. Miroslavovi Škrabalovi a Janke Škrabalovej  

9.  h  -  Zmena  uznesenia  MsZ č. 80 z 28. 9. 2009  

Ing. Šušaník dal hlasovať za predloţený návrh. 

Poslanci  MsZ jednomyseľne schválili predloţený návrh ako i program rokovania MsZ ako 

celku. Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 

 

1. Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ 

    Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Primátor udelil slovo Ing. Marte Gašajovej, hlavnej kontrolórke mesta, ktorá  informovala 

o plnení úloh z rokovaní MsZ. 

 

Uznesenie č. 29 – Zverejniť vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra mesta Nová 

Dubnica. 

Úloha bola splnená. 

 

Uznesenie č. 33 

Uznesenie ukladá zabezpečiť, aby bola stanovená podmienka priestorového a výškového 

umiestnenia vodovodnej šachty pre plánované vybudovanie parkoviska a táto bola vnesená 

do Zmluvy o zriadení vecného bremena. 

Úloha bola splnená. 

 

Uznesenie č. 43  - Zapracovať zmeny do Štatútu mesta Nová Dubnica a vydať ho v úplnom 

znení. 

Úloha bola splnená. 

 

Uznesenie č. 50 - Oznámiť písomne všetkým vedúcim zodpovedným za rozpočet 

jednotlivých oddielov, výšku viazanosti ich rozpočtových výdavkov. 

Úloha bola splnená. 

 

Uznesenie č. 51 -  Zaslať výpis z uznesenia MsZ zo dňa 25.06.2009 o výsledku 

prerokovania NKÚ SR. 

Úloha  bola splnená. 

 

Uznesenie č. 52 - Zaslať výpis z uznesenia p. Rudolfovi Ţákovi. 

Úloha bola splnená. 
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Uznesenie č. 80  - V kúpnej zmluve podmieniť odpredaj pozemku aţ po uhradení kúpnej 

ceny za odpredaj budovy poţiarnej zbrojnice. 

Úloha bola splnená. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

MsZ vzalo na vedomie správu o kontrole plnenia úloh z uznesení MsZ.  

 

2. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2009 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Gašajová podala informáciu o Pláne činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Dubnica 

na II. polrok 2009. Obsahuje kontrolu  prvotných účtovných, pokladničných dokladov  

a pokladničnej disciplíny za rok 2009,  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

na rok 2010, správy o plnení uznesení MsR a MsZ, evidenciu, kontrolu vybavovania 

sťaţností a petícií ako aj náhodné kontroly. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ vzalo na vedomie návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2009. 

 

3. Návrh VZN č. .../2009 o doplnení a zmene VZN č. 8/1994, ktorým sa vyhlasuje 

    záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica -zmena a doplnok č. 8 

    Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník predloţil na schválenie VZN o doplnení a zmene VZN č. 8/1994, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Nová Dubnica – zmena a doplnok č. 8 

ÚPN. Schváleniu predchádzal podrobný výklad obstarávateľa  zmeny Ing.  Jozefa Čupáka – 

odborne spôsobilej osoby na obstarávanie  ÚPN a spracovateľa zmeny ARCH.EKO s.r.o. 

Banská Bystrica zastúpeného Ing. arch. Michalom Gájom. Zmena sa týka záujmu 

podnikateľských subjektov  vybudovať v lokalite 1 obytnú zónu Veľký Kolačín – Vavrová 

a v lokalite 2 obchodno – kultúrne a rekreačné centrum na území pri vstupe do Novej 

Dubnice oproti čerpacej stanice Oktan. Z dôvodu neudelenia súhlasu Krajským 

pozemkovým úradom v Trenčíne bola lokalita 1 zaradená len do výhľadu bez záväznej 

regulácie. Lokalita 2 bola schválená ako záväzná. Architekt mesta –Ing. arch. Antal 

odporučil schváliť  zmenu  a doplnok č. 8. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Uvedený materiál bol prerokovaný na komisii VÚPaD a  na zasadnutí MsR. 

