
1 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 08.11.2018 v Kultúrnej besede 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

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

SR Petra Krupu, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, riaditeľa TEKOS 

Nová Dubnica, s.r.o., riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica, riaditeľku Zariadenia pre seniorov v Novej 

Dubnici, zástupcov regionálnych médií a verejnosť. Ospravedlnil neprítomného Ing. Kunerta. Ing. 

Medera príde na zasadnutie neskôr. Ing. Marušinec skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných 

poslancov (13 z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci 

na pozvánke spoločne s materiálmi. P. Babuková predložila poslanecký návrh, aby bol bod č. 7 - 

Odpredaj pozemku v IBV Miklovky stiahnutý z programu rokovania. Ing. Marušinec predložil návrh, 

aby bol program rokovania doplnený o 2 body - Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ a Návrh 

na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta. Ing. Kusý poďakoval poslancom MsZ za spoluprácu 

a zo zasadnutia sa ospravedlnil z dôvodu PN. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo 

poslanecký návrh p. Babukovej. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh Ing. Marušinca. 

Za návrh programu ako celok hlasovali všetci poslanci. Za overovateľa zápisnice boli určení MUDr. 

Augustínová a p. Dvorský. Písaním zápisnice bola určená Ing. Matulová. Poslanci prikročili k 

prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých bodov.  

 

1.  Správa o výsledku realizovanej kontroly 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 hlavná kontrolórka vykonala kontrolu, ktorej  

cieľom bolo overiť tvorbu a následné použitie sociálneho fondu na meste Nová Dubnica v súlade so 

zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Z.z. o daniach 

z príjmov v z.n.p.. Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že kolektívna zmluva vrátane 

dodatku č. 1 s účinnosťou od 02.07.2018 a zásady pre používanie sociálneho fondu zamestnancov 

mesta Nová Dubnica s účinnosťou od 01.06.2018 a s účinnosťou do 31.05.2018 sú vypracované 

v súlade so zákonom o sociálnom fonde, zákonom o obecnom zriadení a obsahujú pravidlá tvorby 

sociálneho fondu podľa § 6 zákona o sociálnom fonde, použitie sociálneho fondu § 7 zákona 

o sociálnom fonde. Kontrolou bolo zistené, že je dodržaný § 6 ods. 3) zákona o sociálnom fonde a to, 

že zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31.01. 

nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka, čo je 

dokladované účtovnými zápismi a evidenciou tvorby a čerpaní sociálneho fondu. Kontrolou neboli 

zistené nedostatky. 

 

Na zasadnutie prišiel Ing. Medera. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o výsledku realizovanej kontroly. 
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2.  Plnenie uznesenia MsZ 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

K bodu 20) Návrh ÚPN mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 2. uznesenie č. 76: ukladá v časti 

B):  

1. Zabezpečiť vyhotovenie čistopisu ÚPN mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 2 v súlade s 

výsledkom jeho schválenia. 

2. Zabezpečiť uloženie schváleného ÚPN mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 2 podľa § 28 

odst. 3 stavebného zákona. 

3. Zabezpečiť vyhotovenie nového hlavného výkresu - č. 2 b „Komplexný urbanistický návrh s 

vyznačenou záväznou časťou a VPS“ v mierke 1:5000 so zachytením právneho stavu k dátumu 

schválenia ÚPN Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č. 2 a úplného znenia záväznej časti ÚPN mesta 

Nová Dubnica s vyznačením zmien a doplnkov.  

Z: prednostka MsÚ  

T: 31. 10. 2018 

Plnenie: Body 1 až 3 uložené v ukladacej časti B) schváleného uznesenia č. 76 boli v rámci termínu 

zabezpečené. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie plnenie uznesenia MsZ. 

 

3.  Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za I. – IX. mesiac 2018 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v príslušnom účtovnom období sa zistí zmena stavu 

peňažných prostriedkov, t.j. prebytok alebo úbytok peňažných prostriedkov a tiež prebytok alebo 

schodok rozpočtu. Kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu k 30.09.2018 je 

prebytok vo výške 489 620,94 €, pri plnení príjmov na 78 % a výdavkov na 67 %. Spolu s finančnými 

operáciami je rozpočet vyrovnaný a výsledok hospodárenia mesta s rozpočtom je 1 001 668,07 €. Bola 

podaná informácia o počte rozpočtových opatrení so súhlasom primátora. Správa je podrobne 

spracovaná a tvorí prílohu zápisnice. 

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

vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za I. – IX. mesiac 2018.  

 

Mgr. Zemko sa spýtal, či je dlh mesta 2 600 000 €.  

 

Ing. Ježíková odpovedala, že je to 2 300 000 €. Nesplatená časť je vo výške 1 700 000 €. 

 

Ing. Marušinec dodal, že na začiatku volebného obdobia bola zadlženosť mesta 30 %. Na jeho konci je 

to 27 %. Za 4 roky došlo k zníženiu zadlženosti mesta aj napriek významným investíciám, ktoré sa 

podarilo mestu uskutočniť.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta 

Nová Dubnica za I. – IX. mesiac 2018.  
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4.  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2018 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Zmenou rozpočtu mesta Nová Dubnica a programov na rok 2017 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 je zvýšenie finančných 

prostriedkov v celkovom objeme v príjmovej aj výdavkovej časti o 93 430 €. Rozpočet je po zmene 

vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 7 734 457 €. 

