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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 16.12. 2020 v Kultúrnej dome v m.č.Kolačín 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

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

kontrolórku, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa BP, m.p.o.. 

Ospravedlnil neprítomnosť p. Bukovčáka M., p. Cucíka L. a Bc. Cucíka Š.. Ing. Marušinec 

skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (12 z 15) je mestské zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. Návrh programu rokovania dostali poslanci na pozvánke spoločne s 

príslušnými materiálmi. Ako prvé dal hlasovať o programe zastupiteľstva tak, ako bol 

zverejnený v zmysle § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Za návrh programu ako celok 

hlasovali všetci poslanci. Bc. Pažítka predložil poslanecký návrh, aby bol program rokovania 

doplnený o bod č. 14 – Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ a hlavnej kontrolórke 

mesta. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poslanecký návrh Bc. Pažítku. Za návrh 

programu ako celok po jeho zmene hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov zápisnice boli 

určení Mgr. Zemko a MUDr. Augustínová. Písaním zápisnice bola určená p. Mikulová. 

Poslanci následne prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých bodov. 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 

Predkladala: hlavná kontrolórka  

Podľa § 18 f  Úlohy hlavného kontrolóra odsek 1) bod b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p.,  hlavný kontrolór predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu 

kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním MsZ zverejnený 

spôsobom v meste obvyklým. V súlade s § 18 f písm. b) zákona, hlavná 

kontrolórka  predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová 

Dubnica na prvý polrok 2021. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa riadi v zmysle § 18 

d) zákona o obecnom zriadení pri kontrolnej činnosti v rozsahu zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami 

obce, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, 

výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 

kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh 

ustanovených osobitnými predpismi. Plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 583/2014 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v z.n.p., zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavný 

kontrolór pri svojej kontrolnej činnosti postupuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a primerane podľa pravidiel § 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z.  o finančnej 

kontrole a audite v z.n.p..   

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na prvý polrok  roku 2021 v zmysle predloženého návrhu. 
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2. Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2021, 2022, 2023 

a návrh podnikateľského plánu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 

2021, 2022, 2023 

Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. 

 

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

podnikateľskú činnosť, ako podnikateľský plán mestskej príspevkovej organizácie. 

A/ Rozpočet pre verejnoprospešnú činnosť 

1. Návrh rozpočtu na rok 2021: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 194 425,-€. Suma 194 

425,-€ je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou 

bytových a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú 

rozpočtované vo výške      194 425,-€. Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný 

materiál sú 110 907,-€. Ostatné náklady vo výške 83 518,-€ tvoria režijné náklady spojené so 

správou /mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a ostatné služby/ na stredisku BP. 

Ďalej do výdavkov roku 2021 patrí FPUaO nájomné byty Dubová 927 a Dubová 930. 

2. Návrh rozpočtu na rok 2022: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 180 666,-€. Suma 180 

666,-€ je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou 

bytových a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú 

rozpočtované vo výške 180 666,-€. Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný 

materiál, FPUaO sú 92 747,-€. Ostatné 

výdavky vo výške 87 919,-€ tvoria režijné výdavky spojené so správou /mzdy, príspevky do 

poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, nájom, energie a ostatné služby/ na stredisku BP. 

3.Návrh rozpočtu na rok 2023: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 192 551,-€. Suma 192 

551,-€ je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou 

bytových a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú 

rozpočtované vo výške 192 551,-€. Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný 

materiál, FPUaO sú 100 427,-€. Ostatné výdavky vo výške 92 124,-€ tvoria režijné výdavky 

spojené so správou /mzdy, príspevky do poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, nájom, energie 

a ostatné služby/na stredisku BP. 

B/ Podnikateľský plán pre podnikateľskú činnosť m.p.o.: 

Predmetný plán je v časti príjmov a výdavkov vyrovnaný v celkovej výške: v roku 2021 - 94 

614,-€, v roku 2022 - 94 614,-€ a v roku 2023 – 94 614,-€. Spoločné výdavky týkajúce sa 

verejno-prospešnej činnosti a podnikateľskej činnosti boli rozdelené len v takom pomere, aby 

bol podnikateľský plán vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. V podnikateľskej činnosti 

podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z, jej novele č. 

367/2004 Z. z., č.268/2007 Z.z. a č.125/2016 Z.z. spravované budovy majú zriadené bežné 

účty a uvedené príjmy a výdavky spojené s prevádzkou budov prechádzajú týmito účtami. 

Príjmy za správu spravovaných bytov a nebytových priestorov sú v roku 2021– 94 614,-€, v 

roku 2022 - 94 614,-€ a v roku 2023 - 94 614,-€. Rozpočet BP, m.p.o., je rozpísaný podľa 

jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje prehľad očakávaného plnenia finančných 

prostriedkov BP v rokoch 2021,2022 a 2023. Rozpočet je vypracovaný s tým, že pri bežných 

výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. 

Rozpočty na roky 2021, 2022 a 2023 sú vyrovnané. 
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MUDr. Augustínová sa informovala ohľadne mestského zdravotného strediska na rok 2022. 

Spýtala sa, čo bude zahŕňať  položka 635 006 – Údržba budov vo výške 12 335 €, ktorá je 

vyššia oproti roku 2021.   

