
Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konanej dňa 11.02.2015 

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, riaditeľa BP, m.p.o., zástupcov regionálnych novín 

a prítomných občanov mesta. Ospravedlnil neprítomného poslanca Bc. J. Marušinca. Ing. Marušinec 

skonštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (14 z 15) je mestské zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. Program rokovania obdrţali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Bc. Paţítka 

navrhol vypustiť z programu rokovania bod 9 a nahradiť ho bodom „Zmena člena Výboru mestskej časti 

Kolačín“ a vypustiť tieţ bod 13 „Prenájom pozemku pred rodinným domom súp. č. 24 vo Veľkom 

Kolačíne“. Ďalej sa pokračovalo podľa bodov. Poslanci MsZ  schválili predloţený návrh Bc. Paţítku. Za 

overovateľov zápisnice boli určení: p. Babuková a MUDr. Augustínová. Zapisovaním zápisnice bola 

poverená pani Pálešová. Poslanci MsZ súhlasili s programom v zmysle predloţeného návrhu.. Následne 

prikročili k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

1.    Kontrola unesení prijatých na zasadnutiach MsZ 

Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  § 18 d) Rozsah kontrolnej činnosti ods. 1) je 

súčasťou činnosti hlavného kontrolóra mesta kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. 

K dnešnému rokovaniu Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici predloţila výsledok plnenia uznesení 

zo zasadnutia MsZ zo dňa 25. júna 2014,  uznesenie č. 56  - úloha splnená. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie kontrolu uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ. 

 

2. Správa o výsledku realizovaných kontrol 

Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Kontrolný orgán konštatuje, ţe pri kontrole sťaţností a petícií neboli zistené nedostatky a vypracovanú 

kontrolovanú dokumentáciu hodnotí za dobrú. Nakoľko pri kontrole neboli zistené nedostatky, podľa § 21 

zákona č. 502/2001 Z.z.,  ak kontrolný orgán nezistí nedostatky,  vypracúva záznam z kontroly a nie je 

potrebné poţadovať vypracovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Hlavná kontrolórka 

predloţila správu za 2. polrok 2014. 

 

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

 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za rok 2014 

Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Predloţenie správy mestskému zastupiteľstvu je uloţené hlavnému kontrolórovi Zákonom o obecnom 

zriadení č. 369/1990 Zb.,  v § 18f ods. 1,  bod c) do 60 dní po skončení roka. V roku 2014 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. 2014 schválenými na rokovaniach MsZ dňa 16.12.2013 

na I. polrok 2014 uznesením č. 114/2013 a dňa 25.06.2014 na II. polrok 2014 uznesením č. 45/2014. 

Kontrolné postupy musia vzchádzať z § 18e) zákona č. 396/1990 Zb. v z.n.p. o obecnom zriadení, zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. a ostatných všeobecne platných 

právnych predpisov a nariadení. Pre vybavovanie sťaţností a petícií sú určujúce zákony č. 9/2010 Z.z. 



o sťaţnostiach a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. a Zásad vybavovania sťaţností, ktoré boli 

schválené MsZ v Novej Dubnici  28.06.2010. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo no vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. 

 

4. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2015 

        Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa § 7 ods. 6 ... :“ v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky na 

dotácie rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel pouţitia prostriedkov. Podliehajú ročnému 

zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím nemoţno zvýšiť celkový dlh obce“. Na mesto boli 

doručené v termíne do 17. 11. 2014 písomné ţiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Nová 

Dubnica na rok 2014. Všetky ţiadosti boli predmetom prejednávania v príslušných komisiách, a to 

v komisii kultúry, komisii školstva, komisii mládeţe a športu a v komisii sociálno-zdravotno-bytovej. 

Tieto sú následne postúpené a prerokované, s odporučením o pridelení výšky finančných prostriedkov na 

FaMK. Poţiadavka jednotlivých ţiadateľov na vyplatenie finančných prostriedkov na rok 2015 z rozpočtu 

mesta vo forme dotácií je vo výške 55 600 Eur.  

 

Ing. Marušinec oboznámil poslancov s výškou dotácií, ktoré boli poskytnuté v minulých rokoch. Nakoľko 

je finančná situácia mesta pre rok 2015 dobrá, boli v rozpočte vyčlenené vyššie finančné prostriedky na 

dotácie. 

 

p. Dvorský poznamenal, ţe na komisii kultúry navrhli výšku dotácií pre jednotlivé kultúrne organizácie. 

Chcel  vedieť, prečo FaMK tieto sumy zníţila. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe pri posudzovaní jednotlivých dotácií FaMK  berie do úvahy aj výšku dotácie, 

ktorá bola  organizácii pridelená v predchádzajúcom roku. Vţdy je snahou FaMK rozdeliť tieto finančné 

prostriedky spravodlivo medzi organizácie. Do úvahy sa berú aj jednotlivé dôvody organizácií ( napr. 

