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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  19. 11. 2012 

v zasadačke Kultúrneho domu v m. č. Kolačín 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa 

BP, m.p.o, riaditeľku zariadenia pre seniorov a všetkých prítomných. Ospravedlnil 

neprítomnosť Mgr. Domana a PhDr. Mádra, ktorí prídu neskôr. Ing. Marušinec konštatoval, 

že vzhľadom na počet prítomných poslancov  (13 z 15) je mestské zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Babuková a  Bc. Cucík. MsZ súhlasilo s programom 

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

 

1. Kontrola plnenia úloh z uznesení MsZ 

Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Predložila plnenie úloh zo zasadnutí MsZ dňa 23. 4. 2012 uložené Uznesením č. 41 – úloha je 

splnená; zo dňa 16. 5. 2012 uložené Uznesením č. 50 - úloha je splnená; zo dňa 22.10. 2012 

uložené Uznesením č. 101 – úloha je splnená. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Na rokovanie MsZ prišiel Mgr. Doman. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia úloh z rokovaní MsZ. 

 

2. Správa o výsledku realizovaných kontrol 

Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Kontroly boli vykonané v súlade s § 11 odst. a) zákona č. 502/2001 Z. z. a plánom kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nová Dubnica. Bola vykonaná kontrola, ktorej 

predmetom  a cieľom bolo preveriť zúčtovanie a spôsob použitia finančných prostriedkov 

určených na osobitné výdavky za 2. polrok 2011 a 1. polrok 2012. Za 2. polrok 2011 a                    

1. polrok 2012 boli skontrolované vybrané finančné operácie na výdavkové pokladničné 

doklady k použitiu finančných prostriedkov na osobitné výdavky podľa Hlavnej knihy 

vlastného hospodárenia. Pri kontrole neboli zistené nedostatky pri hospodárení s verejnými 

finančnými prostriedkami a schváleným rozpočtom Mesta Nová Dubnica. 

Hlavná kontrolórka  vykonala kontrolu, ktorej predmetom a cieľom bolo preveriť súlad 

postupnosti a dokumentácie v zmysle  schválených Uznesení MsZ pri odpredaji nehnuteľného 

majetku mesta. Predmetom kontroly boli  náhodne vybrané Uznesenia: za rok 2010 – 

Uznesenia č. 122, 132, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 33 a za rok 2011 – Uznesenia č. 107, 112, 113, 

88, 89, 90, 58, 67, 69, 36. Hlavná kontrolórka v správe upozornila na nesúlad v Uznesení              

č. 132 zo dňa 25.11. 2010, Uznesení č. 33 zo dňa 3.6. 2010. V roku 2011 nezrovnalosť 

v Uznesení č. 88 zo dňa 27.6. 2011, Uznesení č. 90 zo dňa  27.6. 2011. Vykonanou kontrolou 

v kontrolovaných oblastiach podľa programu kontroly bol zistený nesúlad s prijatými 

Uzneseniami MsZ a zákonom č. 369/1990 Zb. v z.n.p.  Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 
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Na zasadnutie MsZ prišiel PhDr. Mádr. 

 

Ing. Hort sa spýtal, či MsZ niečo vyplýva z tejto kontroly na odstránenie uvedených 

nedostatkov.  

 

Ing. Gašajová odpovedala, že nie. Dala do pozornosti, že sa treba zaoberať pri schvaľovaní   

rozpočtu Kúpnou zmluvou cent. č. 170/2010, aby bol dodržaný dohodnutý účel 

a nedodržaním účelu môžu mestu vzniknúť neoprávnené výdavky.   

 

JUDr. Holba sa spýtal, či je potrebné konvalidovať uznesenia, na ktoré hlavná kontrolórka 

upozornila, že majú nedostatky.  

 

Ing. Gašajová uviedla, že boli prijaté opatrenia zo strany mesta, o ktorých bude MsZ 

informované.  