 

Ing. Šlesar odpovedal, že v roku 2022 sa tam plánuje rekonštrukcia prízemia (dlažby). 

 

Bc. Bukovčák chcel vedieť, či môže byť poslancom predložený podrobný rozpočet na terasu 

a schody v kultúrnej besede, pretože sa mu zdá táto suma privysoká.  

 

Ing. Šlesar uviedol, že je spracovaný projekt a poslancom je sprístupnený k nahliadnutiu na 

BP, m.p.o. Nová Dubnica. 

  

Ing. Marušinec odpovedal, že schody sú z mramoru, ktoré sú odolnejšie voči vandalizmu. 

Jedná sa o 70 m2, je to dosť veľká plocha. Musí sa odstrániť súčasná dlažba, vykopať  až na 

základ, to znamená, že všetko  bude treba vyviezť, uložiť na skládku a naviezť nový materiál.  

 

p. Bezdeda sa informoval, kedy bude dokončená výmena okien na budove bývalej ZUŠ.  

 

Ing. Šlesar uviedol, že súhlasí s výmenou, ale je to vždy o financiách a o zvážení toho, čo je 

dôležitejšie.  Trápi ho tiež bleskozvod, ktorý je v zlom stave.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet BP, m.p.o. Nová Dubnica na roky 

2021, 2022, 2023 a podnikateľský plán BP, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2021, 2022, 2023. 

 

3. Zmena rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2020 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte mesta. Predmetom zmeny rozpočtu je zapracovanie 

čerpania spotrebného úveru číslo:UZF/20/20898 od spoločnosti ČSOB Leasing a.s. vo výške 

55 055,16 € zo dňa 25.11.2020, ktorý bol schválený MsZ dňa 24.6.2020, bod č.8. Amortizácia 

úveru je 29.11.2025. Splátky budú vykonávané mesačne vždy k 29. dňu v mesiaci vo výške 1 

005,47 €. Finančné operácie sú po zmene prebytkové - príjmová časť je vo výške 750 435 € 

/zvýšenie o 55 056 € /, výdavková časť je 377 164 € /bez zmeny/. Prebytok je vo výške 373 

271 €, sumou 39 686 € je vykrývaný schodok v bežnom rozpočte štátnych školských 

zariadení, 5 232 € schodok v bežnom rozpočte ZpS, a vo výške 318 353 € výdavky v bežnom 

a kapitálovom rozpočte mesta. Celkom rozpočet mesta spolu s právnymi subjektmi /s FO/ je 

vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 9 007 896 €. Zmena rozpočtu spôsobila v 

príjmovej aj výdavkovej časti zvýšenie o 55 056 €. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť 

zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2020. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica  a 

programov na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu, rozpočtovým opatrením podľa  § 

14 ods. 2 písm. a)-d) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Rozpočet mesta sa navýšil v celkovom objeme v príjmovej aj výdavkovej časti o 55 056 €. 

Rozpočet je po zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 9 007 896 €. 

       

4. Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2021 - 

2023 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica predkladá viacročný programový rozpočet na roky 2021, 2022 a 2023. 

MsZ schvaľuje rozpočet vrátane programov, podprogramov a prvkov na rok 2021. Návrh 

obsahuje informáciu o legislatívnych východiskách, z ktorých sa vychádzalo pri príprave 

rozpočtu a informácie o finančných vzťahoch, ktoré sú taktiež súčasťou rozpočtu. Rozpočet 

mesta Nová Dubnica je spracovaný v členení: 

a) rozpočet mesta - rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2021 je postavený ako prebytkový. 

Príjmová časť je vo výške 6 115 591 € a výdavková časť je vo výške 6 101 330 €. 

b) rozpočet obecných školských zariadení - rozpočet právnych subjektov (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ, 

ZUŠ a CVČ) na rok 2021 je postavený ako schodkový. Príjmová časť je vo výške 2 846 534 € 

a výdavková časť je vo výške 2 855 295 €. 

c) rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení - rozpočet neštátnych ZUŠ a školských 

zariadení (OZ EDEN, Spojená škola sv. J. Bosca, ŠPP), ktoré sú taktiež financované z 

daňových príjmov obce, je postavený ako vyrovnaný. Príjmová časť je vo výške 473 660 € a 

výdavková časť je vo výške   473 660 €. 

d) rozpočet zariadenia pre seniorov - rozpočet zariadenia pre seniorov je postavený ako 

schodkový. Príjmová časť je vo výške 659 050 € a výdavková časť je vo výške 664 550 €. 

Rozpočet mesta na rok 2021, vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry je v príjmovej aj vo  výdavkovej časti 

vo výške 10 094 835 €.  

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť 

návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2021 – 2023. 