Mestský spevácky zbor cestuje tento rok do Francúzska,  kde bude reprezentovať mesto. Z toho dôvodu 

mu bola dotácia zvýšená). 

 

p. Dvorský chcel vedieť, aký má zmysel prerokovávať výšku dotácií  v komisii kuôtúry. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe komisie výšku dotácií  pre jednotlivé organizácie len odporúčajú, a FaMK 

túto výšku finančných prostriedkov ešte upraví tak, ako je rozpočtované v rozpočte na rok 2015, ktorý 

poslanci schvaľujú koncom predchádzajúceho roka. 

 

PaedDr. Kačíková poznamenala, ţe by bolo dobré, keby komisie vedeli,  aký balík finančných 

prostriedkov môţu svojim organizáciám rozdeliť. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe došlo k nedorozumeniu, nakoľko vedúca kultúry rozdeľovala dotácie  prvý 

krát a pán poslanec Dvorský je novým poslancom. Budúci rok uţ budú vedieť tieto poţiadavky 

prispôsobiť finančným moţnostiam. 

 

p. Dvorský poznamenal, ţe po úprave dotácií FaMK došlo  v športových organizáciách vo všetkých 

prípadoch k navýšeniu finančných prostriedkov a v kultúrnych organizáciách k zníţeniu výšky finančných 

prostriedkov. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe napr. Dychový orchester a maţoretky  usporadúva  kaţdé dva roky podujatie v 

Novej Dubnici, ktoré zdruţí viac dychových orchestrov. Mesto im prispieva ešte mimo dotácie 



a zabezpečuje finančne práve tieto podujatia z rozpočtových poloţiek, ktoré sú vyčlenené na takéto účely. 

Taktieţ aj pri iných organizáciách prispieva mesto ešte mimo dotácie. 

 

Ing. Gašajová doplnila, ţe tieto dotácie môţu alebo nemusia občianske zdruţenia dostať. Pridelením 

dotácií sa nesmie zvyšovať dlhová zaťaţenosť mesta a musí sa dodrţať celková výška finančných 

prostriedkov schválená v rozpočte. 

 

Bc. Paţítka doplnil, ţe v porovnaní s rokom 2014 došlo u kaţdého zdruţenia k navýšeniu finančných 

prostriedkov. 

 

JUDr. Holba mal pripomienky k viacerým poloţkám, ktoré mu boli vysvetlené. 

 

Ing. Kusý navrhol pridať 100 € Zdruţeniu saleziánov mládeţe DOMKA. 

 

MUDr. Augustínová súhlasila s  Ing. Kusým a predloţila poslanecký návrh zobrať 100 € cirkevnému 

zboru Evanjelickej cirkvi a pridať ich Zdruţeniu saleziánov mládeţe DOMKA. 

 

Ing. Kusý podotkol, ţe Jednota dôchodcov v Kolačíne má pomerne menej členov ako Jednota dôchodcov 

v Novej Dubnici, preto by im zobral nejaké finančné prostriedky. 

 

PaedDr. Kačíková vyjadrila nesúhlas s Ing. Kusým, nakoľko sa Jednota dôchodcov v Kolačíne ešte len 

rozbieha a majú nevýhodu, ţe zatiaľ nemajú priestory, kde by sa mohli schádzať.  Tieţ informovala, ţe 

rozbiehajú klub paličkovej čipky. 

 

p. Babuková vyjadrila súhlas s PaedDr. Kačíkovou. 

 

p. Bezdeda vyjadril stanovisko komisie športu a mládeţe, ktorá predloţený materiál odporučila schváliť. 

 

Ing. Marušinec dal hlasovať za poslanecký návrh MUDr. Augustínovej zobrať 100 € cirkevnému zboru 

Evanjelickej cirkvi a pridať ich Zdruţeniu saleziánov mládeţe DOMKA. Poslanci MsZ jednomyseľne 

schválili predloţený návrh MUDr. Augustínovej. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo  rozdelenie dotácií na rok 2015. 

 

5.  VZN č. .../2015 Mesta Nová Dubnica o zrušení VZN č.1/2009-Zásady o nakladaní s finančnými 

       prostriedkami Mesta Nová Dubnica 

        Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 03.12.2014 Mestská rada na svojom zasadnutí odporučila Mestskému zastupiteľstvu materiál návrh 

VZN č. ... /2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta schváliť nie formou VZN, ale formou 

zásad, ako vnútorný predpis. Mestské zastupiteľstvo dňa 11.12.2014 na základe odporúčaní MsR schválilo 

Uznesením č. 122 bod programu č. 12 – Zásady o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta. Na základe 

vyššie uvedeného podávame návrh na zrušenie VZN č. 1/2009 – o nakladaní s finančnými prostriedkami 

Mesta Nová Dubnica schválené Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici dňa 23.02.2009 vrátane jeho 

dodatku č. 1/2010 schváleného Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici dňa 18.02.2010. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. .../2015 Mesta Nová Dubnica o zrušení VZN 

č.1/2009 – Zásady o nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Nová Dubnica v zmysle s predloţeného 

návrhu. 