 

Ing. Proškovcová  sa spýtala, či boli oslovení vlastníci tých pozemkov, ktoré sú potrebné na 

vybudovanie obchodno - kultúrno a rekreačného centra so súkromnými vlastníkmi. 

 

Ing. Čupák vysvetlil, ţe ÚPN nerieši vlastnícke vzťahy, rieši  len funkčné usporiadanie 

mesta a nie účel stavby. Vysporiadanie pozemkov  je v kompetencii investora. 

  

Pani Kočkovská sa obrátila s otázkou na Ing. arch. Antala, prečo to má byť obchodno-

kultúrne a rekreačné centrum? 
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Ing. arch. Antal, mestský architekt sa odvolal na Memorandum o vzájomnej spolupráci 

v ktorom bol určený účel stavby. V objekte sa budú nachádzať obchody, rekreačné 

centrá, občianska vybavenosť a športovo relaxačné plochy.  

 

PhDr. Mádr  vyslovil názor občanov  mesta, ktorí ţiadajú vybudovanie supermarketu, čo je 

podmienkou schválenia.  

 

Ing. Šušaník upozornil,  ţe obchodná zóna bude predmetom riešenia a schvaľovania aţ  

v ďalších rokovaniach. 

 

Ing. arch. Gáj  odporučil poţiadavku dosledovať  v projektovej  dokumentácii. Poznamenal, 

ţe je jasne zaregulovaná obchodno-kultúrna vybavenosť aţ nadmestského významu 

s integrovaným veľkoplošným vybavením. 

 

Ing. Marušinec   upozornil na moţnosť zvýšenia cien pozemkov zmenou ÚPN, ak   bude  

pozemok špecifikovaný na stavebné účely. 

 

Ing. Medera sa zaujímal, kto bude financovať  vybudovanie kruhového objazdu. Touto 

problematikou sa zaoberala aj komisia VÚPaD. Navrhol primátorovi mesta vstúpiť do 

rokovania so  zúčastnenými subjektmi a poţiadať ich o spolufinancovanie. 

 

Ing. Šušaník  informoval o vypracovanej dopravnej štúdii s vyčíslenou výškou finančných 

nákladov, ktorá preukázala potrebu kruhového objazdu. So spoločnosťou HRIVIS dealing 

s.r.o. Bratislava bolo podpísané Memorandum o spolupráci a spolufinancovaní  kruhového 

objazdu vo výške 25% nákladov. Na spolufinancovaní sa budú musieť podieľať i ďalší 

zúčastnení ako napr. spoločnosť Termonova a.s.  

 

Pani Kočkovská sa prihlásila do diskusie s návrhom podobným ako podal PhDr. Mádr -

vybudovať  veľkú  obchodnú jednotku pre starších ľudí, čím by sa odbúralo cestovanie za 

nákupmi do TESCA v Dubnici nad Váhom. 

 

Pán Bezdeda sa zaujímal, či budú vybudované   rozvody  vykurovania v ostatných častiach 

mesta. 

 

Ing. arch. Gáj  doplnil, ţe je to otázka na spoločnosť Termonova a.s. Nová Dubnica. 

 

Ing. Proškovcová citovala zákon č.309/2009 platný od. 1. 9.2009, ktorý  hovorí: ak sa na 

vymedzenom území  plánuje vybudovať nový objekt spotreby tepla a dodávateľ  tepla na 

tomto vymedzenom  území dodáva teplo z obnoviteľných zdrojov energie, musí sa 

prednostne vyuţiť dodávka tepla od tohto dodávateľa, ak to umoţňujú technické 

podmienky. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo VZN č. 11/2009 o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 v zmysle 

predloţeného návrhu. 
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4. Koncepcia rozvoja Novej Dubnice v oblasti tepelnej energetiky–zhodnotenie  

    3 - ročného obdobia 

    Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník privítal  predstaviteľov Slovenskej energetickej  a inovačnej agentúry 

regionálna pobočka Trenčín: riaditeľa - Ing. Miroslava  Ţilinského, Ing. Mertana a Ing. 

