
Zápisnica  

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  14.12.2009 

v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

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

V úvode privítal TV Povaţie, zástupcu tlače - pani Ţalúdkovú a všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neprítomnosť RNDr. Perichtu, pani Babukovej a MUDr. Augustínovej, ktoré 

prídu na zasadnutie neskôr. 

Ing. Šušaník konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (12 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášania schopné.  

Program rokovania obdrţali členovia MsZ na pozvánke spoločne s materiálmi. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: JUDr. Holba a Ing. Šupák. 

Písaním zápisnice bola poverená Anna Szabová. 

Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 

 

1. Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ 

    Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Ing. Marta Gašajová, hlavná kontrolórka mesta informovala o úlohách z predošlých 

uznesení nasledovne: 

 

Úlohy zo zasadnutia MsZ dňa 12.11.2009  

 

Uznesenie č. 85/2009 

Úloha č. 1- Zabezpečiť vyhotovenie čistopisu Územného plánu mesta Nová Dubnica-zmena 

a doplnok č. 8 v súlade s výsledkom jeho schválenia. 

Úloha je splnená.  

 

Úloha č. 2- Zabezpečiť uloţenie schváleného  územného plánu mesta Nová Dubnica-zmena 

a doplnok č. 8  podľa § 28 ods. 3)  stavebného zákona. 

Úloha nie je zročná. 

 

Uznesenie č. 97/2009 

 

Úloha č. 1- Ţiadosť Ing. Miroslava a Janky Škrabalovcov o odkúpenie pozemku.  

Úlohou mesta bolo ponúknuť zmluvu na dlhodobý prenájom v zmysle článku 9 VZN č. 

8/2009 

Úloha bola splnená. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

  

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

 

2. Správa o vykonaných kontrolách 

    Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  II. polrok 2009 boli 

uskutočnené kontroly v dobe od 25.11.2009 do 27.11.2009 a od 8.12.2009 – 9.12.2009. 

Predmetom kontroly z hľadiska úplnosti, prehľadnosti a pouţiteľnosti v súlade so zákonom 

č. 502/2 Z. z., vnútorných Smerníc č. 4/2006 a 5/2005 boli pokladničné a účtovné doklady 

za obdobie júl, august, október, november, december 2009.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.    
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MsZ vzalo na vedomie správu o výsledku kontroly účtovných a pokladničných dokladov 

MsÚ za II. polrok 2009. 

 

3. Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010 obsahuje  štyri  kontroly 

z oblasti rozpočtu účtovníctva a finančného riadenia  mesta a organizácií zriadených 

mestom. Ďalšie úlohy plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2010- teda stanoviská 

k záverečnému účtu za rok 2009, kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ, kontrola 

vybavovania sťaţností a petícií sú uloţené hlavnému kontrolórovi mesta zákonom 369/1990 

Zb. a uzneseniami MsZ. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.    

 

MsZ schválilo plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2010. 

 

4. Zmena rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2009 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jeţíková  informovala  o vývoji hospodárenia podľa rozpočtu a vykonaní zmeny 

v rozpočte s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu. Ak na  úhradu nevyhnutného 

výdavku neboli v rozpočte zabezpečené potrebné prostriedky a nie je moţné ich zabezpečiť 

v rámci  schváleného limitu schválených rozpočtovaných prostriedkov, musí ich mesto 

zabezpečiť v rámci svojho rozpočtu zmenou rozpočtu, rozpočtovými opatreniami 

a pouţitím svojich peňaţných fondov. 

Rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2009 je po vykonanej zmene vyrovnaný v príjmovej 

aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške 6 460 007 €. Celkovo došlo k zvýšeniu o 62 142 €.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Materiál bol prerokovaný na F a MK a odporučený na schválenie MsZ. 

 

MsZ schválilo  zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica a programov na rok 2009 v zmysle 

predloţeného materiálu. 

 

5. Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2010-2012 

    Návrh podnikateľského plánu na roky 2010-2012 

    Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. 

 

Bc. Beţák podal informáciu o návrhu rozpočtu  na roky  2010, 2011, 2012, ktorý je 

vypracovaný v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR č. 010175/2004-42. 

Vypracovaný rozpočet je rozdelený na časť pre verejno-prospešnú činnosť a časť pre 

podnikateľskú činnosť, ako podnikateľský plán mestskej príspevkovej organizácie. 

Z návrhu rozpočtu na rok 2010 vyplýva, ţe rozpočet je postavený ako vyrovnaný, príjmová 

aj výdavková časť je vo výške 76 481 €. 

I návrh rozpočtu na rok 2011 je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti 75 352 €. 

Rovnako vyrovnaný je i návrh rozpočtu na rok 2012 v príjmovej a  výdavkovej časti   

78 259 €. 