 

 



 

6. Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. na rok 2015 

        Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. 

 

Na základe zmluvy o výkone správy č. 13/2009 uzatvorenej medzi Mestom Nová Dubnica a Bytovým 

podnikom, m.p.o, Nová Dubnica od 02.01.2009 BP zabezpečuje výkon správy hnuteľného a nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica. Zmenu rozpočtu  zdôvodnil tým, ţe od 01.01.2015 

a 01.07.2015 platí Nariadenie vlády SR č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Druhým dôvodom zmeny je odchod 

zamestnanca do starobného dôchodku ( vyplatenie odchodného ), výpoveď ďalšieho zamestnanca 

28.02.2015. V rozpočte nebolo počítané s finančnými prostriedkami na zaučenie nových zamestnancov. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti po zmene rozpočtu sa celkové výnosy a náklady nezmenia. Výnosy 

budú v sume 105 840 EUR a náklady v sume 105 840 EUR. Rozpočet je vyrovnaný. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku Nová 

Dubnica, m.p.o. na rok 2015. 

 

7. Správa o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre získanie  

   finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

        Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Oddelenie stratégie a rozvoja Mestského úradu v Novej Dubnici sleduje moţnosti získavania finančných 

prostriedkov z garantovaných systémov ministerstiev SR, štrukturálnych fondov EÚ, prípadne iných 

zdrojov na projektové zámery a iné aktivity mesta. Vypracováva, prípadne spolupracuje pri vypracovávaní 

projektov a ţiadostí o poskytnutie týchto finančných prostriedkov. Pretoţe na projekty podporované 

z dotácií ministerstiev SR, zo štrukturálnych fondov, prípadne iných fondov a programov sú viazané 

finančné prostriedky z rozpočtu mesta daného roka, je potrebné priebeţne informovať orgány mesta 

o projektoch, stave ich spracovania a podaných ţiadostiach o finančné prostriedky. 

 

JUDr. Holba poznamenal   za komisiu stratégie rozvoja a mesta, ţe prerokovali tento materiál a odporučili 

ho MsZ vziať na vedomie. Odporučil rozšíriť kamerový systém na Miklovkách a zabezpečiť osvetlenie 

chodníka na ulici Gagarinova, priesečník k námestiu, ktorá je dosť frekventovaná z hľadiska bezpečnosti. 

Podotkol, ţe oceňuje  zahrnutie osvetlenia  najfrekventovanejších prechodov. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe chce zabezpečiť osvetlenie prechodov pre všetky hlavné vjazdy a výjazdy 

z mesta. 

 

Ing. Kunert vyzdvihol  projekt zazelenania plôch a podotkol, ţe tento projekt musí riešiť aj problematiku 

výrubu a výsadby stromov. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe sa bude jednať o zazelenanie medzi rodinnými domami a potokom, 

v lokalite Dlhých Dielov chcú tam vytvoriť prostredie na vznik centrálnejšieho detského ihriska. Podotkol, 

ţe výsadba za posledné roky stagnovala, no v tohto ročnom rozpočte má  mesto Nová Dubnica vyčlenené 

finančné prostriedky na realizovanie výsadby. 

 

p. Babuková poznamenala, ţe sa mnoţia krádeţe na Miklovkách,  treba tam namontovať kamerový 

systém. 

 

Ing. Marušinec zobral toto na vedomie a do budúcna ráta aj s moţnosťou zabudovania kamerového 

systému na Miklovky. 

 



MUDr. Augustínová dodala, ţe na Nerudovej ulici je nedostačujúce osvetlenie a treba pridať viac 

osvetlenia. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe to prehodnotia.  

 

Mgr. Zemko sa spýtal, čí je moţné zaviesť optické káble aj na Miklovkách. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, aké je to komplikované a finančne náročné,  pretoţe pásy zelene sú väčšinou  

súkromným vlastníctvom. Najideálnejším riešením by bolo ťahať ich v zemi,  nie stĺpmi. Naznačil, ţe skôr 

to smeruje k tomu,  aby boli pripojenia cez wifi a pod. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či sa neuvaţuje aj nad  moţnosťou optických káblov v obci Kolačín. 

 

Ing. Marušinec do budúcna  nevylúčil napájanie optických káblov v Miklovkách a Kolačíne, ale naznačil, 

ţe je to vecou projektovej dokumentácie  a nebude to finančne lacná záleţitosť. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave 

projektov pre získavanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov. 

