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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa 05.02.2014 

v Kultúrnej besede 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

kontrolórku, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľku ZUŠ, riaditeľku Zariadenia 

pre seniorov, zástupcov regionálnych novín a všetkých prítomných. Ospravedlnil 

neprítomných poslancov MUDr. Augustínovú, PaedDr. Kačíkovú, Bc. Marušinca a Ing. 

Horta. Ing. Marušinec konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (11 z 15) je 

mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdrţali poslanci na pozvánke 

spoločne s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Babuková a Bc. Cucík. 

Poslanci MsZ súhlasili s programom v zmysle predloţeného návrhu. Bolo prikročené 

k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1.  Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16.12.2013 nevyplynuli ţiadne uznesenia a úlohy prijaté 

ako ukladá. Predloţila plnenie úloh zo zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 

24.04.2013, uloţené uznesením č. 40 – 3 úlohy sú splnené, 2 úlohy majú trvalý charakter 

a priebeţne sa plnia. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie kontrolu plnenia úloh z rokovaní MsZ. 

 

2.  Správa o výsledku realizovaných kontrol 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Kontroly boli vykonané v súlade s § 11 odst. a) zákona č. 502/2001 Z.z., s plánom kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Dubnica na II. polrok 2013. Kontroly boli 

realizované v období december – január 2014.  

Kontrola dodrţiavania a uplatňovania zákona o cestovných náhradách. Cieľom kontroly bolo 

preveriť dodrţiavanie a uplatňovanie zákona o cestovných náhradách v súlade s platnými 

všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi kontrolovaného subjektu kontrolou 

dokumentácie. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. 

Kontrola vybavovania sťaţností v podmienkach mestskej samosprávy za rok 2013. Cieľom 

kontroly bolo preveriť postup kontrolovaného subjektu pri uplatňovaní zákona č. 9/2010 Z.z., 

vnútornej smernice mesta Nová Dubnica – Zásady postupu pri vybavovaní sťaţností 

v podmienkach mesta Nová Dubnica. Na posúdenie bolo podaných desať sťaţností. Z týchto 

podaní boli posúdené ako sťaţnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. tri podania označené ako 

sťaţnosť. Dve sťaţnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené a jedna sťaţnosť bola 

vyhodnotená ako opodstatnená spôsobená neúmyselne. V roku 2013 neboli doručené ţiadne 

podania označené ako petícia. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba odporučil, aby sa jedenkrát ročne v správe o výsledku realizovaných kontrol 

podávala informácia o vybavovaní petícií. Poznamenal, ţe ak anonymná sťaţnosť obsahuje 

závaţne poukázanie na nedostatky, odporúča postúpiť ju na preverenie príslušnému oddeleniu 

na MsÚ. 
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Ing. Gašajová reagovala, ţe anonymné ţiadosti sú postúpené príslušným oddeleniam na MsÚ. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o výsledku realizovaných kontrol. 

 

3.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 

      Predkladá: hlavná kontrolórka 

 

Predloţenie správy  mestskému zastupiteľstvu je uloţené hlavnému kontrolórovi Zákonom 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v § 18 f odsek (1) bod c) do 60 dní po skončení roka. 

V roku 2013 kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola určená § 18 - § 18 f) zák.                  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a plánmi kontrolnej činnosti HK mesta Nová Dubnica na 

r. 2013, schválenými na rokovaniach MsZ dňa 13.12.2012 na I. polrok 2013 uznesením č. 

120/2012 a dňa 26.06.2013 na II. polrok 2013 uznesením č. 47/2013. 

V roku 2013 kontrolný orgán vykonal v zmysle plánu kontrol nasledovné kontroly: 

- Celkový počet kontrol a previerok písomne zdokumentovaných:                             8 

- Počet kontrol v zmysle plánu kontrol:                                                                        8 

- Počet kontrol vykonaných na základe prijatého uznesenia MsZ:                               0 

- Počet kontrol, na základe výsledku ktorých bola vypracovaná „Správa o výsledku 

kontroly“:                                                                                                                    5 

- Počet kontrol, na základe výsledku ktorých bol vypracovaný „Záznam o výsledku 

kontroly“ z dôvodu, ţe neboli zistené nedostatky:                                                     3 

- Stanovisko k rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2014 – 2016:                            1 

- Stanovisko k dlhovej zaťaţenosti mesta:                                                                     0 

- Stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2012:                                                   1 

- Správy o výsledku realizovaných kontrol za rok 2013 v MsZ                                    4         

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

za rok 2013. 