Pevnú. 

 

Ing. Ţilinský  informoval o „Koncepcii rozvoja Novej Dubnice v oblasti tepelnej energetiky 

- zhodnotenie 3 - ročného obdobia“, ktorá okrem analýzy súčasného stavu zabezpečovania 

výroby tepla s dopadom na ţivotné prostredie,   vyhodnocuje aj plnenie prijatých opatrení 

navrhnutých energetickou koncepciou, ako aj  závery a odporúčania pre rozvoj energetiky 

mesta Nová Dubnica. V súčasnosti zásobuje teplom väčšinu domácnosti v Novej Dubnici 

Centrálny tepelný zdroj, ktorý prevádzkuje Termonova a.s. Nová Dubnica.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

Na rokovanie prišla poslankyňa PaedDr. Kačíková. 

 

PhDr. Mádr  upozornil na  úniky tepla v podzemí  súboru B2. Zaujímal sa, či sa uvaţuje 

v koncepcii s riešením a akým. 

 

Ing. Ţilinský potvrdil zámery Termonova a.s.  investovať do primárnych rozvodov.   

Poţiadal mesto o podporu   centrálneho odberu tepla,  čo ovplyvní cenotvorbu pre 

odberateľov. 

 

Ing. Medera  si myslí, ţe centrálny zdroj všetko nevyrieši, pokiaľ sa nebude správať tak, 

aby to bolo pre občanov výhodné. Vybudovaním vlastných kotolní sa zníţili poplatky za 

odber tepla. Spoločnosť Termonova sa musí správať tak, aby obyvatelia vedeli, prečo sú 

pripojení na ňu. 

 

Ing. Marušinec doplnil, ţe opatreniami ako je zatepľovanie a výmena okien Termonove  

poklesol odbyt tepla, no keďţe majú fixné zloţky stále rovnaké,   prejaví sa to zvýšenou 

cenou tepla v  neprospech obyvateľov. 

 

Ing. Medera  upozornil na budúcu výstavbu  bytov pri ZŠ, Janka Kráľa 1, ktorá by mala byť 

vykurovaná 3 kotolňami. Otázku adresoval Ing. Ţilinskému, prečo sa nespráva CZT tak,  

aby odberatelia nemali záujem  stavať vlastné kotolne. 

 

Ing. Šušaník dal znovu do pozornosti  zákon 309/2009 a prisľúbil rokovať s EVPÚ a.s. vo 

veci pripojenia na centrálny zdroj budúcej výstavby.  

 

MUDr. Obloţinský  pripomienkoval  neúčasť  spoločnosti Termonova a.s. na MsZ, hoci 

všetky pripomienky smerujú k nim. Ak sa má podporiť odber z centrálnych zdrojov, mali 

by odpovedať na otázky prítomných. 

 

MsZ 13 hlasmi ( hlasovania sa zdrţal Ing. Medera ) schválilo Koncepciu rozvoja Novej 

Dubnice v oblasti tepelnej energetiky - zhodnotenie 3-ročného obdobia. 
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5. Zriaďovacia listina Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mgr. Vanková predloţila  návrh  novej zriaďovacej  listiny Zariadenia pre seniorov Nová 

Dubnica - predtým Domov dôchodcov, ktorá podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnej 

pomoci § 35 a § 106  nahradí  štyri zriaďovacie listiny z rokov  1992,1994,1996,1998 

a dodatok zo dňa 1.7.2002.  Doterajšie zriaďovacie listiny sú navrhnuté MsZ na zrušenie. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo  zriaďovaciu listinu Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica. 

