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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa 14. 08. 2013 

v zasadačke MsÚ 

 

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

prítomných poslancov, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, zástupcov regionálnych 

novín a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť Ing. Mederu, MUDr. Augustínovej 

a Ing. Horta. Ing. Marušinec konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (12 

z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdrţali poslanci na 

pozvánke spoločne s materiálmi. JUDr. Holba navrhol vyradiť z programu rokovania bod 5 a) 

Odpredaj pozemkov v ZO č. 1 Nová Dubnica a bod 5 b) Odpredaj pozemkov v ZO SZZ č. 2 

Nová Dubnica, nakoľko podľa zákona nebol zámer zverejnený 15 dní pred rokovaním MsZ. 

Ing. Gašajová tieţ odporučila vyradiť tieto body z programu rokovania. Poslanci MsZ 

jednomyseľne schválili predloţený návrh JUDr. Holbu. Bc. Paţítka navrhol rozšíriť program 

rokovania o bod 5 a) Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 87 zo 

dňa 24.09.2012 a o bod 5 b) Vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie mesta Nová 

Dubnica. Poslanci MsZ jednomyseľne schválili predloţený návrh Bc. Paţítku. Za 

overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Zemko a Bc. Paţítka. MsZ súhlasilo s programom 

v zmysle predloţeného návrhu. Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1.  Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V termíne od 27.06.2013 do 22.07.2013 prebiehala obchodná verejná súťaţ o najvhodnejší 

návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bola najvhodnejšia ponuka na kúpu 

nehnuteľností – majetku mesta Nová Dubnica stavba súp. č. 839 – Energoblok, na ulici Sad 

Duklianskych hrdinov spolu s prislúchajúcim pozemkom a stavba súp. č. 79 s prislúchajúcim 

pozemkom. Na mesto bola zaslaná jedna ponuka od spoločnosti EXIMO s.r.o. Komisia 

skonštatovala, ţe predloţená ponuka splnila všetky súťaţné podmienky, a tým sa spoločnosť 

EXIMO s.r.o. stala víťazom obchodnej verejnej súťaţe. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaţe 

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

2. Schválenie spôsobu odpredaja bytu č. 42 v budove súp. č. 838 formou obchodnej 

verejnej súťaže a schválenie súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž. 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaţ o najvhodnejší návrh na uzavretie 

kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností – majetku 

mesta Nová Dubnica, 3-izbový byt č. 42 na 6. poschodí bytového domu súp. č. 838 na ulici P. 

Jilemnického, prislúchajúci podiel 97/2834-ín na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a prislúchajúci podiel 97/2834-ín z pozemku. Poţadovaná minimálna 

kúpna cena za celý predmet súťaţe, ktorá bola stanovená na základe znaleckého posudku, je 

59 500 €. Termín priebehu verejnej obchodnej súťaţe je stanovený od 16.08.2013 do 

10.09.2013 do 12:00 hod. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo spôsob odpredaja bytu č. 42, súp. č. 838 na ul. 

P. Jilemnického v Novej Dubnici formou obchodnej verejnej súťaţe a súťaţné podmienky pre 

obchodnú verejnú súťaţ v zmysle predloţeného návrhu. 

 

3.  Odpredaj nehnuteľnosti: skladu a prislúchajúcich pozemkov v areáli priemyselného 

parku Hliny 

Predkladala: prednostka MsÚ 

Dňa 25.07.2013 obdrţalo mesto ţiadosť od Ing. Rafaja o odkúpenie nehnuteľnosti – stavba 

bez súp. čísla na pozemku parc. KN-C č. 407/3, prislúchajúci pozemok pod stavbou a priľahlé 

pozemky celkom o výmere 2 067 m². Pred nadobudnutím stavby do vlastníctva mesta Nová 