 

4. VZN mesta Nová Dubnica č. .../2014 o miestnych daniach na území mesta Nová   

Dubnica 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto obdrţalo dňa 11.10.2013 protest prokurátora proti VZN Mesta Nová Dubnica č. 9/2012 

o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica. Protest smeroval proti článku 4, ods. 1, 

ods. 2 a to v časti týkajúcej sa dane zo stavieb. Dňa 13.11.2013 sa uskutočnilo zasadnutie 

MsZ v Novej Dubnici, ktoré uznesením č. 104/2013 nevyhovelo protestu prokurátora a malo 

nasledovať podanie ţaloby Okresnou prokuratúrou v Trenčíne na neplatnosť VZN Mesta 

Nová Dubnica č. 9/2012. K podaniu ţaloby nakoniec nedošlo a to z dôvodu prijatia zákona č. 

347/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, ktorý posunul termín na zosúladenie násobku medzi najniţšou a najvyššou 

sadzbou dane zo stavieb do roku 2024. Taktieţ mesto listom zo dňa 03.12.2013 informovalo 

Okresnú prokuratúru v Trenčíne, ţe na najbliţšom zasadnutí v roku 2014 sa bude MsZ 

všeobecne záväzným nariadením zaoberať. V predloţenom nariadení je upravená sadzba dane 

zo stavieb tak, ţe bol poníţený násobok medzi najvyššou a najniţšou sadzbou dane zo stavieb 

a z bytov, keď najvyššiu sadzbu dane zo stavieb zníţilo zo sumy 2,20 €/m² na sumu 2,15 

€/m². Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN Mesta Nová Dubnica  č. 1/2014 

o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica. 

 

5. Zmena zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy, P.O. Hviezdoslava 13/4 Nová 

Dubnica 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto dňa 04.02.2013 poţiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o zapoţičanie čestného názvu pre Základnú umeleckú školu, P.O. Hviezdoslava Nová 

Dubnica – na Základnú umeleckú školu Štefana Baláţa. Ministerstvo školstva SR mestu Nová 

Dubnica dňa 16.10.2013 oznámilo, ţe komisia Ministerstva školstva konštatovala, ţe škole 

zapoţičanie čestného názvu odporúča na schválenie. Dňa 22.12.2013 odovzdalo mesto ZUŠ 

čestný názov a pamätnú veľkorozmernú fotografiu Štefana Baláţa. Vzhľadom na uvedené 

predkladáme novú zriaďovaciu listinu Základnej umeleckej školy Štefana Baláţa, P.O. 

Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica. Zároveň dávame návrh na zrušenie Zriaďovacej listiny 

ZUŠ, P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica, schválenej uznesením MsZ č. 31 zo dňa 

24.04.2013. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo novú zriaďovaciu listinu Základnej umeleckej 

školy Štefana Baláţa, P.O. Hviezdoslava, Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

6.  Návrh na rozdelenie dotácií 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na mesto boli doručené v termíne do 15.11.2013 písomné ţiadosti o poskytnutie dotácií 

z rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2014. Všetky boli predmetom prejednávania 

v príslušných komisiách. Poţiadavka jednotlivých ţiadateľov na vyplatenie finančných 

prostriedkov na rok 2014 z rozpočtu mesta vo forme dotácií je vo výške 42 700 €. Poţiadavka 

z komisií na vyplatenie finančných prostriedkov na rok 2014 z rozpočtu mesta vo forme 

dotácií je vo výške 30 740 €. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie 

z mesta, ktorá bola schválená v návrhu rozpočtu mesta za rok 2014 na zasadnutí MsZ dňa 

16.12.2013 je vo výške 30 000 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo rozdelenie dotácií v zmysle predloţeného 

materiálu. Hlasovania sa zdrţal JUDr. Holba. 

  

7.  Návrh na schválenie investičného úveru 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 16.12.2013 schválilo MsZ v návrhu rozpočtu mesta na roky 2014-2016 úver vo výške 

100 000 €. Vychádzajúc z potrieb mesta predkladáme návrh na schválenie úveru formou 

kontokorentného úveru na financovanie prevádzkových potrieb. Z väčšej časti bude úver 

vyuţitý na rekonštrukciu chodníkov a ciest. Mesto Nová Dubnica oslovilo štyri bankové 

inštitúcie na zaslanie indikatívnej ponuky pre financovanie prevádzkových potrieb v podobe 

kontokorentného úveru vo výške 100 000 € s termínom splatnosti do 30.11.2014. Na základe 

predloţených  ponúk sa mesto rozhodlo pre financovanie prevádzkových potrieb mesta cez 