Podnikateľský plán je v časti výnosov a nákladov vyrovnaný v celkovej výške: v roku 

2010: 55 415 €,  v roku 2011: 57 663 € a v roku 2012: 57 663 €. Rozpočet  bol vypracovaný 

s tým, ţe pri beţných výnosoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta.  Rozpočty na roky 2010,2011 a 2012 sú vyrovnané. 

Materiál je spracovaný písomne  tvorí prílohu zápisnice. 
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Materiál bol prerokovaný na FaMK bez výhrad. 

 

MUDr. Obloţinský  sa zaujímal, koľko  zamestnancov má BP m.p.o., koľko finančných 

prostriedkov vynaloţí BP m.p.o. na sluţby (poštovné), ďalej sa spýtal, či by nebolo vhodné 

dať mestské WC do prenájmu súkromnej osobe a čo znamená poloţka 636 nájomné za 

nájom. 

 

Bc. Beţák uviedol, ţe Bytový podnik má 9 zamestnancov, z toho 2 zamestnankyne 

vykonávajú upratovacie práce a sú platené mestom, mestské WC nemôţe dať do prenájmu, 

keďţe  je vo vlastníctve mesta a poloţka 636 znamená odvedený nájom mestu za uţívanie  

budovy BP m.p.o. 

 

PhDr. Mádr poţiadal Bc. Beţáka, uviesť pri návrhu rozpočtu pre  roky 2010-2012 údaj 

z predošlého roku,  aby bolo jasné, v ktorých poloţkách došlo k výrazným zmenám, s čím 

poslanci MsZ súhlasili.  

 

MsZ schválilo rozpočet Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2010-2012 podľa 

predloţeného návrhu. 

 

6. Návrh rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky  2010-2012 

     Predkladala: prednostka  MsÚ 

 

Ing. Jeţíková  uviedla, ţe obce sú povinné zo zákona o rozpočtových pravidlách územných 

samospráv od roku 2007 zostavovať viacročný rozpočet, t.j. rozpočet na 3 roky, v tomto 

roku na roky 2010-2012 vrátane programového rozpočtu.  

Návrh rozpočtu na rok 2010 je postavený ako vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť je vo  

výške 7 102 091 €. 

Z návrhu rozpočtu na rok 2011 vyplýva, ţe rozpočet  mesta, ktorý je vnútorne členený na 

rozpočet mesta, právnych subjektov /ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ/, neštátnych subjektov 

a Domova dôchodcov je postavený ako vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť je vo výške  

4 843 192 €. 

Návrh rozpočtu na rok 2012  je tieţ postavený ako vyrovnaný, príjmová a výdavková časť 

je vo výške 5 016 161 €. Programový rozpočet obsahuje 9 programov, ktoré sú rozpísané 

v tabuľkovom prehľade a týkajú sa len výdavkov. 

Materiál je spracovaný písomne  tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Gašajová vzhľadom na to, ţe zmeny celkový charakter rozpočtu nemenia, odporučila 

rozpočet schváliť tak, ako bol predloţený.  

 

Na rokovanie prišla MUDr. Augustínová 

 

Ing. Marušinec  navrhol, aby výdavky mesta počas prvých 4 mesiacov  roka 2010 

neprekročili  v kaţdom mesiaci rozpočtového roka  1/12 celkových výdavkov rozpočtu 

schváleného na rok 2010 aţ do odvolania. 

 Ďalej podal aj poslanecký návrh  vykonať v mesiaci január 2010 rozpočtové opatrenie so 

súhlasom primátora mesta vo výške 2 656 €. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečí 

chod mestskej plavárne v mesiacoch január - marec 2010. Presun finančných prostriedkov 

sa vykoná z poloţky výnos DPFO pre mesto do rozpočtu ZŠ J. Kráľa na poloţku výnos 

DPFO vo výške 2 656 €.  

 

MsZ 14 hlasmi schválilo poslanecký návrh Ing. Marušinca.  
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Ing. Jurisová informovala, ţe finančné prostriedky vo výške 33 194 €, ktoré sú 

rozpočtované na dotácie mesta, budú  prerozdelené jednotlivým organizáciám v roku 2010 

na základe doporučení komisií pri MsZ. 

 

PhDr. Mádr poţiadal  v záujme bezpečnosti v meste o nainštalovanie kamerového systému 

najmä v Areáli zdravia, na Trenčianskej ulici a pri  „čínskom múre“. Z tohto dôvodu je 

nevyhnutné  zakomponovať  potrebné finančné prostriedky do rozpočtu, prípadne  

zapracovať do výdavkovej časti rozpočtu pri  jeho úprave v apríli 2010. 