Ing. Gašajová predložila svoje stanovisko. K základným úlohám hlavného kontrolóra podľa 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. patrí vypracovať odborné stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v MsZ. Táto povinnosť hlavnému kontrolórovi 

vyplýva z § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení. Z návrhu rozpočtu na rok 2021 

vyplýva, že rozpočet mesta Nová Dubnica je postavený ako vyrovnaný a podľa jeho 

vnútorného členenia  je bežný rozpočet postavený ako prebytkový  vo výške +252 102,00,- 

€,  kapitálový rozpočet je postavený ako schodkový vo výške -1 970 000,00,-€ a finančné 

operácie sú postavené ako prebytkové  vo výške +1 717 898,00 €.  Zákon č. 583/2004 Z. 

z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. v § 10 odst.7 pripúšťa zostaviť 

kapitálový rozpočet ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných 

prostriedkov obce z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania, alebo je tento schodok 

krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Mesto pri zostavovaní 

rozpočtu je povinné zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia si 

povinností ustanovených právnymi predpismi.  
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Mesto je povinné pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať zákonom 

stanovené pravidlá a z návrhu rozpočtu vyplýva, že celková suma dlhu mesta k  31.12.2020 

predstavuje plnenie 20,37 %. Pri  spracovaní odborného stanoviska vychádzala z posúdenia 

predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta a návrhu rozpočtu na rok 2021 z dvoch 

hľadísk – zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu a metodickej správnosti predloženého 

návrhu rozpočtu. Predložený návrh rozpočtu rešpektuje platné zákony a všeobecne platné 

pravidlá týkajúce sa rozpočtu obcí. Na základe skutočností uvedených 

v stanovisku odporučila poslancom schváliť návrh rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2021 

tak, ako je predložený na  dnešné rokovanie MsZ a návrh rozpočtu mesta Nová Dubnica na 

roky 2022-2023 vziať  na vedomie.  

Bc. Bukovčák sa spýtal Ing. Marušinca, aké vidí prínosy pre mesto z tohto rozpočtu. 

Ing. Marušinec odpovedal, že vzhľadom na vývoj podielovej dane si mesto netrúflo robiť 

veľké investície, okrem kina PANOREX. Sú vyčlenené finančné prostriedky na asfaltovanie 

živičných povrchov, opravy výtlkov a drobné údržby a opravy. Jedna investičná akcia je 

v rozpočte BP, m.p.o. a podľa hospodárskeho výsledku v roku 2021 sa bude rozhodovať 

o ďalších investíciách mesta.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet mesta na rok 2021,  vrátane jeho 

programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej  rozpočtovej klasifikácie a podľa 

programovej štruktúry. Príjmová  aj výdavková časť rozpočtu je vo výške 10 094 835 €, 

rozpočet je vyrovnaný.   

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo  na vedomie rozpočet mesta na rok 2022,  

vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej  rozpočtovej klasifikácie a 

podľa programovej štruktúry. Príjmová  aj výdavková časť rozpočtu je vo výške 9 789 067 €, 

rozpočet je vyrovnaný. Rozpočet mesta na rok 2023, vrátane jeho programov v členení podľa 

funkčnej a ekonomickej  rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry. Príjmová  aj 

výdavková časť rozpočtu je vo výške  8  035 537 €, rozpočet je vyrovnaný.   

           

5. Návrh na odpísanie pohľadávok mesta k 31. 12. 2020 

Prekladala: prednostka MsÚ 

 

Pohľadávky, ktoré mesto Nová Dubnica navrhuje odpísať k 31.12. 2020 sú vo výške 5 592,98 

€. Všetky uvedené pohľadávky sú vedené v účtovníctve mesta. Pohľadávky sú rozdelené 

podľa nasledujúceho kritéria: 1. Pohľadávky, ktoré budú naďalej vedené v evidencii 

pohľadávok mesta na podsúvahových účtoch mesta sú vo výške 0 €. 2. Pohľadávky, ktoré 

budú odpísané z podsúvahových účtov alebo z evidencie mesta a nenastane už u nich žiadne 

peňažné plnenie, sú vo výške 5 592,98 €. Prílohou dôvodovej správy je časť materiálu 

spracovaná BP, m.p.o. Nová Dubnica, ktorou predkladajú vyjadrenie k účtovným dokladom 

z obdobia roku 2005 a 2007.  

- Faktúra interné č. 04882005 vo výške 96 184 Sk = 3 192,72 € - predmetom fakturácie 

bola refundácia stavebných prác (vlastníci bytov a NP bytového domu č. 30, Pribinove 

sady, Nová Dubnica). BP, m.p.o. faktúru neeviduje.  
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- Faktúra č. 309070513 = dobropis int. č. 12122007 vo výške -72 310 Sk = -2 400,26 € - 

predmetom fakturácie je vrátenie finančných prostriedkov mestu na základe vyúčtovania 

služieb na neodpredané nebytové priestory (vlastníci bytov a NP bytového domu č. 30, 

Pribinove sady, Nová Dubnica). BP, m.p.o. faktúru neeviduje. 

Bytový dom č. 30 bol v tom čase v správe BP, m.p.o., ale v roku 2007 správu prevzal nový 

správca KOMBYT, s.r.o. Trenčín, ktorý prevzal všetky pohľadávky a záväzky tohto 

bytového domu. V súčasnosti už taktiež nie je správcom bytového domu č. 30. Materiál bol 

spracovaný na základe podkladov z BP, m.p.o., z ekonomického oddelenia a mestskej 

právničky JUDr. Kataríny Martinkovej, s ktorou bol celý materiál prekonzultovaný. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť 

návrh na odpísanie pohľadávok mesta k 31. 12. 2020. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok k 31. 12. 2020 podľa 

predloženého materiálu v celkovom objeme 5 592,98 €. 

