
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  13.07.2009 

v zasadačke  MsÚ 

 

     Rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor   mesta – 

Ing. Ján Šušaník. 

V úvode privítal Ing. Vojtáša zo spoločnosti S.A.B.A s.r.o. Prievidza a  všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť poslankýň: MUDr. Augustínovej a pani Babukovej. 

Ing. Šušaník konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (13 z 15 ) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

Za overovateľov zápisnice boli určení:  pani Gabriela Kočkovská a MUDr.  Štefan 

Obložinský.  

Písaním zápisnice bola poverená Anna Szabová. Program rokovania obdržali členovia 

mestského zastupiteľstva na pozvánke spoločne s materiálom.  

Bolo prikročené k prerokovaniu  bodu v zmysle schváleného programu. 

 

1. Projekt „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti  -ZUŠ Nová Dubnica  

    Predkladal: primátor mesta 

 

   V rámci vyhlásenej  výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Mesto Nová 

Dubnica vypracovalo projekt „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti – ZUŠ 

Nová Dubnica“, na realizáciu ktorého podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok.  

Celkové náklady na tento projekt predstavujú sumu 916 829,56 € s DPH. 

Spolufinancovanie mesta bude vo výške 5% z celkových nákladov, t.j. vo výške 45 841,48 

€ s DPH. 

Termín rezervácie podania projektu je zaregistrovaný na deň 17.07.2009. Projekt bol 

vypracovaný v súlade s cieľmi PHSR. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Vojtáš  oboznámil prítomných s projektovou dokumentáciou, ktorej cieľom je úprava 

existujúceho objektu pre potreby ZUŠ Nová Dubnica. Projekt bol limitovaný finančnými 

prostriedkami odvíjajúcimi sa od počtu žiakov (356 žiakov x 75 tis. Sk = 27 mil. Sk). 

Okrem čiastočných dispozičných zmien objektu bude rekonštrukcia vykonávaná  aj za 

účelom opravy jednotlivých stavebných konštrukcií a rozvodov inžinierskych sietí  

z dôvodu opotrebovanosti. Rekonštrukcia objektu predstavuje opravu obvodového plášťa 

budovy, kompletnú výmenu výplní okenných otvorov, otvorov zasklených stien, doteplenie 

strešných konštrukcií ako aj kompletnú rekonštrukciu interiéru. Súčasťou rekonštrukčných 

prác bude aj sprístupnenie určitých častí školy osobám so zníženou schopnosťou pohybu. 

Pre potreby projektovej dokumentácie je celý objekt rozdelený na dva základné stavebné 

objekty. Prioritnou časťou je stavebný objekt SO-O1 budova  ZUŠ, na realizáciu ktorého 

bude mesto žiadať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov  EÚ. 

 

Diskusia 

 

Ing. Jurisová sa zaujímala, koľko nových tried vznikne v ZUŠ. 

 

Ing. Vojtáš  uviedol, že projekt obsahuje 29 učební, z toho je 26 nešpecializovaných  a 3  

špecializované sú určené pre výpočtovú techniku, výtvarné práce (vypaľovacie pece) 

a tanečnú sálu. 
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Pani Poláčková sa   zaujímala o rozlohu koncertnej sály. Ing. Vojtáš  poznamenal, že 

vznikne odstránením priečky medzi školskou jedálňou a kuchyňou  o rozlohe 94 m2. 

 

Ing. Šušaník uviedol, že pridelené finančné prostriedky  z eurofondov vo výške 27 mil.Sk 

sa využijú  účelovo t.j.  na sprevádzkovanie hlavnej budovy. 

 

Pán Bezdeda  sa zaujímal,  či v projektovej dokumentácii je  zahrnutý aj správcovský byt.   

 

Ing. Vojtáš  uviedol, že so zriadením správcovského bytu sa v  projekte neuvažuje.  

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo : 

 

1. Predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP – 1.1-

2009/01   na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a zníženie energetickej  náročnosti- 

ZUŠ Nová Dubnica“, ktorý je realizovaný pre Základnú umeleckú školu, Sad 

Duklianskych hrdinov  88/9, elokované pracovisko Hviezdoslavova 13/4 Nová 

Dubnica,  ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Nová 

Dubnica a s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nová Dubnica.  

2. Zabezpečenie  realizácie projektu  po schválení žiadosti o Nenávratný finančný 

príspevok 

3. Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

t.j. vo výške 45 841,48 €. 

 

Na záver primátor mesta poďakoval všetkým za účasť a rokovanie mimoriadneho 

mestského zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                       Ing. Ján Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                           primátor mesta     

 

 

 

 

I. overovateľ                                                                                  II. overovateľ 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Szabová 

 

 

 

 

 

 