Všeobecnú úverovú banku, a.s., nakoľko je jej ponuka pre mesto najvýhodnejšia. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Gašajová informovala, ţe dodrţiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania a ich preverenie pred ich prijatím vyplýva hlavnému kontrolórovi z § 17 odst. 9 

zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Predmetný návrh úverového 

zabezpečenia financovania prevádzkových potrieb návratnými finančnými zdrojmi je v súlade 

s § 17 ods. 6. zákona 583/2004 Z.z. t.j. celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných 

beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok vrátane 

výnosov neprekročí 25% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 

Uviedla, ţe celkový objem dlhovej zaťaţenosti mesta Nová Dubnica je v súlade so zákonom 

č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a odporučila MsZ návrh úverového zabezpečenia 

prevádzkových potrieb prijať. 

 

Ing. Marušinec doplnil, ţe uţ v návrhu rozpočtu na rok 2014 sa s týmto úverom počítalo. Ide 

o krátkodobý úver, ktorý plánujeme do konca roka 2014 vyplatiť z kapitálových príjmov. 

 

MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo úver formou kontokorentného úveru v zmysle 

predloţeného materiálu. Hlasovania sa zdrţal Mgr. Doman. 

 

8. Odpredaj pozemku v priemyselnej zóne Hliny spoločnosti Badertscher SK, s.r.o. 

Dubnica nad Váhom 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 18.11.2013 podala spoločnosť Badertscher SK, s.r.o. Dubnica nad Váhom ţiadosť 

o odkúpenie pozemku (10 315 m²) v lokalite priemyselnej zóny Hliny. Spoločnosť má záujem 

o odkúpenie pozemkov v pripravovanej lokalite za účelom vybudovania výrobnej prevádzky 

pre spracovanie textílií. Navrhovaná cena je v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 

mesta Nová Dubnica 22 €/m², čo pri celkovej výmere všetkých pozemkov predstavuje sumu 

226 930 €. Kupujúci tieţ uhradí poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Mgr. Zemko sa spýtal, na bliţšie informácie o spoločnosti Badartscher SK, s.r.o.  

 

Ing. Maušinec odpovedal, ţe spoločnosť Badertscher SK, s.r.o. sídli v Kvášovci v Dubnici 

nad Váhom, kde majú uţ dlhé roky prevádzku v prenajatých priestoroch. Spoločnosť sa 

zaoberá textilnou výrobou a majitelia sú švajčiarského pôvodu. Na pozemku si plánujú 

vybudovať vlastné priestory a tak rozšíriť výrobné kapacity a tieţ počet zamestnancov 

spoločnosti.  

 

Mgr. Zemka tieţ zaujímal plánovaný počet zamestnancov. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe v súčasnosti má spoločnosť cca 40 - 50 zamestnancov a po 

presťahovaní by sa mal ich počet zvýši o cca 50 – 70%. 

 

PhDr. Mádra zaujímalo, či pri nedodrţaní zmluvy zaplatí spoločnosť mestu pokutu 25 000 € 

a môţe si tak na pozemku vybudovať čo chce. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe spoločnosť môţe na pozemku vybudovať iba prevádzku, ktorá 

je v súlade s územným plánom mesta, no nepredpokladáme ţe by k tomu došlo. Zmluvné 

podmienky sú jasné zadefinované a nie je  dôvod, aby neboli naplnené. 
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Bc. Paţítka sa spýtal, či je mesto schopné dodrţať termíny v zmluve a či nám nehrozia nejaké 

sankcie. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe termíny budú dodrţané. Momentálne je uţ pripravené verejné 

obstarávanie na realizáciu infraštruktúry celej priemyselnej zóny a v priebehu siedmich dní 

bude zverejnené. Termín ukončenia prác bude najneskôr do  konca septembra 2014. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prebytočný majetok mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva 

spoločnosti Badertscher SK, s.r.o. Dubnica nad Váhom v zmysle predloţeného návrhu.  

 

9.  Odpredaj pozemkov pri budovách súp. č. 69, 771 a 750 na ul. SNP v Novej Dubnici 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 16.01.2014 podali Pavel Šajben a Rastislav Böhm ţiadosť o odkúpenie pozemkov: 

- parc. KN-C č. 443/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m², 

- parc. KN-C č. 443/24 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m², 

- parc. KN-C č. 443/25 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m². 

Ţiadatelia sú podielovými vlastníkmi budov na ulici SNP a príslušných pozemkov pod 

uvedenými budovami. Dôvod odkúpenia je zriadenie obchodnej prevádzky (expres Tesco).  