6. Návrh na odpísanie pohľadávok Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica k 31. 12. 

2020 

Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. 

Všetky pohľadávky, ktoré vznikli na mestských bytoch za roky 2003 a 2004 boli vymáhané 

súdnou cestou. Súdom bol vydaný platobný rozkaz na vymáhanie pohľadávky a následne 

vydaný exekučný príkaz. Niektoré pohľadávky boli zo strany odporcov čiastočne uhradené a 

niektoré nie. Podľa ustanovenia § 5 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých 

exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uplynula rozhodná doba a 

súdny exekútor exekúciu zastavil a ukončil. Zoznam jednotlivých ukončených exekúcii je v 

predkladanom materiáli. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok BP, m.p.o. Nová 

Dubnica k 31.12.2020. 

7. Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2020 o doplnení a zmene VZN mesta Nová 

Dubnica 

č. 12/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Návrh VZN o  doplnení a zmene VZN č. 12/2018 je predkladaný z dôvodu zosúladenia VZN 

12/2018 s novelou zákona č. 582/2004 Z. z . o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj z dôvodu potreby upraviť sadzby 

poplatkov za komunálne odpady tak, aby pokryli zvyšujúce sa náklady na odpadové 

hospodárstvo mesta. Novelizácia zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne 

odpady priniesla drobné zmeny v definícii toho, za ktoré činnosti nakladania s odpadom sa 

platí poplatok – z poplatku sa vyňal odpad zo zelene z pozemkov právnických osôb. Zároveň 

z dôvodu elektronizácie štátnej a verejnej správy sa zmenili aj podmienky dokladovania 

štúdia na území SR. Novela zákona predĺžila aj lehotu na podanie žiadosti na zníženie alebo 

odpustenie poplatku na 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.  
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Aby boli teda náklady na odpadové hospodárstvo a príjmy z poplatku za odpad vyrovnané, 

navrhla navýšiť sadzby poplatku nasledovne: pre obyvateľov mesta – fyzické osoby zvýšenie 

sadzby poplatku z 32 €/osoba/rok na 34 € - navýšenie o 2 €, ako aj navýšenie poplatku za 

množstvový zber drobného stavebného odpadu: z 0,03 €/kg na 0,04 €/kg by stúpol poplatok 

za triedené stavebné odpady, ktoré sú vhodné na recykláciu. Za netriedený stavebný odpad, 

ktorý sa musí zneškodniť na skládke odpadu, by stúpol poplatok z 0,06 €/kg na 0,075 €/kg. 

Navýšenie poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu je z dôvodu využívania 

tohto spôsobu odovzdania odpadu na zbernom dvore aj podnikateľmi a stavebnými firmami, 

ktoré využívajú nižšie poplatky, ako by mali pri odovzdaní odpadu iným oprávneným 

subjektom. Hlavne poplatok za netriedený stavebný odpad bol poddimenzovaný, nakoľko 

pokrýval len 

náklady na uloženie na skládku, ale nie na prepravu. Kalkulácia nákladov a príjmov pri 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pre rok 2021 je v prílohe 

materiálu. Zároveň, predložila  priamo k materiálu Pripomienky k návrhu VZN, nakoľko po 

zverejnení návrhu VZN došlo po konzultáciách a porovnávaní sadzieb s inými obcami 

k prehodnoteniu niektorých sadzieb poplatku a preto mesto v predložených pripomienkach 

navrhuje zvýšenie poplatku aj pre: 

- právnické osoby, ktoré platia poplatok za každého zamestnanca, z 22 € na 23,83 € 

- osoby, študujúce, pracujúce alebo žijúce v zahraničí – namiesto úplného odpustenia 

poplatku navrhla sadzbu 10,20 € na osobu a rok, čo je 70%-tná zľava z poplatku 

- osoby, nie s trvalým pobytom v Novej Dubnici, ktoré na území mesta vlastnia byt – navrhla  

zvýšiť 

sadzbu poplatku z 10,95 € na 34 € - najmä z dôvodu, že mnohé byty sú využívané za účelom 

nájmu osobami, ktoré nie sú na území mesta prihlásené k trvalému či prechodnému pobytu, 

neplatia poplatok za odpad, ale v meste odpady tvoria. Zároveň mesto má záujem dosledovať 

a spoplatniť tieto osoby, ktoré užívajú byty v prenájme, aby uhrádzali na území mesta 

poplatok za odpad. Tieto zvýšené sadzby poplatku umožnia ponechať úľavu 25% z poplatku 

pre dôchodcov. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť 

návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2020 o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 

12/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Ing. Šošovičková, PhD. predložila stanovisko komisie ŽP, ktorá na svojom zasadnutí 

odporučila materiál schváliť, ale z dlhodobého hľadiska to považujú za neudržateľné, takže 

musia zdvíhať poplatky za odpady. Navrhujú spracovať dlhodobejšiu stratégiu v priebehu 

budúceho roka v súlade s politikou EÚ, ako sa bude nakladanie s odpadmi vyvíjať.  

Mgr. Pekařová nadviazala na stanovisko ŽP, resp. lepšie objasniť cieľ, ktorého je 

vypracovanie nejakého dlhodobejšieho plánu mesta o tom, aké financie by malo mesto 

vyvinúť na to, aby sa tento poplatok zastabilizoval vzhľadom na situáciu EÚ. Náklady sa 

budú každý rok výrazne zvyšovať. 