 

8. Informácia o plánovaných zmenách a doplnkoch v územnoplánovacej dokumentácii Mesta 

       Nová Dubnica 

 Predkladal: Primátor mesta 

 

  Územný plán Mesta Nová Dubnica bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením 

č. 132. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 12/2012, ktorým sa vyhlásila Záväzná časť 

Územného pánu Mesta Nová Dubnica bolo schválené uznesením č. 132 zo dňa 12.12.2012 a nadobudlo 

účinnosť 29.12.2012. Územný plán zóny Dlhé diely v Novej Dubnici bol schválený Mestským 

zastupiteľstvom dňa 24.4.2013 uznesením č. 22. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 

2/2013, ktorým sa vyhlásila Záväzná časť Územného plánu zóny Dlhé diely bol schválený Mestským 

zastupiteľstvom uznesením č. 42 dňa 30.4.2014. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 

4/2014, ktorým sa vyhlásila Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny Dlhé diely bolo 

schválené uznesením č. 42 zo dňa 30.4.2014 a nadobudlo účinnosť 29.5.2014. Na základe podnetov 

podaných fyzickými a právnickými osobami k 31.1.2015, Mesto Nová Dubnica pristupuje k ich posúdeniu 

a zapracovaní do územnoplánovacej dokumentácie mesta. 

 

Mgr. Zemko sa spýtal, či je v územnom pláne zahrnutá aj ţiadosť občianky p. Bašovej. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe táto ţiadosť je tam tieţ zakomponovaná. 

 

PaedDr. Kačíkovú zaujímalo, kedy sa ráta s moţnosťou zakomponovania týchto návrhov. 

 

Ing. Marušinec   vysvetlil, ţe to bude formou  dodatku  k územnému   plánu. Začiatkom  marca  by sa malo 

začať so spracovaním a v septembri by uţ mal byť dodatok predloţený MsZ na schválenie. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či prebehnú ešte nejaké diskusie pre občanov k tejto zmene územného plánu. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe k zmene územného plánu sa uskutočnia verejné prerokovania, ktorých sa môţu 

občania zúčastniť  a vzniesť pripomienky.  

 

Ing. Marušinec podrobne  vysvetlil  poslancom na pripravenej projekcii všetky bliţšie informácie k lokalite 

Vavrová, ktorá je tieţ zahrnutá v zmene územného plánu. 



 

Ing. Marušinec doplnil, ţe  za  vyrezanie osemdesiatich stromov v lokalite Vavrová, bude mesto poţadovať  

vysadenie nových dvesto stromov. 

 

Mgr. Bašná  doplnila, ţe  povoleniu na výrub drevín  podliehajú  stromy  s obvodom kmeňa  nad   štyridsať 

centimetrov mimo zastavaného územia, čo predstavuje spolu maximálne dvesto stromov. 

 

PaedDr. Kačíková chcela vedieť, do akého termínu môţu vzniesť pripomienky občania. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe to má všetko svoj postup. Občania budú informovaní o verejnom 

prerokovávaní na internetovej stránke mesta, v mestskom rozhlase a tieţ v Novodubnických zvestiach. 

Občania sa prerokovávania môţu zúčastniť a prípadne podať písomne návrhy ( pripomienky ), ktoré by 

samozrejme mali mať svoje opodstatnenie. 

 

PaedDr. Kačíková na podnet občanov informovala o výraznom obmedzení obyvateľov v blízkych domoch 

pri budúcom cintoríne. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe tieto podnety nebudú akceptovateľné, nakoľko je zákonom daná  hranica 

päťdesiat metrov ochranného pásma v okolí cintorína. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo informáciu o plánovaných zmenách a doplnkoch 

v územnoplánovacej dokumentácii Mesta Nová Dubnica 

 

9. Zmena člena Výboru mestskej časti Kolačín 

        Predkladal: Zástupca primátor 

 

Dňa 05.02.2015 poţiadal o uvoľnenie z funkcie člena Výboru mestskej časti Kolačín Miroslav Gálik a to 

z osobných dôvodov. Po vzájomnej dohode s predsedom Výboru m.č. Kolačín je navrhnutá nová členka 

Alena Bokorová. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu člena Výboru mestskej časti Kolačín. 

 

10. Poskytovanie dovolenky a stravných lístkov primátorovi mesta a zástupcovi primátora 

dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie 

 Predkladala: Prednostka MsÚ 

 

Dovolenku primátora upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obci a primátorov miest (ďalej len zákon). 