 

Náčelník MsP informoval o ţiadosti MsP na finančné prostriedky z Rady vlády pre 

prevenciu kriminality. Po získaní finančných prostriedkov by bolo moţné kamerový systém 

rozšíriť podľa poţiadaviek jednotlivých komisií. 

 

Ing. Šušaník doplnil, ţe po získaní dotácie  bude potrebné  určiť lokality, kde sa kamerový 

systém nainštaluje.  V prípade, ţe prostriedky nebudú pridelené, bude sa musieť financovať 

z rozpočtu mesta. 

 

MUDr. Augustínová vyslovila poţiadavku na osvetlenie zdravotného strediska a poţiadala 

MsP o častejšie hliadkovanie v uvedených priestoroch. 

 

PaedDr. Kačíková – členka redakčnej rady poţiadala , aby sa nezniţoval rozpočet na  výdaj 

Novodubnických zvestí.  

 

MsZ schválilo  rozpočet mesta Nová Dubnica na roky  2010-2012 v zmysle predloţeného 

návrhu jednomyseľne. 

 

7. Návrh VZN č. .../2009-o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné  

    odpady 

    Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Mgr. Bašná   podala informáciu o úprave výšky poplatkov podľa skutočných nákladov na 

odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre rok 2010. 

Zmeny sa týkajú: 

článku 2 -  sadzba poplatku VZN č. 11/2008 

 

bod 1. fyzické osoby 

     a)  sadzba za fyzickú osobu  sa mení z 22,00 € / rok na 22,99 € / rok 

     b)  sadzba za fyzickú osobu (úľava)  z 10,98 € / rok na 11,49 € / rok  

     c) a d) sadzba za zamestnanca           z 18,03 € / rok na 20,00 € / rok 

 

bod 2. množstvový zber 

a) doposiaľ bola sadzba 0,464 €/1 komunálneho odpadu navrhnuté je zvýšenie na 

0,0500 €/l komunálneho odpadu. 

 

v článku 3 – určenie poplatku 

bod 4. 

c) návrh na zmenu  koeficientu z 0,7 na koeficient 1. 

 

Z uvedeného vyplýva, ţe zmena sadzieb prispeje k priblíţeniu príjmov za odpad na úroveň 

nákladov za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu pre rok 2010.Výraznejšie zvýšenie  
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poplatku je určené právnickým osobám, pretoţe ich poplatok bol nízky napriek tomu, ţe 

produkujú pribliţne rovnaké mnoţstvo zmesového komunálneho odpadu. 

Fyzickým osobám je navrhnuté zvýšenie o 1 € oproti minulému roku. V uvedenom 

poplatku je zahrnutý aj vývoz objemného odpadu 2x ročne, na ktorý nebolo v roku 2009 

dostatok financií. 

Materiál je spracovaný písomne a  tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Proškovcová - predseda komisie ţivotného prostredia, ekológie a verejného poriadku  

poznamenala, ţe komisia  sa problematikou odpadov dlhodobo zaoberá a predloţený návrh 

odporučila na schválenie. 

 

Pani Kočkovská poznamenala, ţe podľa predkladaného návrhu podnikatelia, ktorí 

produkujú menšie mnoţstvo komunálneho odpadu budú musieť hradiť zvýšený poplatok. 

 

Mgr. Bašná vysvetlila, ţe tí podnikatelia, ktorí sú nespokojní s výškou poplatku, majú 

moţnosť poţiadať o mnoţstvový zber, ktorý vystihuje skutočne odovzdané mnoţstvo. Tým 

si budú sami regulovať poplatok sa vzniknutý komunálny odpad. 

 

MsZ schválilo VZN č.13/2009 –  o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

8. Návrh VZN č. .../2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,   

    dieťa MŠ a školského  zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Mgr. Vyhňár  informoval o zmene legislatívy, kde sa mení s účinnosťou od 1. januára 

2010 doterajší postup obce pri poskytovaní dotácií  na mzdy a prevádzku pre školy, pre 

 školské zariadenia, vrátane neštátnych škôl a školských zariadení. Podľa § 6 ods. 12 písm. 

d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sú všetky 

obce, v ktorých sídli základná umelecká škola, jazyková škola, materská škola alebo 

školské zariadenie, povinné určiť  výšku dotácie na ţiaka v  uvedených školách a školských 

zariadeniach na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením. Zároveň 

uvedený zákon zaväzuje obec poskytnúť v období rokov 2010 a 2011 dotáciu na ţiaka 

cirkevnej školy a školského zariadenia najmenej vo výške 88% z dotácie poskytovanej na 

ţiaka v škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Navrhovaná výška 

dotácie  v predkladanom VZN je vypočítaná z očakávanej výšky výnosu dane z príjmov na 

rok 2010 a to zo sumy  

2 458 947 €. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Na rokovanie sa dostavila pani Babuková. 