Ing. Marušinec uviedol, že treba spracovať dokument zo strany mesta, ale aby dokument 

naplnil svoje ciele, treba k tomu aj súčinnosť občanov mesta.  
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Ing. Šošovičková, PhD. súhlasí, aby občania spolupracovali s mestom, ale keď chce mesto ich 

spoluprácu, musí im dať nejakú predstavu, ako to bude v meste vyzerať a vyzvať ich na 

spoluprácu. Čiže v roku 2021 venovať zvýšenú aktivitu komunikácii s občanmi a baviť sa 

o tom, akým spôsobom sa bude nakladať s odpadom a ako sa to premietne do poplatku.  

 Bc. Bukovčák uviedol, že materiál, ktorý poslanci dostali obsahuje dôvodovú správu, 

samotné VZN a pripomienky. Chcel vedieť, či pripomienky sú zapracované. 

Ing. Marušinec odpovedal, že v zákonnej lehote boli vznesené  pripomienky  voči VZN, ktoré 

bolo zverejnené. Takže v prvom rade by sa malo hlasovať o týchto pripomienkach, keď 

pripomienky nebudú schválené, potom by mal ísť zverejnený materiál.  

Bc. Bukovčák sa ďalej spýtal, že na pracovnom stretnutí poslancov bolo povedané, že jeden 

z článkov bude vyňatý a nový návrh nedostal, či sa bude predkladať poslanecký návrh. 

Ing. Marušinec odpovedal, že tento bod bude zatiaľ zachovaný. 

Bc. Marušinec uviedol, že v Novej Dubnici nie sú stredné školy, takže študenti, ktorí študujú 

mimo miesta trvalého pobytu – tých je väčšina. Títo študenti študujú mimo trvalého pobytu, 

ale denno-denne dochádzajú do  Novej Dubnice. Spýtal sa, či aj títo študenti môžu žiadať 

o zníženie alebo len tí, ktorí sú internátne ubytovaní. 

Ing. Marušinec odpovedal, že toto zákon presne nedefinuje, či sa jedná o ubytovaných alebo 

neubytovaných, ale pomenováva ich  iba študenti.  

Mgr. Bašná doplnila, že do návrhu VZN bolo vložené len to, čo určuje zákon, ale realita je 

taká, že obec na elektronickom portáli, kde si má overovať údaje, údaje overiť nemôže 

z dôvodu, že  zatiaľ nie je ešte funkčný, tak sa postupuje doterajším  spôsobom.  

JUDr. Gregušová doplnila, že sa to týka tých, ktorí sú ubytovaní v mieste štúdia,  príloha 

všeobecne záväzného nariadenia  obsahuje,  aké doklady sa preukazujú pri žiadosti o zníženie 

poplatku  a jedným z dokladov je aj potvrdenie o ubytovaní. Ide o študentov, ktorí sú 

ubytovaní mimo mesta Nová Dubnica.   

JUDr. Holba  sa spýtal na sadzby za garáž, záhradu a byt, či tam dôjde k nejakým zmenám.  

Mgr. Bašná uviedla, že majiteľom  garáží a záhradkárom, ktorí majú chaty a nie sú z Novej 

Dubnice poskytuje mesto čiastočné služby pri nakladaní s odpadom. Poplatok majú 

primeraný. Vlastníci  bytov, nie Novodubničania, mali len udržiavací poplatok. Ide o byty, 

ktoré sú obývané nájomníkmi a neplatili celý  poplatok,aby poplatok platili.  

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo VZN č. …/2020 mesta Nová Dubnica o doplnení a 

zmene VZN č. 12/2018 mesta Nová Dubnica o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Proti hlasoval Bc. Pažítka.  

 

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

finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

Predkladala: prednostka MsÚ 
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Oddelenie stratégie rozvoja MsÚ v Novej Dubnici sleduje možnosti získania finančných 

prostriedkov z grantových systémov ministerstiev SR, štrukturálnych fondov EÚ, prípadne 

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

pri vypracovávaní projektov a žiadostí o poskytnutie týchto finančných prostriedkov. Pretože 

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 priebežne informovať orgány mesta o projektoch, stave ich spracovania a podaných 

žiadostiach o finančné prostriedky. Informatívna správa tvorí prílohu dôvodovej správy.  

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko komisie stratégie rozvoja, ktorá na svojom zasadnutí 

odporučila zobrať na vedomie správu  o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave 

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

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo  na vedomie správu  o plnení úloh oddelenia 

stratégie rozvoja pri príprave projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu 

mesta z iných zdrojov. 

9. Informatívna správa o stave súdnych konaní k 30. 11. 2020 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mestu Nová Dubnica bola dňa 09.12.2020 doručená správa o stave súdnych konaní, ktorú 

spracovala advokátska kancelária JUDr. Kataríny Martinkovej k 30. novembru 2020.  