 

 

6. Schválenie zriaďovacej listiny Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o.   

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová informovala o novej zriaďovacej listine, ktorá je  vypracovaná v zmysle 

platnej legislatívy a v zmysle záverov Správy o výsledku kontroly zriaďovacích listín 

Najvyššieho kontrolného úradu v januári 2009. Obsahuje  vecné a finančné vymedzenie 

majetku, doplnené nové údaje,  upresnený predmet činnosti BP,m.p.o. a vecné  

pomenovanie základných údajov, ktoré zriaďovacia listina má obsahovať. Pôvodná 

zriaďovacia listina BP bola vypracovaná v roku 2003 bez dodatkov.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo zriaďovaciu listinu  Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica 

– úplné znenie. 

 

7. Návrh  na zmenu organizácie MsÚ Nová Dubnica s funkčným prepojením na  

    štruktúru mesta    

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Prednostka mestského úradu Ing. Iveta Jurisová predloţila poslancom Návrh na zmenu 

organizácie MsÚ Nová Dubnica s funkčným prepojením na štruktúru mesta, pričom 

zdôraznila, ţe ide o opatrenia z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v období 

ekonomickej krízy a schválením zmeny dôjde k zníţeniu počtu zamestnancov o dvoch 

(klientska pokladňa, kniţnica) tak, aby sa zabezpečil riadny chod a funkcie MsÚ.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MUDr. Obloţinský  sa zaujímal, kedy vstúpi zmena do platnosti a či v plánovaných 

ušetrených  finančných prostriedkoch vo výške 19 tis. € je  zahrnuté  odstupné pre 

nadbytočných zamestnancov. 

 

Ing. Jurisová informovala, ţe zmena vstúpi do platnosti 01.12.2009 a v plánovaných 

ušetrených finančných prostriedkoch nie je zahrnuté odstupné. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo organizáciu MsÚ Nová Dubnica s funkčným prepojením na 

štruktúru mesta s účinnosťou od 01.12.2009. 
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8. Voľba prísediacich Okresného súdu Trenčín  

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

JUDr. Gregušová informovala o poţiadavke Okresného súdu v Trenčíne zabezpečiť 

zvolenie kandidátov do funkcie prísediacich  za mesto Nová Dubnica. Keďţe končí volebné 

obdobie, je potrebné zvoliť za mesto 8 prísediacich. Zároveň odporučila, aby boli zvolení tí 

z doterajších prísediacich, ktorí túto vykonávali v predchádzajúcom volebnom období. 

Keďţe navrhnutých kandidátov je 7, je potrebné doplniť ešte 1 kandidáta.  Navrhnutá bola 

pani Mgr. Zuzana Vanková- vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ v Novej Dubnici. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec a pán Bezdeda  navrhli  zvoliť  do funkcie  prísediacej pani Martu 

Babukovú za PaedDr. Višňovskú, ktorá sa v súčasnosti v Novej Dubnici nezdrţuje. 

 

MsZ jednomyseľne zvolilo do funkcie prísediaceho Okresného súdu Trenčín za mesto Nová 

Dubnica Vincenta Bezdedu, Jozefa Hoštáka, Annu Kobzinkovú, Kamilu Poláčkovú, Jána 

Reháka, Helenu Vranovú, Martu Babukovú, Mgr. Zuzanu Vankovú. 

 

9. Rôzne: 

 

a) Zmena člena v komisii ŢP 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil ţiadosť Bc. Jozefa Králika o uvoľnenie z funkcie v komisii 

ţivotného prostredia, ekológie a verejného poriadku. Na jeho funkciu bola navrhnutá pani  

Paulína Pruţincová. 

 

MsZ  zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie člena komisie ţivotného prostredia, ekológie 

a verejného poriadku Bc. Jozefa Králika. 

 

MsZ  jednomyseľne zvolilo do funkcie komisie ţivotného prostredia, ekológie a verejného 

poriadku Paulínu Pruţincovú. 