Nárok na dovolenku majú všetci starostovia a primátori, pričom nie je rozhodujúce, či funkciu vykonávajú 

v plnom rozsahu, alebo na úväzok. Podľa zákona je funkcia primátora verejná funkcia, ktorá sa 

nevykonáva v pracovnom pomere, teda nie je zamestnancom obce, preto sa na neho nevzťahuje kolektívna 

zmluva. Podľa § 7 zákona nesmie byť primátor pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch 

vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Z toho dôvodu navrhujeme primátorovi mesta 

upraviť nárok na dovolenku v rozsahu zamestnanca verejnej správy. Podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení zástupca primátora je do funkcie ustanovený písomným poverením. Zástupca 

primátora môţe byť len poslanec. Zástupca primátora, podobne ako primátor mesta, nevykonáva svoju 

funkciu v pracovnom pomere, teda nie je zamestnancom mesta. Na rozdiel od primátora mesta, ktorý má 

zákonom stanovený nárok na dovolenku, zástupcovi primátora nárok na dovolenku nevyplýva zo ţiadneho 

zákona. Z toho dôvodu navrhujeme zástupcovi primátora mesta schváliť dovolenku tieţ v rozsahu 

zamestnanca verejnej správy. Podľa § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka práce zamestnávateľ môţe po 

prerokovaní so zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh osôb, ktorým zabezpečí stravovanie. Je 



v kompetencii zamestnávateľa za zákonom stanovených podmienok rozšíriť okruh stravovaných osôb, aj 

na primátora a zástupcu primátora dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie. Zamestnávateľ 

rozšíril okruh stravovaných osôb  o   primátora mesta a zástupcu primátora v Zásadách pre pouţívanie 

sociálneho fondu zamestnancov Mesta Nová Dubnica. Vzhľadom k uvedenému odporúčame mestskému 

zastupiteľstvu vziať na vedomie poskytovanie stravných lístkov primátorovi mesta a zástupcovi  primátora 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poskytovanie dovolenky a stravných lístkov primátorovi 

mesta a zástupcovi primátora dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie. 

 

11.    Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 443/26 na ul. SNP za budovou súp. č. 844 

Predkladal: Primátor mesta 

 

Dňa 18. 12. 2014 podali Pavel Šajben a Rastislav Böhm ţiadosť o odkúpenie pozemku: 

  - pozemok parc. KN – C č. 443/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m
2
 tak, ako je vyznačený 

v Prílohe č. 1 tohto návrhu uznesenia ( GP predloţený ţiadateľmi ). 

Ţiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi budovy na ulici súp. č. 844 na parc. KN – C č. 443/8, v ktorej 

sa v súčasnosti nachádza obchodná prevádzka supermarketu.  MsZ svojim Uznesením č. 9 zo dňa 

05.02.2014 uţ schválilo v súvislosti so zriadením obchodnej prevádzky supermarketu odpredaj priľahlých 

pozemkov. V  nadväznosti na predchádzajúce body bola na mesto podaná ţiadosť o odkúpenie časti 

pozemku parc. KN – C č. 443/26 o výmere 64 m
2
 za účelom rozšírenia obchodnej prevádzky a ďalšie 

skladové a manipulačné priestory. 

 

Cena je navrhnutá vo výške 35,00 € / m
2
, čo pri celkovej výmere všetkých pozemkov, ktoré sú predmetom 

tejto kúpnej zmluvy 64 m
2
 je spolu 2 240,00 €, čo je v súlade s Článkom 8 ods. 6 Zásad hospodárenia 

s majetkom Mesta Nová Dubnica. Kupujúci uhradí náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu 

a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti vo výške 66,00 € 

 

Mgr. Zemko poţiadal o stanovisko FaMK. 

 

Bc. Paţítka predloţil stanovisko FaMK, ktorá odporučila predloţený materiál schváliť. 

 

JUDr. Holba odporučil za KSRM schváliť predloţený odpredaj pozemku. 

 

Ing. Medera predloţil stanovisko komisie výstavby a územného plánovania, ktorá tieţ odporučila  

predloţený materiál schváliť. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku parc. KN – C č. 443/26 na ul. SNP za 

budovou súp. č. 844. 

 

12.          Prenájom pozemku za budovou s. č. 844 na ul. SNP 

    Predkladal: zástupca primátora 

 

 

Mesto Nová Dubnica obdrţalo dňa 18.12.2014  ţiadosť Pavla Šajbena, bytom ul. SNP 62/52 – 7, Nová 

Dubnica a Rastislava Böhma, Ľ, Štúra 194/22, Nová Dubnica o prenájom časti pozemku parc. KN – C č. 

443/1 o výmere 123 m
2
 tak, ako je vyznačené v Prílohe č. 1 – Situačnom náčrte tohto návrhu uznesenia za 

účelom vybudovania pribliţne 9 parkovacích miest pri prístupovej komunikácii pre podnikateľov, ktorí 

majú prevádzky v budove súp. č. 844 a v priľahlých budovách súp. č. 69, 750, 77. 

 

Ţiadatelia sú podielovými spoluvlastníkmi budovy na ulici SNP súp. č. 844 na parc. KN – C č. 443/8, 

v ktorej sa v súčasnosti nachádza prevádzka supermarketu. 



MsZ svojim Uznesením č. 9 zo dňa 05.02.2014 uţ schválilo v súvislosti so zriadením obchodnej 

prevádzky supermarketu odpredaj priľahlých pozemkov. 