Súdne spory, v ktorých je mesto Nová Dubnica žalobcom: v súčasnosti je mesto Nová 

Dubnica žalobcom v 9 súdnych sporoch, ktoré nie sú ku dňu podania tejto správy právoplatne 

ukončené. Z toho je 7 súdnych konaní, v ktorých sú vymáhané pohľadávky v celkovej výške 

8 754,70 € (1 žaloba podaná v roku 2011; 1 žaloba z roku v roku 2012; 2 žaloby podané v 

roku 2013; 1 žaloba podaná v roku 2014; 1 žaloba podaná v roku 2015). Jedna žaloba sa týka 

vypratania nehnuteľnosti – bytu bola podaná v roku 2015, mesto bolo na Okresnom súde 

Trenčín úspešné, Krajský súd Trenčín zrušil rozsudok a vec vrátil na okresný súd na nové 

prerokovanie. Žalovaní opakovane robia obštrukcie, nedostavujú sa na pojednávania. V roku 

2020 bolo pojednávanie na Okresnom súde Trenčín, mesto bolo úspešné, súd žalobe vyhovel. 

Žalovaní opätovne podali v mesiaci 11/2020 proti rozsudku odvolanie, vec bude postúpená na 

Krajský súd Trenčín.  Jedna žaloba je vedená proti verejnoprávnej televízii za odvysielané 

reportáže, vo veci už bolo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava, k rozhodnutiu vo veci 

ešte nedošlo. Súdne spory, v ktorých je mesto Nová Dubnica žalovaným: ku dňu podania tejto 

správy žalovaným zo strany spoločnosti TERMONOVA, a.s. v konaní „opomenutého 

účastníka stavebného konania.“ Vec je vedená na Krajskom súde v Trenčíne. Okrem mesta sú 

v konaní žalované aj obchodné spoločnosti v Priemyselnej zóne Hliny. Vo veci nebolo ešte 

nariadené pojednávanie.    

Taktiež bola mestu dňa 9.12. 2020 predložená správa o stave súdnych sporov od JUDr. Bušfy. 

Informatívna správa tvorí prílohu dôvodovej správy.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo  na vedomie informatívnu správu o stave 

súdnych konaní k 30.11.2020. 
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10. Doplnenie člena Výboru miestnej časti Kolačín 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Miroslav Ovečka, bytom Nová Dubnica m.č. Kolačín bol členom Občianskeho výboru 

miestnej časti Kolačín až do 24. 06. 2020, kedy bol z funkcie na jeho vlastnú žiadosť 

odvolaný z rodinných dôvodov. 

Listom č. 1956/2020 zo dňa 19. 11. 2020 požiadal o obnovenie členstva vo Výbore miestnej 

časti Kolačín. Navrhla  jeho žiadosti vyhovieť a opätovne ho zvoliť za člena Občianskeho 

výboru m.č. Kolačín. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zvolilo Miroslava Ovečku za člena Výboru m.č.  

Kolačín. 

 

11. Vstup mesta Nová Dubnica do Únie miest Slovenska 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Únia miest Slovenska (ďalej len „Únia“) je dobrovoľným záujmovým združením miest SR 

vytvoreným v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

a podľa § 20f a nasledujúceho zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Jej členskú 

základňu tvoria veľké a stredné mestá z rôznych regiónov Slovenska. Riadnym členom Únie 

sa môže stať každé mesto, ktoré sa stotožní s hlavnými cieľmi, predmetom činnosti a 

stanovami Únie a o vstupe ktorého rozhodlo MsZ. Mestu vzniká členstvo na základe písomnej 

prihlášky za člena, a to dňom jej doručenia Únii. Keďže v posledných rokoch sa posilnil 

vplyv Únie miest Slovenska v dialógu s Vládou  SR a stala sa plnohodnotným partnerom pri 

jednaniach ohľadom legislatívy a postavenia miest v územno – správnom členení Slovenska 

ako aj odlišnosti potrieb miest od obcí, navrhla MsZ schváliť vstup mesta do Únie miest 

Slovenska. Ročné členské príspevky riadneho člena Únie sú minimálne vo výške 0,13 € na 1 

obyvateľa mesta (pričom riadny člen môže na dobrovoľnej báze uhradiť vyšší členský 

príspevok). Mesto Nová Dubnica malo ku dňu 30.11.2020 evidovaných 10 940 obyvateľov. 

Pri výške poplatku 0,13 x 10 940 obyvateľov je výsledná suma 1 422,20 €. Nakoľko mesto 

Nová Dubnica žiada o vstup do Únie miest Slovenska od 01.01.2021, bude v zmysle stanov 

Únie členský príspevok pre rok 2021 vo výške poplatku 0,13 € x počet obyvateľov k 

01.01.2021. 

 

Ing. Marušinec doplnil, že tak ako bolo povedané v dôvodovej správe, komunikácia je 

podstatne lepšia s Úniou miest.  

 

JUDr. Holba oznámil stanovisko komisie stratégie rozvoja, ktorá na svojom zasadnutí 

odporučila materiál schváliť. Mesto aj naďalej zostáva členom ZMOS-u.  

 

Bc. Marušinec sa spýtal, koľko miest v rámci Slovenska je v tejto  Únii. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že v Únii miest z celkového počtu je približne 92 % miest. 
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Ing. Šošovičková, PhD. sa spýtala, či sa zvažuje vystúpenie zo ZMOS-u alebo mesto bude 

členom oboch združení.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že ešte nad tým neuvažoval, ale viacero miest, napr. Trenčín je 

v obidvoch združeniach.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vstup mesta Nová Dubnica do Únie miest 

Slovenska odo dňa 01.01.2021. 