Dubnica ju ţiadateľ dlhodobo uţíval ako sklad a dielňu. Mesto stavbu s prislúchajúcim 

pozemkom nadobudlo za účelom vybudovania prístupovej cesty a inţinierskych sietí 

k plánovanému priemyselnému parku Hliny. Keďţe uvedená stavba bola pôvodne určená na 

likvidáciu, mesto ušetrí náklady vynaloţené za jej odkúpenie (56 000 €) a náklady na jej 

likvidáciu (nakoľko likvidácia nie je potrebná, keďţe budova nekriţuje ani budúcu 

komunikáciu ani inţinierske siete a má ďalšie vyuţitie). Cena nehnuteľnosti s pozemkami je 

84 938 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo navrhovaný majetok mesta Nová Dubnica ako 

prebytočný majetok.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj nehnuteľností ako odpredaj 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 jednomyseľne schválilo odpredaj nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do bezpodielového 

spoluvlastníctva manţelov Ing. Michala Rafaja a Ing. Márie Rafajovej v zmysle predloţeného 

návrhu. 
 

4. Nadobudnutie nehnuteľnosti – pozemky v majetku Slovenskej republiky do 

vlastníctva mesta Nová Dubnica 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Slovenská republika, zastúpená Obvodným úradom Trenčín ako správcom nehnuteľného 

majetku štátu, poţiadala listom zo dňa 22.05.2013 mesto Nová Dubnica o preverenie 

nehnuteľností  - pozemok parc. KN-E č. 158/2 a pozemok parc. KN-E č. 159/1, či sa na 

predmetných pozemkoch nenachádza cesta, ktorá by mala byť vo vlastníctve mesta Nová 

Dubnica. Preverovaním sa zistilo, ţe na uvedených pozemkoch sa nachádza cesta – miestna 

komunikácia, ktorá je v majetku mesta Nová Dubnica vedená ako stavba. V súlade s článkom 

15 ods. 1 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica musí schválenie 

nadobudnutia nehnuteľností  majetku Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Nová 

Dubnica podľa § 2d ods. 4 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí schváliť MsZ. Na základe 

prijatého uznesenia MsZ bude primátorom mesta podpísaná dohoda o prechode vlastníctva 

nehnuteľných vecí z majetku SR do vlastníctva mesta Nová Dubnica. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nadobudnutie nehnuteľností z majetku  

Slovenskej republiky do vlastníctva mesta Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 
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5 a) Doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 87 zo dňa 

24.09.2012 

           Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto dňa 12.08.2013 obdrţalo ţiadosť od Branislava Dudu o schválenie predkupného práva 

na odkúpenie budovy prevádzky AMFIK PUB a časti pozemkov, ktoré uţíva na základe 

nájomnej zmluvy zo dňa 01.10.2012. Nájom uvedených nehnuteľností a podmienky 

nájomného vzťahu boli schválené uznesením MsZ č. 87 dňa 24.09.2012. Predkupné právo na 

predmet nájmu ţiada schváliť počas celej doby nájmu a po dobu 30 dní odo dňa ukončenia 

nájomného vzťahu. Ţiadateľ nehnuteľnosť uţ dlhoročne uţíva, zrealizoval komplexnú 

rekonštrukciu nebytových priestorov, vybudoval terasu a plánuje vykonať ďalšiu potrebnú 

rekonštrukciu na vlastné náklady. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba sa spýtal, či je v terajšej dobe podpísaná nájomná zmluva. Ing. Marušinec 

odpovedal, ţe áno. 

JUDr. Holba sa vyjadril, ţe nie je zástancom predkupných práv v takýchto zmluvách. 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe predkupné právo ţiada nájomca len po dobu 30 dní po ukončení 

nájomnej zmluvy. 

Ing. Kusý pripomenul, ţe ide o strategický majetok mesta. 

JUDr. Holba doplnil, ţe strategický majetok mesta by sa nemal odpredávať. Myslí si, ţe 

schválením predkupného práva by sa pošliapala zásada strategického majetku mesta. 