 

b) Odpredaj pozemku Petrovi Holišovi  

    Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba informoval o ţiadosti  Petra Holiša o odpredaj pozemku KN-C parc. č. 420/2 

o výmere 85 m2 k.ú. Veľký Kolačín za kúpnu cenu 1 020 €.  Pozemok sa nachádza pri  ich 

rodinnom dome a sprístupňuje vstup k danej nehnuteľnosti. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PhDr. Mádr upozornil na vlastníka susediacej parcely 421/4 a poţiadal preveriť, či  mu 

nebude znemoţnený prechod k vlastnému pozemku. 

 

Ing. Medera potvrdil, ţe predaj uvedenej parcely nebráni vstupu na  pozemok majiteľovi 

parcely č. 421/4. 

 

 Ing. Šušaník sa vyjadril, ţe v prípade  pochybnosti môţe pozastaviť výkon rozhodnutia. 
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MsZ   schválilo 12 hlasmi ( hlasovania sa zdrţala  pani Babuková )  odpredaj pozemku 

Petrovi Holišovi v zmysle predloţeného návrhu. 

 

c) Zriadenie vecného bremena – firma DANOVIS, s.r.o. Trenčín 
     Predkladal: zástupca primátora 

 

Firma DANOVIS s.r.o. Trenčín poţiadala o zriadenie vecného bremena pre potreby 

vodovodnej prípojky a osadenie  vodomernej šachty na parc.č. 356/1. Dôvodom ţiadosti 

o zriadenie vodovodnej prípojky je otvorenie predajne pekárenských výrobkov.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena - firma DANOVIS, s. r.o. Trenčín 

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

d) Zriadenie vecného bremena – EVPÚ, a.s. Nová Dubnica 
     Predkladal: zástupca primátora 

 

EVPÚ a.s. Nová Dubnica  poţiadala mesto Nová Dubnica o zriadenie vecného bremena.  

Dôvodom  ţiadosti o uloţenie inţinierskych sietí je stavba Nová Dubnica- obytný súbor 

EVPÚ, a. s. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Šušaník rokoval s EVPÚ a.s.  v súvislosti s pripojením sa na CZT, a to ţe  

nerešpektovali poţiadavku  spoločnosti Termonova a.s. a dali si svoj návrh, vyplývalo 

z moţnosti zákona,  ktorý   im  do tej doby umoţňoval  zriadiť si vlastnú kotolňu. Ďalší 

vývoj  bude predmetom následných rokovaní. 

 

MsZ  jednomyseľne  schválilo zriadenie vecného bremena  EVPÚ a.s. Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

e) Evidencia majetku – verejné osvetlenie 
    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová predloţila návrh na vyradenie z evidencie a  likvidáciu neupotrebiteľného 

majetku mesta: inv. č. 311,314,32 a 35, ktorých obstarávacia cena jednotlivo je vyššia ako  

5 000 € a tieţ o schválenie zaradenia majetku do evidencie „verejného osvetlenia VO 08“ 

v reprodukčnej obstarávacej cene 162.491,24 € a „verejného osvetlenia VO 12 Miklovky“ 

v reprodukčnej obstarávacej cene 21.654,32 €. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková pripomenula, ţe ešte nie je zrekonštruované verejné osvetlenie v  

Kolačíne. Vyslovila poţiadavku,  ak to finančná situácia dovolí, pokračovať v rekonštrukcii 

Kolačína. 

 

Ing. Jurisová informovala o  kompletnej rekonštrukcii zrealizovanej len  v časti KBV mesta 

Nová Dubnica. V m.č. Kolačín  boli vymenené len úsporné ţiarivky, rekonštrukcia 

rozvodov vrátane stĺpov  sa  neuskutočnila. 