Navrhovaná cena je v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica    

35 €/m², čo pri celkovej výmere všetkých pozemkov (371 m²) predstavuje sumu 12 985 €. 

Kupujúci tieţ uhradí náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a poplatok za 

návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Ing. Marušinec doplnil, ţe po 2,5 roku rokovania s obchodnými reťazcami sa 23.12.2013 

podarilo podpísať zmluvu so spoločnosťou Tesco, ktoré v týchto priestoroch vybuduje 

obchodnú prevádzku. 

 

p. Babuková sa spýtala na bliţšie informácie ohľadne rekonštrukcie budovy a na plánovaný 

termín dokončenia. 

 

Ing. Marušinec podrobne vysvetlil plánovanú rekonštrukciu budovy a informoval, ţe termín 

dokončenia (uvedenia do prevádzky) bude september 2014. 

 

Mgr. Zemko sa spýtal, aká veľká bude prevádzka. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe pôjde o cca 400 m² predajnej plochy. 

 

Mgr. Doman sa informoval na moţnosti parkovania. 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe parkovanie bude na ulici SNP (súčasné kolmé státie). Nakoľko 

by to podľa ich prieskumu malo byť dostačujúce, nové parkovacie miesta neplánujú vytvárať. 

 

PhDr. Mádr chcel vedieť, či sa bude meniť zadná časť budovy. 
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Ing. Marušinec odpovedal, ţe len na ulici Hviezdoslavovej bude rekonštrukcia ulice, 

chodníkov a parkovacích miest z dôvodu bezproblémového zásobovania týchto obchodov. 

 

Ing. Kusý sa spýtal, či bude kúpna cena vyplatená jednorázovo. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe kúpna cena bude jednorázovo uhradená najneskôr do 10 dní po 

podpise zmluvy. 

 

JUDr. Holba predloţil stanovisko KSRM, ktorá odporučila schváliť predloţený návrh. 

Spýtal sa, aká bude parkovacia kapacita parkoviska na ulici SNP, nakoľko sa zruší aj 

parkovanie na  ul. Hviezdoslavovej. Tieţ ho zaujímal dopad na mestskú zeleň. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe na Hviezdoslavovej ulici sa zrkadlovo vybudujú nové parkovacie 

miesta. Na rozsah parkovacích miest bude zásah do mestskej zelene minimálny, nakoľko sa 

vyrúbu len dva stromy.  

 

Bc. Paţítka chcel vedieť, či mesto uvaţuje nad vytvorením parkovacích miest pre zdravotne 

postihnutých občanov. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe sa to môţe riešiť ako jedna z podmienok stavebného povolenia. 

 

Ing. Medera odporučil za komisiu VaÚP schváliť predloţený materiál. Podotkol, ţe bude 

záleţať od občanov Novej Dubnice, či sa prevádzka v meste udrţí, nakoľko nepredpokladá, 

ţe tam budú nakupovať občania z okolitých miest.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prebytočný majetok mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

 

Na zasadnutie prišla MUDr. Augustínová. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

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

spoluvlastníctva  Pavlovi Šajbenovi a Rastislavovi Böhmovi v zmysle predloţeného návrhu. 

  

10.  Rôzne: 

a)  Správa o činnosti mestského hasičského zboru za rok 2013 

     Predkladal: veliteľ hasičského zboru 

 

V základnej organizácii dobrovoľného hasičského zboru je evidovaných 76 členov, z toho 24 

ţien. Organizáciu riadi šesť členov výboru spolu s ôsmimi desiatkármi, jednou kronikárkou 

a tromi členmi revíznej komisie. V roku 2013 sa výbor pravidelne raz za mesiac stretával na 

zasadnutiach výboru, kde riešil úlohy pre daný mesiac. Veliteľ hasičského zboru podrobne 

popísal súťaţe, akcie a brigády, ktoré vykonal hasičský zbor v roku 2013. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
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Ing. Marušinec poďakoval veliteľovi hasičského zboru za vykonávanie jeho funkcie a 

venovanie sa mládeţi. Tieţ poďakoval všetkým členom, ktorí sa zúčastnili brigád a zveľadili 

tak majetok mesta.  

 

JUDr. Holba tieţ poďakoval mestskému hasičskému zboru za činnosť v meste. Poţiadal 

veliteľa o zmapovanie techniky a do budúcna odporučil vypracovať zámer na doplnenie 

potrebnej techniky na zabezpečenie súčinnosti so záchranným systémom. 