 

JUDr. Holba predloţil poslanecký návrh stiahnuť tento materiál z rokovania MsZ, a vrátiť ho 

na posúdenie do komisií. Za predloţený návrh hlasovali JUDr. Holba, Ing. Kusý, Ing. 

Ondrejička, p. Babuková, PaedDr. Kačíková a PhDr. Mádr. Hlasovania sa zdrţali Bc. 

Marušinec, Mgr. Zemko, Bc. Cucík, Bc. Paţítka, Mgr. Doman a Ing. Lendel. Poslanci MsZ 

neschválili predloţený návrh JUDr. Holbu. 

 

Poslanci pristúpili k hlasovaniu o doplnení uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 87 zo dňa 

24.09.2013. Za predloţený návrh hlasovali Bc. Cucík, Bc. Paţítka, Bc. Marušinec, Ing. 

Lendel, Mgr. Doman a PhDr. Mádr. Zdrţali sa Ing. Kusý, Ing. Ondrejička, p. Babuková 

a PaedDr. Kačíková. Proti návrhu hlasovali JUDr. Holba a Mgr. Zemko. 

MsZ v Novej Dubnici neschválilo doplnenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 87 zo dňa 

24.09.2012 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

5 b)  Vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie 

         Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Nakoľko mesto v súčasnosti dokončuje budovanie stavby nových šatní v Kolačíne, navrhuje 

sa pôvodné šatne z dôvodu nevyhovujúceho stavu (opotrebované, poškodené), vyradiť 

z majetku mesta a následne zlikvidovať odvezením na skládku. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vyradenie pôvodných šatní z evidencie 

majetku mesta v zmysle predloţeného návrhu. 

 

5 c)  Odpredaj pozemkov v ZO SZZ č. 5 Nová Dubnica 

        Predkladala: prednostka MsÚ 
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Členovia ZO č. 5 si podali ţiadosť o odkúpenie pozemkov v záhradkovej osade. Odpredaj 

pozemkov je podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Dôvod odkúpenia je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. 

Záhradkárom sa odpredáva to, čo majú oplotené a uţívajú cca 35 rokov. Ak by sa 

záhradkárom v ZO č. 5 neodpredali pozemky podľa pôvodných hraníc  ZO, ostal by mestu 

vstup do záhradkovej osady, časti spoločných chodníkov i väčšie mnoţstvo malých 

pozemkov, ktoré sú súčasťou spoločných priestorov. Mesto Nová Dubnica bude mať po dobu 

5 rokov predkupné právo pri ďalšom odpredaji pozemkov. Odpredaj je za cenu 1 €/m². 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Lendel oznámil svoj osobný záujem k prejednávanej veci. 

 

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo prebytočný majetok mesta Nová Dubnica v zmysle 

predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal JUDr. Holba. 

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov 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). Hlasovania sa zdrţal JUDr. 

Holba. 

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov v ZO SZZ č. 5 Nová Dubnica 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov v zmysle predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal JUDr. Holba. 

 

6.  Diskusia 

 

Bc. Paţítka poţiadal primátora mesta, aby náčelník MsP prešetril dlhodobo stojace auto 

(Mercedes ŠPZ IL 100) pri Tekose s.r.o.  

 

PhDr. Mádr informoval, ţe majiteľ tohto auta sa uţ prešetruje. Upozornil na zlé dopravné 

značenie v meste. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala na informácie ohľadne začiatku prác odkanalizovania Kolačína. 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe zatiaľ nemá ţiadne nové informácie. 

 

Mgr. Zemko poţiadal primátora, aby sa fotopasce, ktoré plánuje mesto zakúpiť, umiestnili aj 

do areálu zdravia. 

 

Ing. Marušinec pozval poslancov MsZ na slávnostné otvorenie šatní v Kolačíne, ktoré sa 

uskutoční dňa 31.08.2013 o 14:00 hod. 
 

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 