 

a) MsZ jednomyseľne schválilo vyradenie z evidencie a likvidáciu neupotrebiteľného  

    majetku mesta: inv.č. 311,314,32,35, ktorých obstarávacia  jednotlivo je vyššia ako 

    5 000 €. 
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b) MsZ jednomyseľne schválilo zaradenie nasledovného majetku do evidencie: „verejné  

    osvetlenie VO 08“, v reprodukčnej obstarávacej cene 162 491,24 € a „ verejné osvetlenie  

    VO 12 Miklovky“, v reprodukčnej obstarávacej cene 21 654,32 €. 

 

f) Vyradenie majetku z evidencie –sústruh SU –35 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová  v súlade s VZN č. 8/2009 z dôvodu nefunkčnosti a neupotrebiteľnosti 

hnuteľného majetku poţiadala o vyradenie sústruhu SU – 35 v hodnote 7 256,06 € z dôvodu 

nefunkčnosti. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo   vyradenie z evidencie majetku mesta: sústruh  SU-35, inv.č. 

31, l kus, obstarávacia cena 7 256,06 € 

 

 

g)  Odpredaj pozemku  Ing. Miroslavovi Škrabalovi a Janke Škrabalovej 

      Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil opakovanú  ţiadosť Ing. Škrabalu a jeho manţelky o odpredaj 

pozemku KN-C 177 o výmere 51 m2, k.ú. Malý Kolačín do bezpodielového 

spoluvlastníctva manţelov. 

Spomínaný pozemok sa nachádza pri rodinnom dome súp.č. 292 a sprístupňuje vstup 

k danej nehnuteľnosti. 

 

PaedDr. Kačíková  navrhla  dlhodobý prenájom pozemku z dôvodu plánovanej  výstavby 

kanalizácie. 

 

Ing. Medera  neodporučil odpredaj pozemku vzhľadom na zúţenú komunikáciu 

a parkovaniu áut, ktoré  bránia bezpečnému prejazdu.  

 

MsZ jednomyseľne neschválilo odpredaj pozemku Ing. Škrabalovi a Janke Škrabalovej 

v zmysle predloţeného návrhu a uloţilo prednostke MsÚ ponúknuť zmluvu na dlhodobý 

prenájom v zmysle článku 9 VZN č. 8/2009. 

 

h) Zmena uznesenia MsZ č. 80 z 28.09.2009 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil  návrh na zmenu uznesenia č. 80 z 28.09.2009, ktorou sa v uznesení 

mení text: „ na základe geometrického plánu č. 548/2007 zo dňa 10.12.2007“ na text: „ na 

základe geometrického plánu č. 89/2009 zo dňa 27.10.2009“ 

Dôvodom zmeny geometrického plánu bolo uľahčenie vjazdu ku garáţam  za poţiarnou 

zbrojnicou. Pri pôvodnom GP bola voľná plocha pred garáţami pred poţiarnou zbrojnicou 

na prejazd a vjazd do garáţí o šírke cca 6m a zmenou plánu je ponechaný  vstup ku garáţam 

o šírke 8 m. K predávanému pozemku sa GP pričlenila časť pozemku za poţiarnou 

zbrojnicou tak, aby jeho výmera zostala nezmenená.   

 

PaedDr. Kačíková  sa spýtala, prečo boli  rozdané materiály  s bodom 9 g a 9 h   aţ pred 

začatím zasadnutia MsZ. Poţiadala o včasné zaslanie kompletných materiálov  na 

rokovania  MsZ.  
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Ing. Jurisová  vysvetlila, ţe hlavným dôvodom dodatočného rozdania uvedeného materiálu 

bol nepostačujúci  - 7 dňový časový priestor medzi rokovaním MsR a MsZ. Materiály boli 

zasielané naraz a po rokovaní MsR bolo potrebné  odporúčané zmeny dodať do materiálov 

MsZ. 