 

12. Zmena Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 94 zo dňa 08. 11. 2017 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 08.11.2017  MsZ v Novej Dubnici Uznesením č. 94 schválilo zriadenie vecného bremena 

na ul. Odbojárskej v k. ú. Malý Kolačín v prospech Olivera Galandáka. Dňa 27.11.2020, 

Oliver Galandák, bytom Trenčín, požiadal mesto o zriadenie vecného bremena k 

vybudovaným inžinierskym sieťam (vodovodnej prípojky, kanalizačnej splaškovej prípojky 

a plynovej prípojky), na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena centr. 

č. 423/2017 zo dňa 28. 11. 2017. Nakoľko v priebehu realizácie stavby došlo zo strany 

stavebníka k odčleneniu parc. KN – C č. 54/6, je potrebné schváliť zmenu Uznesenia MsZ v 

Novej Dubnici č. 94 zo dňa 08. 11. 2017 za účelom zosúladenia so stavom v katastri 

nehnuteľností. Následne bude možné podať návrh na vklad vecného bremena do katastra 

nehnuteľností. Na základe uvedeného je predložený MsZ v Novej Dubnici na prerokovanie 

tento návrh na zmenu Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 94 zo dňa 08. 11. 2017. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť zmenu 

Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 94 zo dňa 08. 11. 2017 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 94 

zo dňa 08. 11. 2017 nasledovne: 1. v Uznesení MsZ v Novej Dubnici č. 94 zo dňa 08. 11. 

2017 sa v bode A) mení tretia odrážka a znie nasledovne: - parc. KN-C č. 54/6 – ostatná 

plocha o výmere 51 m2, pozemok vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na 

LV č. 2347 pre k. ú. Malý Kolačín, vlastníctvo 1/1 Oliver Galandák, trvale bytom Trenčín, 2. 

v Uznesení MsZ v Novej Dubnici č. 94 zo dňa 08. 11. 2017 sa v bode A) dopĺňa štvrtá 

odrážka a znie nasledovne: - parc. KN-C č. 54/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 

m2, pozemok vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2347 pre k. ú. 

Malý Kolačín, vlastníctvo 1/1 Oliver Galandák, trvale bytom Trenčín.  

 

13. Odpredaj pozemku parcela č. 410/234 Brunovi Bartošovi s manželkou 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Mesto Nová Dubnica obdržalo dňa 30.11.2020 žiadosť Bruna Bartoša  a Mgr. Zuzany Bartoš 

o odkúpenie pozemku: parc. KN-C č. 410/324 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m², 

ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 33189552-37-2020, vyhotoveného Ing. 

Vladimírom Sedlákom, Trenčianska Teplá, dňa 26.09.2020, ktorý tvorí Prílohu č. 1 návrhu 

uznesenia.  
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Žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu súp. č. 970 na pozemku parc. 

KN-C č. 410/304, garáže na pozemku parc. KN-C č. 410/305 a priľahlých pozemkov parc. 

KN-C č. 410/172 a č. 410/275. Žiadosť o kúpu pozemku parc. KN-C č. 410/324 podali 

žiadatelia za účelom rozšírenia záhradnej plochy na výsadbu kvetín a okrasných drevín pre 

zveľadenie okolia. Odpredaj uvedeného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. je v súlade s Čl. 6 ods. 5 

písm. d) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica. Kúpna cena je navrhnutá vo 

výške  25,00 €/m², čo pri výmere pozemku 65 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 1 

625,00 €. Kúpna cena je v súlade s Čl. 8 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová 

Dubnica a je navrhnutá v rovnakej výške, za akú už boli v minulosti schválené odpredaje častí 

pozemkov pre rozšírenie záhrad pri rodinných domoch v obytnej zóne Dlhé diely. Kupujúci 

uhradí správny poplatok vo výške 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko komisie stratégie rozvoja a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí 

odporučili schváliť odpredaj pozemku parcela č. 410/234 Brunovi Bartošovi s manželkou. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo ako prebytočný majetok mesta: pozemok parc. 

KN-C č. 410/324 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m².  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku uvedeného v bode A/  

uznesenia ako odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v z.n.p. - prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku uvedeného v bode A/ 

uznesenia podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v z.n.p. do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1/1 Brunovi Bartošovi a Mgr. Zuzane Bartoš, 

obaja bytom Nová Dubnica za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 25,00 €/m², čo pri výmere 

pozemku 65 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 1 625,00 €. 

 

14. Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ a hlavnej kontrolórke mesta 

Predkladal: primátor mesta 

 

MsZ v Novej Dubnici schválilo Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií pri 

MsZ, Výboru mestskej časti Kolačín, členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej 

rady Novodubnických zvestí (ďalej len zásady) s účinnosťou od 01.07.2018. Podľa článku 2, 

bod 12) týchto zásad môže MsZ 1x ročne schváliť poslancom MsZ jednorazovú ročnú 

odmenu. Navrhol vyplatiť poslancom MsZ jednorazovú odmenu vo výške 100 €. V zmysle § 

18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. môže MsZ schváliť hlavnému 

kontrolórovi mesačnú odmenu do výšky 30 % z vypočítaného platu. Navrhol vyplatiť hlavnej 

kontrolórke mesta odmenu vo výške 1000 € za zodpovednú a kvalitne vykonávanú prácu 

počas celého roka 2020. 

