
Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici 

konaného dňa 15.12. 2014 v kine Panorex. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. 

Peter Marušinec. Privítal poslanca NR SR Bc. Rastislava Čepáka a predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslava  Bašku a novozvolených poslancov MsZ, ktorým zároveň 

zablahoželal k ich zvoleniu. Ďalej privítal hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ, vedúcich 

oddelení MsÚ, zástupcov politických strán a hnutí v meste, riaditeľov organizácií, ktorých 

zriaďovateľom je mesto, členov mestskej volebnej komisie a  všetkých prítomných občanov 

mesta.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Marušinec konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (15 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke. Za 

overovateľov zápisnice boli určení: MUDr. Augustínová a p. Babuková. Poslanci MsZ 

súhlasili s programom v zmysle predloženého návrhu. Písaním zápisnice bola poverená  Mgr. 

Prostináková. Následne prikročili k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

3.  Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy Mesta Nová Dubnica 

a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi mesta a poslancom mestského 

zastupiteľstva 

 Predkladal: predseda MsVK - Ing. Krumpolec 

 

Primátor požiadal predsedu mestskej volebnej komisie Ing. Jána Krumpolca o predloženie 

správy o výsledku volieb do orgánov samosprávy Mesta Nová Dubnica. 

 

Predseda mestskej volebnej komisie vo svojom vystúpení informoval všetkých prítomných 

o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov mestskej samosprávy v Novej Dubnici, konaných 

dňa 15.11.2014. Mestský úrad v Novej Dubnici spracoval organizačné zabezpečenie volieb 

a na jeho príprave ako i samotnom priebehu sa podieľali zamestnanci mesta v súčinnosti 

s vedením mesta, predstaviteľmi politických strán a hnutí registrovaných v našom meste. 

Najvyšším riadiacim orgánom v meste bola päťčlenná mestská volebná komisia, ktorá riadila 

činnosť 9 okrskových volebných komisií. Za zapisovateľku mestskej volebnej komisie bola 

menovaná JUDr. Dagmar Gregušová. Celkové výsledky volieb za mesto spracovala mestská 

volebná komisia a tieto boli predložené Obvodnej volebnej komisii v Trenčíne. 

V tohtoročných komunálnych voľbách zvolilo Ing. Petra Marušinca za primátora mesta 3 637 

občanov, čo predstavuje 74,32 %, s veľkým odstupom od druhého kandidáta v poradí, ktorý 

získal 873 hlasov, čo predstavuje 17,84 %. Ďalších 5 kandidátov nedosiahlo ani 5 %. Správa 

je podrobne spracovaná a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Po predložení správy prečítala JUDr. Dagmar Gregušová sľub primátora, a bolo prikročené k 

aktu zloženia sľubu primátora mesta. 

 



 2 

 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

 

Ing. Peter Marušinec, novozvolený primátor mesta, zložil zákonom predpísaný „sľub 

primátora“. Po tomto akte zložilo všetkých 15 poslancov MsZ do rúk primátora „sľub 

poslanca MsZ“. 

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru. 

Taktiež poďakoval za prejavenú dôveru novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva. 

Zdôraznil, že pred komunálnymi voľbami spoločne s poslancami mestského zastupiteľstva  

predstúpili s volebným programom, ktorý chcú presadzovať. Svoje sily sústredia najmä na 

rozvoj výstavby nových nájomných bytov, dokončenie priemyselného parku, vrátenie letného 

kúpaliska občanom. Taktiež budú podporovať rozvoj školstva, športu a kultúrneho života 

v meste. Celé znenie príhovoru tvorí prílohu zápisnice. 

 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Baška a poslanec NR SR Bc. Čepák 

zablahoželali primátorovi mesta a popriali mu veľa úspechov v ďalšom volebnom období. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

      Predkladal: primátor mesta 

 

Primátor mesta oboznámil prítomných s návrhom programu pracovnej časti zasadnutia MsZ.  

 

Poslanci MsZ jednomyseľne schválili program zasadnutia  v zmysle predloženého návrhu.  