 

Nájom pozemku za účelom vybudovania parkovacích miest pri prístupovej komunikácii ako prípad hodný 

osobitého zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov je v súlade s článkom 12 ods. 5 písm. c ) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica 

( pozemky ako prístupová komunikácia a pod. ). 

 

Výška  nájomného podľa  článku 12 ods. 5 písm. c ) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica 

je navrhovaná 2,00 € / m
2
 / rok ( pozemky ako prístupová komunikácia a pod. ), čo pri výmere 123 m

2
 je 

celkom 246 € / rok. 

 

JUDr. Holba predloţil stanovisko KSRM, ktorá odporučila predloţený materiál schváliť. Spýtal sa, či ide 

aj o záber drevených porastov, príp. verejnoprospešných zariadení v meste. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe nie. 

 

Bc. Paţítka odporučil za FaMK schváliť predloţený návrh, no informoval, ţe komisia tieţ odporučila 

realizovať stavbu z dlaţby, príp. zatrávňovačov, nakoľko sa bude zaberať trávnatá plocha. 

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, či je výška nájmu v zmysle  zásad  hospodárenia s majetkom mesta. 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe áno. Informoval, ţe na ulici SNP pribudne 10 parkovacích miest. 

 

MUDr. Augustínová upozornila na problematické parkovanie na ulici SNP pred Tescom. 

 

Bc. Paţítka reagoval, ţe zo strany Tesca nebola vznesená  poţiadavka na vyčlenenie parkovacích miest pre 

zákazníkov, nakoľko rátali ţe pôjde  len o beţné kaţdodenné nákupy. Podotkol, ţe na ulici SNP parkujú aj 

obyvatelia jednotlivých domov na tejto ulici, s ktorými sa tento problém uţ rieši. 

 

Podľa p. Babukovej je Tesco v Novej Dubnici malé. 

 

Ing. Medera predloţil stanovisko komisie výstavby a územného plánovania, ktorá odporučila predloţený 

návrh schváliť, no informoval, ţe komisia vzniesla pripomienku, aby ţiadatelia zrealizovali tieţ prístup 

k parkoviskám a nemuselo to potom riešiť mesto. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenájom pozemku za budovou s. č. 844  na ul. SNP. 

 

13.       Zriadenie vecného bremena – umiestnenie a vybudovanie optickej siete v lokalite Dlhé diely 

v rámci stavby: „ Obytná zóna Dlhé diely Nová Dubnica – optická sieť“ v prospech spoločnosti 

Profi – NETWORK, s.r.o.,Trenčín 

 Predkladal: zástupca primátora 

 

Spoločnosť Profi – NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36 299 448, dňa 

18.12.2014 poţiadala mesto ako vlastníka nehnuteľnosti a účastníka územného konania o stanovisko          

( súhlas ) k navrhovanej výstavbe optickej siete v rámci územného konania, na pozemkoch mesta tak, ako 

je uvedené v návrhu uznesenia a vyznačené v Situačnom náčrte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu 

uznesenia. 

 

Spoločnosť Profi – NETWORK, s.r.o., na základe právoplatného územného rozhodnutia zrealizuje stavbu 

„ Obytná zóna Dlhé Diely Nová Dubnica – optická sieť“. 



Na základe geodetického zamerania skutočného vyhotovenia a právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

podá na základe § 66 ods. 2 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov ( ďalej len zákon o elektronických komunikáciách ) návrh na vykonanie záznamu do katastra 

nehnuteľnosti ( zápis vecného bremena ). Jedná sa o zákonné vecné bremeno. 

 

Mesto podľa § 66 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách má právo na jednorazovú primeranú 

náhradu za nutné obmedzenie uţívania nehnuteľnosti ( poplatok za zriadenie vecného bremena ). 

 

V súlade so zákonom o elektronických komunikáciách je mesto povinné si uplatniť u oprávneného ( Profi 

– NETWORK ), s.r.o. jednorazovú primeranú náhradu v zákonnej lehote – tzn. najneskôr do jedného roka 

odo dňa vzniku núteného obmedzenia uţívania nehnuteľnosti. 

 

Na základe uvedeného v súlade s článkom 14 ods. 4 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica 

mesto vyzve oprávneného ( Profi – NETWORK, s.r.o. ) k rokovaniu o výške jednorazovej náhrady za 

zriadenie vecného bremena a dohodnutú výšku odplaty predloţí na najbliţšie zasadnutie MsZ.  