 

MsZ  10 hlasmi (hlasovania sa  zdrţali: pani Babuková, PaedDr. Kačíková a PhDr.Mádr) 

schválilo zmenu uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 80 zo dňa 28.09.2009,  ktorou sa 

v uznesení mení text „ na základe geometrického plánu č. 548/2007 zo dňa 10.12.2007“ zo 

dňa 10.12.2007 na text „na základe geometrického plánu č. 89/2009 zo dňa 27.10.2009“. 

 

10. Diskusia 

 

Pani Kočkovská informovala o ţiadosti pani Molnárovej o uvoľnenie z funkcie  v komisii 

školstva z osobných dôvodov. 

 

 

Pani Vetrová  upozornila na nevyhovujúce autobusové  spoje SAD do Trenčianskej Teplej, 

ktoré nekorešpondujú s odchodom vlakov. Poţiadala primátora mesta o zjednanie nápravy. 

 

Rovnakú skúsenosť má i pani Babuková, ktorá podporila ţiadosť pani Vetrovej.  

 

Ing. Proškovcová upozornila na moţnosť uskutočniť zmeny spojov  na základe podnetu 

MsÚ aj v priebehu roka.  

 

PhDr. Mádr sa pozastavil  nad  nevhodným správaním vodičov, navrhol členom komisie 

VÚPaD  riešiť problém  autobusových spojov  so SAD v Ilave v prospech občanov. 

  

PaedDr. Kačíková poznamenala, ţe so  SAD Ilava má mesto zlé skúsenosti a doteraz nebolo 

vyhovené ani jednej poţiadavke mesta vo vzťahu k m.č. Kolačín. 

 

Ing. Šušaník na základe poţiadaviek obyvateľov mesta prisľúbil rokovať so SAD Ilava  za 

účelom zjednania nápravy. 

 

Pani Drieniková - predseda  ZO Jednoty dôchodcov Slovenska poţiadala o stretnutie 

u primátora mesta s cieľom stanoviť jasné pravidlá pre uţívanie priestorov v Kultúrnej 

besede. 

 

Ing. Šušaník súhlasil s poţiadavkou pani Drienikovej. Navrhol stretnutie za účasti  Mgr. 

Kacinovej -vedúcej oddelenia kultúry a športu, pani Drienikovej a pani Vetrovej- správkyne 

uvedeného objektu.  

 

Pani Kalapošová  upozornila náčelníka MsP na  parkovania áut  na chodníkoch 

Hviezdoslavovej ulice. 

 

Náčelník MsP potvrdil, ţe   od februára 2009 platí vyhláška, ktorá parkovanie na 

chodníkoch povolila s tým, ţe vodič musí nechať minimálne 1,5 m chodníka pre chodcov. 

MsP  môţe zasiahnúť len v prípade, ak je priestor menší ako 1,5 m.  

 

Ing. Šušaník doplnil, ţe  parkovacie plochy sa budú riešiť, avšak všetko sa odvíja od 

finančnej situácie. Zároveň je potrebné pre budovanie parkovísk vypracovať a schváliť  

projektovú dokumentáciu. Vypracovanie projektovej dokumentácie a štúdie k parkovacím 
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miestam budú riešiť  rozmiestnenie parkovísk, ale aj celú dopravnú situáciu vzhľadom 

k novobudovaným objektom. 

 

Ing. Medera poţiadal prijať VZN s navrhnutým opatrením riešenia parkovania. V prípade 

napadnutia snehu autá parkujúce na ceste či chodníkoch  bránia mechanickému odhŕňaniu 

snehu. Je potrebné oznámiť  majiteľom vozidiel,  ţe v prípade parkovania na Ul. Janka 

Kráľa a Hviezdoslavovej nebude v týchto úsekoch odhrnutý sneh. VZN by riešilo zákaz 

parkovania počas sneţenia vo vybraných lokalitách. 

 

 

 

 

11. Záver 

 

Keďţe ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy členovia MsZ nemali, primátor 

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                       Ing. Ján Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                           primátor mesta     
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