 

8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 
      Predkladal: primátor mesta 

 

V zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor navrhol, aby bol 

poverený a oprávnený Ing. Jaroslav Kusý zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poverenie Ing. Jaroslava Kusého zvolávaním 

a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,               

ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov, zmena v zložení redakčnej rady 

Novodubnických zvestí 

Predkladal:  primátor mesta 

 

Vychádzajúc zo zákona o obecnom zriadení komisie pri MsZ plnia funkciu poradnú, 

iniciatívnu a kontrolnú.  
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Primátor navrhol zrušiť doterajšie komisie zriadené pri Mestskom zastupiteľstve 

v Novej Dubnici na volebné obdobie  2010 – 2014.   

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zrušili doterajšie komisie zriadené pri 

Mestskom zastupiteľstve v Novej Dubnici na volebné obdobie  2010 – 2014.   

 

Primátor navrhol odvolať doterajších  členov redakčnej rady Novodubnických zvestí a 

doterajších členov komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov. 

 

Poslanci MsZ jednomyseľne odvolali doterajších členov redakčnej rady Novodubnických 

zvestí a doterajších členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov v zmysle predloženého návrhu. 

 

Primátor navrhol zriadiť komisie pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné obdobie 2014 – 

2018  nasledovne: 

 

- finančná a majetková komisia  

- komisia výstavby, územného plánovania a dopravy  

- komisia životného prostredia a ekológie 

- komisia kultúry  

- komisia sociálna, zdravotná a bytová  

- komisia školstva  

- komisia stratégie rozvoja  

- komisia športu a mládeže 

- komisia na ochranu verejného poriadku  

      -    Výbor mestskej časti Kolačín 

 

Poslanci MsZ jednomyseľne schválili zriadenie komisií pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné 

obdobie 2014 – 2018 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Primátor navrhol predsedov a členov komisií pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné 

obdobie 2014 – 2018 nasledovne:  

 

Finančná a majetková komisia – Bc. Pavol Pažítka – predseda 

1. Mgr. Andrej Michalčík  

2. Ing., Dr. Martin Kalafút 

3. Dana Talajková 

4. Ing. Irena Kunertová 

5. Ing. Jozef Straka 

 

Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy – Ing. Marián Medera – predseda 

1. Jaroslav Tlapák 

2. Peter Galko 

3. JUDr. Roman Mada 

4. Ing. Michal Rafaj 

5. Ing. Peter Lendel 

6. Ing. Juraj Krivda 

 

Komisia životného prostredia a ekológie  – Ing. Ľubomír Kunert – predseda   

1. RNDr. Jana Komorášová 
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2. Ing. Mária Proškovcová  

3. Ing. Martina Peterková 

4. Ing. Jana Šošovičková, PhD. 

 

 

Komisia kultúry – Štefan Dvorský – predseda 

1. Ing. Marián Šupák 

2. Lukáš Cucík 

3. Mgr. Drahomíra Holbová 

4. Zdenka Bieliková 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová – Ing. Jaroslav Kusý – predseda  

1. Kamila Poláčková 

2. MUDr. Mária Augustínová 

3. Ing., PhDr. Drahomíra Janíková 

4. Marta Babuková 

5. Helena Faturíková 

6. Jarmila Balážová 

 

Komisia školstva –  PaedDr. Soňa Kačíková – predseda  

1. RNDr. Peter Perichta, PhD. 

2. Bc. Tibor Kramár 

3. Marta Babuková 

4. Bc. Pavol Pažítka  

 

Komisia stratégie rozvoja – JUDr. Miroslav Holba – predseda 

1. Ing. Ľubomír Kunert 

2. Vojtech Kováčik 

3. Ing. Peter Lendel 

4. Ľudovít Kusý 

 

Komisia športu a mládeže – Vincent Bezdeda – predseda 

1. Miroslav Floriš 

2. Mgr.  Michal Doman 

3. Jaroslav Tlapák 

4. Anna Šupáková 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku – Bc. Štefan Cucík - predseda 

1. Mgr. Tomáš Zemko 

2. Bc. Jaroslav Marušinec 

 

Výbor mestskej časti Kolačín – predseda PaedDr. Soňa Kačíková 

1. Alena Tlapáková 

2. Zuzana Lesníková 

3. Petra Ovečková 

4. Miroslav Gálik 

5. Erika Múčková 

6. Marie Gáborová 
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Poslanci MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi zvolili predsedov a členov komisií pri MsZ v Novej 

Dubnici pre volebné obdobie 2014 –2018 v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa 

zdržal p. Dvorský. 