 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena – umiestnenie a vybudovanie 

optickej siete v lokalite Dlhé diely v rámci stavby: „Obytná zóna Dlhé diely Nová Dubnica – optická sieť“ 

v prospech spoločnosti Profi – NETWORK, s.r.o., Trenčín 

 

14.      Zriadenie vecného bremena – uloženie elektrických prípojok NN, vodovodných a kanalizačných 

           prípojok v obytnej zóne Dlhé diely v prospech stavebníkov v obytnej zóne Dlhé diely 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Z dôvodu podania ţiadosti o vydanie stavebných povolení na stavby rodinných domov v obytnej zóne 

Dlhé diely vlastníkmi pozemkov, stavebný úrad vyţaduje od jednotlivých stavebníkov zmluvu o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena na dotknutých pozemkoch. Nakoľko uloţenie prípojok bude na 

pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica, je potrebné, aby MsZ súhlasilo s ich zriadením, tak ako je 

uvedené v návrhu uznesenia a vyznačené v Situačných náčrtoch, ktoré tvoria Prílohu č. 1 a Prílohu č. 2 

tohto návrhu uznesenia. 

 

Vecné bremeno, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia, sa zriaďuje bezodplatne. Pri návrhu bol 

zohľadnený verejnoprospešný záujem, podpora výstavby nových rodinných domov v obytnej zóne Dlhé 

diely. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. Poplatok 66.00 € za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľnosti uhradí oprávnený z vecného bremena. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena- uloţenie  elektrických prípojok 

NN, vodovodných a kanalizačných prípojok v obytnej zóne Dlhé diely    v prospech stavebníkov v obytnej 

zóne Dlhé diely. 

 

15. Zriadenie vecného bremena – vybudovanie čerpacej stanice odpadových vôd pri futbalovom 

         štadióne vo Veľkom Kolačíne  v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Považská  

         Bystrica 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Predmet ţiadosti: spoločnosť SVS – inţinierg, s.r.o., Oravská ulica 8557/22, 010 01 Ţilina, IČO: 

36 426 687, ktorá vykonáva majetkoprávnu činnosť pre investora Povaţskú vodárenskú spoločnosť, a. s., 

Nová 133, 017 46 Povaţská Bystrica, IČO: 36 672 076, dňa 26.01.2015 poţiadala mesto o zriadenie 

vecného bremena na uloţenie: 

a) novej čerpacej stanice odpadových vôd,  



b) stoky, 

c) výtlačného potrubia,  

d) elektrickej prípojky NN. 

V rámci výstavby došlo k zmene projektovej dokumentácie na základe poţiadavky posunúť umiestnenie 

novej čerpacej stanice odpadových vôd a to z dôvodu moţnosti odkanalizovania plánovanej obytnej zóny 

Vavrová ( IBV ). Čerpacia stanica bude vybudovaná na pozemkoch parc. KN – C 460/55, 641/1 vo 

vlastníctve Mesta Nová Dubnica, bude uloţená stoka, výtlačné potrubie a elektrická prípojka NN pre 

čerpaciu stanicu. Situačný náčrt tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu uznesenia. V prípade schválenia umiestnenia 

čerpacej stanice spol. SVS – inţiniering, s.r.o. vyzve mesto na odsúhlasenie skutočného umiestnenia 

čerpacej stanice priamo v teréne podľa projektovej dokumentácie. 

 

Vecné bremeno tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia, sa zriaďuje odplatne za jednorazový poplatok 

10,00 € / m
2
 častí pozemkov dotknutých zriadením vecného bremena podľa tohto návrhu uznesenia v súlade 

so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica na dobu neurčitú. Pri navrhovaní výšky 

jednorazového poplatku bol zohľadnený verejnoprospešný záujem – napojenie plánovanej obytnej zóny 

Vavrová (IBV). Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € hradí oprávnený 

z vecného bremena. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne súhlasilo so zriadením vecného bremena – vybudovanie čerpacej 

stanice odpadových vôd pri futbalovom štadióne vo Veľkom Kolačíne v prospech Povaţskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s., Povaţská Bystrica 

 

16. Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru so sídlom v Kolačíne za rok2014 

         Predkladal: veliteľ DHZ 

 

V základnej organizácii dobrovoľného hasičského zboru je evidovaných 79 členov, z toho 24 ţien. 

Organizáciu riadi šesť členov výboru spolu s ôsmimi desiatkarmi, jednou kronikárkou a tromi členmi 

revíznej komisie. Na úseku výcviku a pripravenosti hasičských druţstiev pripravili dve druţstvá muţov 

a druţstvo ţien. Treba aj tento rok vyzdvihnúť pripravenosť druţstiev o čom svedčí aj umiestnenie a to 

nasledovne:  - druţstvo dievčat skončilo na prvom mieste a druţstvo chlapcov skončilo na druhom mieste. 