 

Ing. Marušinec doplnil, že kvôli pandémii COVID-19 išlo o náročný rok a práca bola zťažená. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odmeny poslancom MsZ - MUDr. Márii 

Augustínovej, Vincentovi Bezdedovi, Bc. Jozefovi Bukovčákovi, Michalovi Bukovčákovi, 

Bc. Štefanovi Cucíkovi, Lukášovi Cucíkovi, Štefanovi Dvorskému, JUDr. Miroslavovi 

Holbovi, Bc. Jaroslavovi Marušincovi, Bc. Pavlovi Pažítkovi, Mgr. Ivete Pekařovej, RNDr. 
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Petrovi Perichtovi, CSc, Ing. Jane Šošovičkovej, PhD., Jaroslavovi Tlapákovi a Mgr. 

Tomášovi Zemkovi vo výške 100 €. Odmenu Ing. Marte Gašajovej, hlavnej kontrolórke mesta 

Nová Dubnica vo výške 1000 €. 

 

15. Rôzne 

 

Mgr. Zemko poukázal na kvalitnú a zodpovednú prácu zamestnancov, aj napriek pandémii 

COVID-19 a spýtal sa, či sa našli finančné prostriedky na odmeny aj pre nich.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že áno.  

 

Bc. Bukovčák uviedol, že dostal ďalšie 2 podnety. Spýtal sa, prečo sú aj napriek situácii 

otvorené 2 predajné stánky na Mierovom námestí.  

 

Ing. Marušinec zareagoval, že prišlo nariadenie z hygieny, ktoré zakazuje ambulantný predaj. 

Podľa definície hygieny ambulantný predaj je všetko čo je mobilné, čo nie je pevne spojené 

so zemou. Tieto 2 stánky sú spojené so zemou a ide o predaj z okienka, ktorý je v zmysle 

nariadenia SR povolený. Mesto nevidí dôvod zatiaľ na to reagovať a monitoruje pandemickú 

situáciu. Požiadal prevádzkovateľov stánkov, aby skrátili prevádzkovú dobu. V najbližších 

dňoch zasadne aj krízový štáb mesta, kde sa bude diskutovať o niektorých skutočnostiach aj 

smerom k iným mestským zariadeniam, pretože dnes o 14:30 došlo k zatvoreniu všetkých MŠ 

v meste Nová Dubnica z dôvodu nariadenia hygieny. Taktiež sa príjmu opatrenia v ZpS.  

 

Mgr. Zemko uviedol, že v lete bol pripravovaný materiál plán obnovy a rozvoja z ministerstva 

financií, ktorý hovoril o Zelenej Republike, ekonomike a rôznych ďalších projektoch. Mali sa 

k tomu vyjadrovať rôzni odborníci a bežní ľudia. Chcel vedieť, či by sa mesto zapojilo do 

týchto projektov. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že v septembri bolo stretnutie s ministrom Hegerom v Tatrách, za 

účasti ZMOS-u. Boli tam povedané základné myšlienky a malo dochádzať k ďalším krokom. 

Koordinuje sa to na úrovni TSK, kde spolupracujú mestá: Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová 

Dubnica, Nemšová a Horné Sŕnie. Tvoria sa regionálne združenia, kde budú vyčlenené 

finančné prostriedky. Boli zadefinované hlavne priority, čo sa týka verejného osvetlenia 

a SMART miest. Najdôležitejšie priority pre tento región  sú výmena verejného osvetlenia, 

elektromobilita spojená aj cez autobusy a zároveň aj riešenie odpadového hospodárstva. 

Finančné prostriedky by mali byť prerozdeľované budúci rok.  

 

Občan sa informoval ohľadom stánkov na Mierovom námestí, aké sú s nimi plány.   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že podnet vzišiel od vlastníka jedného  stánku, ktorý ukončil svoju 

činnosť. Vyvolal diskusiu aj medzi poslancami - čo bude so stánkami do budúcna, pretože 

pozemky sú mestské a vlastníci stánkov ich majú  prenajaté. Stánky sa nachádzajú v takom 

stave, že sa zvažuje, či sa nebudú vypovedať zmluvy. Začiatkom roka sa mesto bude 

zaoberať, čo bude so stánkami ďalej.  
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p. Bezdeda v mene športovcov poďakoval primátorovi a MsZ za výmenu okien na budove 

športového klubu. Ďalej všetkým poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov, hlavne 

v zdraví.  

 

Vlastníčka stánku sa tiež informovala ohľadom stánkov na námestí, keďže bolo povedané, že 

tam neprospievajú. Chcela vedieť, či by bolo možné stánok predať.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že v januári sa to bude riešiť.  

 

Ing. Marušinec všetkým poďakoval za prácu v MsZ počas roka 2020. Prítomným poprial 

Šťastné a veselé Vianoce, prežité v kruhu rodiny.  

 

16. Záver 

 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

Ing. Eva Lackovičová       Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ       primátor mesta 

 

 

Mgr. Tomáš Zemko                                                                          MUDr. Mária  Augustínová 

I. Overovateľ                     II. Overovateľ   

                                                      

Zapísala: Martina Mikulová 

 