 

Primátor navrhol členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov nasledovne: 

 

MUDr. Mária Augustínová – predseda 

1. Mgr. Tomáš Zemko 

2. Ing. Peter Lendel   

3. Štefan Dvorský 

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválili členov komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržal 

p. Dvorský. 

 

Primátor navrhol členov Redakčnej rady  Novodubnických zvestí nasledovne: 

     

Bc. Pavol Pažítka – predseda  

     1.  Marta Babuková 

     2.  JUDr. Miroslav Holba 

     3.  PaedDr. Soňa Kačíková 

     4.  Štefan Dvorský 

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválili členov Redakčnej rady  

Novodubnických zvestí  v zmysle predloženého návrhu. 

 

10. Zmena členov v dozornej rade TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., Nová Dubnica Invest, 

s.r.o., Termonova, a.s. 

       Predkladal: primátor mesta 

 

Primátor mesta navrhol odvolať doterajších  členov  dozornej rady za mesto v spoločnosti 

TEKOS, Nová Dubnica, s.r.o – Dr. Ing. Martina Kalafuta a Erika Majzla, doterajších členov 

dozornej rady za mesto v spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. – Ing. Juraja Horta a člena 

dozornej rady za mesto  v spoločnosti Termonova, a.s. Ing. Milana Dubnického. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odvolanie doterajších  členov  dozornej rady 

za mesto v spoločnosti TEKOS, Nová Dubnica, s.r.o, v spoločnosti Nová Dubnica Invest, 

s.r.o. a v spoločnosti Termonova, a.s. v zmysle predloženého návrhu. 

 

Primátor tiež navrhol zvoliť nových členov nasledovne: 

1. členov dozornej rady za mesto v spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. – Mgr. 

Tomáša Zemku a Juraja Černého 

2. členov dozornej rady  za mesto v spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. – Mgr. 

Michala Domana a Mgr. Tomáša Zemka 

3. člena dozornej rady za mesto v spoločnosti Termonova, a.s. – Michala Veliča 

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi zvolilo členov  dozornej rady za mesto v spoločnosti 

TEKOS, Nová Dubnica, s.r.o, v spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. a v spoločnosti 

Termonova, a.s. v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržali Mgr. Zemko,          

Mgr. Doman a p. Dvorský. 
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11. Poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov 

Predkladal: primátor mesta 

 

Primátor predložil návrh na poslancov, ktorí v zmysle zákona o matrikách budú vykonávať 

funkciu sobášiacich a uskutočňovať občianske obrady. 

Zo zákona túto funkciu vykonáva primátor mesta a ďalšími sú navrhnutí –  Marta Babuková, 

Štefan Dvorský, JUDr. Miroslav Holba, PaedDr. Soňa Kačíková, Ing. Jaroslav Kusý, Bc. 

Pavol Pažítka a Mgr. Tomáš Zemko. 

 

Poslanci MsZ 14 hlasmi schválili poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho a uskutočňovať  

občianske obrady v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržal p. Dvorský. 

 

12. Určenie platu primátora mesta  

Predkladal: primátor mesta 

 

V súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach 

starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátorovi mesta ako súčin 

priemernej  mesačnej mzdy zamestnanca  v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, čo v podmienkach mesta je 2,53 násobok, zvýšený o 55% v zmysle § 4, 

ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Plat primátora predstavuje 

sumu 3 232 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo plat primátora mesta v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

13. Diskusia 

 

14. Záver  

 

Primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za účasť. Následne poprial všetkým pekné 

a požehnané sviatky a rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil. 

 

 

I. overovateľ       II. overovateľ 

 

 

  

 

        Ing. Peter Marušinec 

        primátor mesta 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Prostináková 