Detské druţstvá sa zúčastnili na pohárovej súťaţi v obci Pruské. Výsledkami moţno konštatovať ţe 

športový rok 2014 bol pre všetky druţstvá úspešný. V zákone o ochrane pred poţiarmi sa  zmeny dotkli aj 

organizácie, kde došlo k zmene názvu, z pôvodného Mestského hasičského zboru bol vytvorený 

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica – Kolačín. V oblasti kultúrne a spoločenské akcie zabezpečovali 

viacero akcií napr. stavanie mája, prvý ročník Floriánskej kvapky krvi, deň detí spoločne s materským 

centrom Ovečkovo, deň detí v materskej škôlke Martina Kukučína, deň detí Mesta Nová Dubnica. Ďalej 

zabezpečovali rôznymi hasičskými disciplínami športový deň vo firme Enics Slovakia, pripravili 2 hodové 

zábavy. Pri príleţitosti dní Mesta Nová Dubnica vykonali spolu s detskými druţstvami ukáţku poţiarneho 

útoku. V oblasti prevencie uskutočnili preventívne prehliadky obytných domov v miestnej časti Kolačín. 

Správa je vypracovaná písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec poďakoval dobrovoľnému mestskému hasičskému  zboru za činnosť, ktorú vykonáva 

v meste. Informoval, ţe tento rok oslavuje dobrovoľný hasičský zbor deväťdesiate výročie a pozval 

poslancov na oslavy, ktoré sa uskutočnia začiatkom mája v Kolačíne. 

 

Mgr. Zemko oceňuje, ţe hasičský zbor je veľmi aktívny aj na sociálnej sieti ( zverejňovanie fotiek z akcií ). 

 

PaedDr. Kačíková doplnila, ţe oslavy deväťdesiateho výročia zaloţenia dobrovoľného hasičského zboru 

a 690. výročia prvej písomnej zbierky o obci Kolačín sa uskutočnia 2. mája v Kolačíne. 

 



Ing. Lendel oceňuje mestský hasičský zbor za to, ţe podporuje a vyzdvihuje prácu s mládeţou a aktívne ju 

zapája do svojich aktivít. 

 

Bc. Paţítka sa spýtal, ako dopadla revízia komínov rodinných domov, ktorú vykonával mestský hasičský 

zbor . 

 

p. Lehotský odpovedal, ţe išlo len o  drobné nedostatky a majitelia boli vyzvaní, aby ich odstránili, 

v opačnom prípade to bude postúpené na MsÚ. 

 

PaedDr. Kačíková poţiadala vedenie mesta, aby sa tradične naplánovalo jedno MsZ aj v Kolačíne. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru so sídlom 

v Kolačíne za rok 2014. 

 

17.       Diskusia 

 

Bc. Paţítka informoval,  ţe 20.02.2015 o 9.00 hod. sa uskutoční   školenie poslancov MsZ a vedúcich 

oddelení MsÚ. 

 

p.. Dvorský upozornil, ţe na Trenčianskej ulici sa neodhŕňa v zime sneh na chodníku radlicou. 

 

Ing. Medera reagoval, ţe tento chodník sa neodhŕňa, pretoţe tam majitelia áut parkujú aţ do chodníka, 

a radlica tadiaľ neprejde. Na domovej schôdzi treba upozorniť majiteľov áut, aby správne parkovali 

a chodník sa bude môcť odhŕňať.  

 

Ing. Medera podotkol, ţe osvetleniu chodníka na Trenčianskej ulici pred EVPÚ bránia vysoké borovice, 

ktoré sú vysadené medzi lampami. 

 

Podľa MUDr. Augustínovej by bolo dobré,  lampy zníţiť, vyzeralo by to esteticky  a chodníky by boli 

lepšie osvetlené. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe na niektorých miestach by toto riešenie nebolo moţné. 

 

Bc. Paţítka uviedol, ţe ho oslovil občan Karol  Šlesar, aby v jeho mene pochválil spoločnosť Tekos, s.r.o. 

za zimnú údrţbu. 

 

p. Babuková na podnet občanov upozornila na majiteľov psov, ktorí si po svojich psoch neodstraňujú 

exkrementy. 

 

p. Dvorský tieţ pochválil zimnú údrţbu v meste, no odporučil odstraňovať aj roztopený sneh, ktorý v noci 

zamŕza a vzniká zľadovatená plocha, po ktorej sa nedá chodiť. 

 

Mgr. Zemko informoval, ţe sa zmenila legislatíva a zákon dovoľuje celoročné pouţívanie pyrotechniky, 

preto oslovil primátora, aby vyuţil svoje kontakty a pomohol pri  zmene legislatívy. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe ide o nešťastný zákon, ktorý komplikuje aj prácu MsP. Táto problematika sa 

rieši aj v parlamente a dúfa, ţe legislatíva sa opäť v krátkej dobe otvorí. 

 

 

Ing. Lendel odporučil  pouţiť LED svietidlá  pri výmene osvetlenia v športovej hale. 

 



Ing. Marušinec reagoval, ţe LED osvetlenie je finančne náročnejšie, no projektová dokumentácia nie je 

finálna a môţe sa pred verejným obstarávaním ešte zmeniť ( je to na diskusiu ). 

 

18. Záver 

 

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

za účasť a rokovanie skončil. 

 

 

 

 

 

Ing. Eva Lackovičová                                                               Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ                                                                        primátor mesta 
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