 

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

rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2018. 

 

p. Dvorský chcel vedieť, čo spôsobilo zvýšenie ceny za rekonštrukciu chodníka v m.č. Kolačín. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že chodník bude širší než sa predpokladalo a vybudujú sa aj odvodňovacie 

drenáže. Chodník bude široký 1,6 m. Pri zmene rozpočtu v júli 2018 bola čiastka len odhadnutá, aby 

sa mohlo začať s prácami.   

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, kedy bude chodník dokončený.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že chodník bude hotový do konca roka. TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.  

využil počasie, kosil a hrabal, preto nepokračoval na prácach na chodníku. OD 12.11.2018 sa bude  s 

prácami pokračovať.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2018.  

 

5.  Zmena uznesenia MsZ č. 83 zo dňa 20.09.2017 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 20.09.2017 MsZ v Novej Dubnici uznesením č. 83 schválilo zriadenie odplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena na uloženie elektrickej prípojky nízkeho napätia v prospech 

Slovenského zväzu záhradkárov - Základná organizácia č. 23-23 Nová Dubnica Pri kotolni na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica. V období od schválenia uznesenia č. 83 zo dňa 

20.09.2017 do uzatvorenia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena došlo k  zmene výmery 

dotknutého pozemku. Za účelom vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností je potrebné 

zosúladiť výmeru pozemku  v pôvodnom uznesení s aktuálnym stavom v katastri nehnuteľností. Na 

základe uvedeného je predložený MsZ v Novej Dubnici na prerokovanie tento návrh  na zmenu 

uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 83 zo dňa 20.09.2017. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 83 zo dňa 20.09.2017. 

 

6.  Zmena uznesenia MsZ č. 118 zo dňa 04.11.2015 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 04.11.2015 MsZ uznesením č. 118 schválilo spôsob naloženia s hnuteľným majetkom vo 

vlastníctve mesta Nová Dubnica - lisom ekopack 50, a to formou odpredaja za minimálnu kúpnu cenu 

3 000 €. Predmetný majetok sa nepodarilo do dnešného dňa predať za stanovenú minimálnu cenu        

3 000 €. Podľa predchádzajúceho prieskumu sa obdobný majetok predáva podstatne lacnejšie 
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(približne za cenu 1 500 €).  Zostatková hodnota lisu ekopack 50 je ku dnešnému dňu 0 €. V súlade s § 

9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., v prípadoch, keď je hnuteľný 

majetok navrhnutý na odpredaj a jeho zostatková cena je nižšia ako 3 500 €, mesto nepoužije 

ustanovenia  § 9a ods. 1 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ale použije príslušné 

ustanovenia zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica. V prípade potenciálneho záujemcu 

bude mesto Nová Dubnica pri prevode postupovať v súlade s Čl. 6 ods. 8 písm. c) a Čl. 15 ods. 2 písm. 

b) zásad hospodárenia majetku mesta Nová Dubnica, po predchádzajúcom prerokovaní vo 

vyraďovacej a likvidačnej komisii, ktorá navrhne spôsob naloženia s takýmto hnuteľným majetkom a 

zároveň aj výšku kúpnej ceny. Z uvedených dôvodov je predložený MsZ na prerokovanie tento návrh 

na zmenu uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 118 zo dňa 04.11.2015. 

 

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

uznesenia MsZ č. 118 zo dňa 04.11.2015. 

 

Bc. Marušinec chcel vedieť, či mal o lis niekto záujem.  

 

Ing. Lackovičová odpovedala, že nie. 

 

Mgr. Zemko sa spýtal, či bol lis inzerovaný v novinách. 

 

Ing. Ruman odpovedal, že v regionálnej inzercii.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu uznesenia MsZ č. 118 zo dňa 04.11.2015. 

 

7.  Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ 

     Predkladal: primátor mesta 

 

MsZ v Novej Dubnici schválilo zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií pri MsZ, výboru 

m.č. Kolačín, členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov redakčnej rady Novodubnických zvestí 

s účinnosťou od 01.07.2018. Podľa Čl. 2, bod 12) týchto zásad môže MsZ 1x ročne schváliť 

poslancom MsZ jednorazovú ročnú odmenu. Navrhol vyplatiť poslancom MsZ jednorazovú odmenu 

vo výške 350 €.   

 

Ing. Marušinec poďakoval poslancom MsZ za odvedenú prácu a prístup.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odmeny poslancom MsZ v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

8.  Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke 

     Predkladal: primátor mesta 

 

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

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

kontrolórke mesta odmenu vo výške 1 000 € za zodpovednú a kvalitne vykonávanú prácu. 

 

Ing. Marušinec poďakoval hlavnej kontrolórke za odvedenú prácu. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odmenu hlavnej kontrolórke v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

9.  Rôzne 

 

Ing. Šlesar poďakoval poslancom MsZ a primátorovi mesta za spoluprácu. 

Ing. Marušinec poďakoval hlavnej kontrolórke, prednostke MsÚ, poslancom MsZ a zamestnancom 

MsÚ za spoluprácu. 

 

10.  Záver 

 

Keďže 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 

 

 

I. Overovateľ        II. Overovateľ  

  

    

Zapísala: Ing. Kristína Matulová 