 

MsZ schválilo VZN č. 12/2009 – o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na ţiaka 

základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa  školského zariadenia so 

sídlom na území mesta Nová Dubnica. 
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9. Vyradenie pohľadávky firmy INTECO, spol. s.r.o. z podsúvahovej účtovnej  

    evidencie 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak  predloţil  návrh na vyradenie pohľadávky vo výške 4 284,67 € 

z podsúvahovej evidencie,  nakoľko obchodná spoločnosť INTECO, spol. s.r.o. Nová 

Dubnica je vymazaná z obchodného registra   a zároveň poţiadal, aby mesto Nová Dubnica 

zastavilo aj exekučné konanie z dôvodu ďalšieho nezvyšovania trov exekúcie. Pohľadávka 

vznikla   neuhradením faktúr za prenajaté nebytové priestory za obdobie 1.-5.m. 2003. 

 

FaMK odporučila schváliť predloţený návrh. 

 

Ing. Medera  navrhol viesť  evidenciu majiteľov firiem  s konkrétnymi menami, aby 

v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv,  nedostali od mesta prenájom a ani 

zákazky. 

 

Pani Kočkovská  súhlasila s predloţeným návrhom a doplnila, ţe je potrebné viesť hlavne 

evidenciu konateľov firiem. 

 

Ing. Šupák navrhol   ošetriť to tak, aby sa predišlo  pohľadávkam. 

 

MsZ  schválilo  vyradenie pohľadávky firmy INTECO, spol. s.r.o. vo výške 4 284,67 € 

z podsúvahovej účtovnej  evidencie. Hlasovania sa zdrţal MUDr. Obloţinský. 

 

10. Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite  

      Hliny pre vybudovanie obchodno-kultúrneho a rekreačného centra. 

      Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba informoval o návrhu na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaţe o najvhodnejší 

návrh na  odpredaj pozemku v lokalite Hliny pre vybudovanie obchodno-kultúrno 

a rekreačného centra, predmetom ktorej sú  podmienky prevodu vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam vedených na LV 2357 v k.ú. Nová Dubnica v lokalite Hliny o výmere  

27 000 m2. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PhDr. Mádr vyslovil  poţiadavku obyvateľov mesta, vybudovať v meste  hypermarket, 

zároveň poukázal, ţe sú  dlhodobé lehoty na prípravy a následne  realizáciu stavby.   

 

Ing. Olaš odpovedal, ţe nie je moţné nič urýchliť, nakoľko zákon presne určuje postup 

a lehoty od zahájenia stavebného konania aţ po kolaudáciu. 

 

MUDr. Obloţinský sa informoval akým spôsobom bude zverejnené vyhlásenie súťaţe. 

 

Ing. Vyhňár  doplnil, ţe vyhlásenie súťaţe bude zverejnené na internetovej stránke, na 

vývesnej tabuli a tieţ v týţdenníku PARDON. 

 

MsZ schválilo  zámer odpredať pozemky v k.ú. Nová Dubnica v lokalite Hliny o výmere 27 

m2 na účel vybudovania obchodno-kultúrneho a rekreačného centra ako aj súťaţné 

podmienky verejnej obchodnej súťaţe „Predaj nehnuteľností - pozemkov v lokalite Hliny 

v k.ú. Nová Dubnica“. 
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11. Rôzne: 

 

b) Cenová mapa pozemkov 

     Zásady prevodu nehnuteľností (pozemkov) vo vlastníctve mesta  Nová Dubnica 
     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predniesol návrh na zrušenie cenovej mapy pozemkov, ktorá bola schválená 

MsZ dňa 25.06.2007 uznesením č. 4/2007 časť G, ods. 2. 

Uvedená cenová mapa pozemkov je nevyhovujúca, keďţe stanovuje len všeobecnú hodnotu 

pozemkov, ale nezohľadňuje druh pozemkov, trhovú cenu a ďalšie skutočnosti ako je 

moţné vyuţitie na podnikateľské účely, vyuţitie ako stavebný pozemok, zriadené vecné 

bremená na pozemku, prípadne ďalšie  potrebné údaje. Súčasne predloţil návrh Zásad 

prevodu nehnuteľností (pozemkov) vo vlastníctve mesta Nová Dubnica spracovaných  

ekonomickým oddelením - správa majetku mesta, ako záväzný dokument pre prípravu 

prevodov pozemkov. 

Ing. Mgr. Vyhňár doplnil dôvody vedúce k spracovaniu tohto materiálu 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ schválilo zrušenie cenovej mapy pozemkov a zásady prevodu nehnuteľností 

( pozemkov ) vo vlastníctve mesta Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

12. Diskusia 

 

13. Záver 

 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                       Ing. Ján Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                          primátor mesta    

 

 

 

 

 

 

I. overovateľ                                                                                  II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Szabová 