 

Podľa Ing. Mederu zveľaďujú majetok mesta iba tri organizácie a to: poţiarnici v Kolačíne, 

TJ Druţstevník v Kolačíne a futbalový klub v Novej Dubnici. Podotkol, ţe to robia vo svojom 

voľnom čase a mesto si to váţi.  

 

Bc. Paţítka poďakoval hasičskému zboru za prevenciu kontrol obytných domov. 

 

Ing. Lendel im poďakoval, ţe dokázali vtiahnuť medzi seba mladých ľudí, ktorí majú 

v dnešnej dobe malé moţnosti spoločenského vyţitia v kolektíve.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o činnosti mestského hasičského zboru za 

rok 2013. 

 

11.  Diskusia 

 

JUDr. Holba aj v mene poslancov poďakoval Mgr. Kacinovej za prácu, ktorú v meste roky 

vykonávala a vniesla tak do oddelenia kultúry veľa nového. Poprial jej, aby na novom 

pracovnom mieste našla zmysluplné naplnenie svojich snov a ideálov. Zároveň poprial novej 

vedúcej kultúry, aby nepodliezala vysoko nastavenú latku, ale hravo preskakovala a zvyšovala 

jej normy. 

 

JUDr. Holba sa na podnet občanov mesta spýtal, aké zámery sa plánujú k dodatku č. 1 

k územnému plánu obytnej zóny Dlhé diely. Vlastníkom treba odporučiť, aby sa zúčastnili 

zajtrajšieho verejného prerokovania k zmene územného plánu obytnej zóne Dlhé diely, 

prípadne, ak sa nemôţu zúčastniť, zvolať ich na iný termín a zdôvodniť im akceptované 

moţnosti mesta. Odporučil, prerokovať to s vlastníkmi skôr, nakoľko uţ pri schvaľovaní 

zmeny na MsZ nebude na to dostatočný priestor.  

 

Ing. Marušinec poţiadal poslancov, aby sa zajtrajšieho verejného prerokovania zmeny 

územného plánu obytnej zóny zúčastnili, vytvorili si vlastný obraz o prerokovaných zmenách 

a mohli tak na MsZ ľahšie hlasovať pri zmene územného plánu. Podotkol, ţe vo všetkých 

veciach sa nedá vyhovieť. 

 

Ing. Krumpolec informoval, ţe všetci vlastníci dostali pozvánku na zajtrajšie verejné 

prerokovanie. 

 

Ing. Lendel poţiadal vlastníkov pozemkov, aby si pre lepšiu komunikáciu na prerokovanie 

priviedli svojho projektanta. Poznamenal, ţe kupujúci si zmenili poţiadavky aţ po priebehu 

procesu odkúpenia.  

 

Ing. Kusý vyslovil svoj názor pripraviť odborné stanovisko architekta, nakoľko to poslanci 

nemôţu odborne posúdiť. 
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Ing. Marušinec vysvetlil, ţe spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. chcela vlastníkom vyjsť 

v ústrety. Nespokojným vlastníkom bola ponúknutá výmena pozemkov, tieţ vrátenie 

finančných prostriedkov. Na jednej strane sú nespokojní vlastníci, ktorí chcú zmeny a na 

druhej strane snaha spracovateľov a odborníkov, aby podmienky zostali tak, ako boli na 

začiatku prezentované. Z toho dôvodu opakovane vyzval poslancov, aby sa verejného 

prerokovania zúčastnili a vytvorili si tak kaţdý svoj obraz. 

 

Mgr. Zemka oslovili občania s poţiadavkou o osadenie dopravného zrkadla na ulici 

Svoradovej.  

Poďakoval  MsP za úspešný odchyt túlavého psa. 

V súvislosti s úmyselnými poţiarmi áut v meste, poţiadal MsP o dôslednejšie sledovanie 

kamerového systému. 

 

Ing. Krumpolec informoval, ţe na dopravné značenie je uţ vyhlásená súťaţ na dodávateľa. 

 

Podľa Ing. Mederu je zakúpenie dopravného zrkadla iba čiastočné riešenie. Riešením by bolo 

rozšíriť cestu na dva jazdné pruhy alebo tam spraviť jednosmernú cestu.  

 

Ing. Krumpolec vyzval poslancov, aby sa zúčastnili zajtrajšieho verejného prerokovania 

zmeny územného plánu zóny. 

 

Ing. Marušinec poďakoval vedúcej kultúry Mgr. Kacinovej za prácu, ktorú vykonávala pre 

mesto a poprial jej veľa úspechov.  

 

9.  Záver 
 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

Ing. Silvia Kiačiková      Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

I. overovateľ      II. overovateľ 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Prostináková 

 

 