 

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

  

3. Zmena konateľa spoločnosti  Nová Dubnica INVEST, s.r.o., zmena sídla spoločnosti 

Nová Dubnica Invest, s.r.o. a zmena trvalého pobytu konateľa spoločnosti Nová 

Dubnica Invest, s.r.o.   

     Predkladala: konateľka spoločnosti 

 

Dňa 25.10. 2012 obdržala  spoločnosť list konateľa  p. Rudolfa Michalíka, v ktorom 

oznamuje spoločnosti vzdanie sa funkcie konateľa  z osobných dôvodov ku dňu 16.11. 2012. 

Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. zo dňa 07.11. 2012 

bol na základe listu zo dňa 25.10 2012 odvolaný z funkcie konateľa p. Rudolf Michalík. 

Zároveň jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia týmto 

rozhodol o vymenovaní nového konateľa. Novým konateľom spoločnosti bude                   

Ing. Ján Krumpolec.  

Uznesením č. 32 zo zasadnutia MsZ konaného dňa 18.04. 2011 bola do funkcie konateľky 

zvolená Ing. Eva Lackovičová. Nakoľko nastala zmena v adrese trvalého pobytu konateľky, je 

nutné vykonať túto zmenu aj v Obchodnom registri.  

Dňa 23.10. 2012 podala spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. žiadosť o prenájom 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ulici Topoľová, č. 781 v Novej Dubnici. 

V daných nebytových priestoroch spoločnosť plánuje mať sídlo. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa Rudolfa Michalíka 

v spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo 

konateľa spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. Ing. Jána Krumpolca, zmenu trvalého 

pobytu konateľky Ing. Evy Lackovičovej na adresu P.O. Hviezdoslava 64/27-5, 018 51 Nová 

Dubnica a zmenu sídla spoločnosti na adresu Topoľová 781, 018 51 Nová Dubnica.  
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4. Prevod  majetku (projektovej dokumentácie) na obchodnú  spoločnosť Nová Dubnica 

Invest, s.r.o., so sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, spoločnosť so             

100%-nou účasťou mesta 

Predkladal: primátor mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 22. 10. 2012 schválilo prevod (predaj) 

projektovej dokumentácie obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom na       

ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici. Išlo  o dokumentáciu k územnému konaniu, odkupná 

cena bola 31 818,40 €. Aby akcia Výstavba IBV a KBV v lokalite Dlhé diely mohla  plynule 

pokračovať, je potrebné  previesť aj druhú časť dokumentácie – k stavebnému konaniu.  

Odkupná cena je vo výške  nadobúdacej hodnoty, t.j. 27 038,16 €. Ďalej dodal, že ide o taký 

istý postup, ako bol v predchádzajúcom uznesení a je to prevod odplatný. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

PhDr. Mádr požiadal o vyjadrenie komisie. Bc. Pažítka zareagoval, že FaMK takto 

predložený materiál odporučila prijať.    

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prevod vlastníctva projektovej dokumentácie 

akcie Obytná zóna Dlhé diely ako prípad hodný osobitného zreteľa – podľa § 9a ods. 8                 

písm. e) zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a prevod 

vlastníctva projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu akcie Obytná zóna Dlhé diely 

v zmysle predloženého návrhu.  

 

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica 

Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte zariadenia pre seniorov, obecných školských zariadení 

a mesta. 

Zariadenie pre seniorov požiadalo listom zo dňa 12.11.2012  o navýšenie príjmov z dôvodu  

prekročenia vlastných príjmov, vlastné príjmy sú vyššie ako boli rozpočtované nakoľko sa 

zvýšili poplatky za pobyt v zariadení. Zmena sa prejaví v bežnom rozpočte navýšením 

o 55 000 € v príjmovej aj výdavkovej časti. Po uskutočnených zmenách bude rozpočet 

zariadenia pre seniorov vyrovnaný, v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške  465 979 €.   

Obecné školské zariadenia – dochádza k navýšeniu položky vlastných príjmov o 2 900 € pre 

CVČ, z dôvodu prekročenia vybraných vlastných príjmov. 

Rozpočet mesta: 

- použitie rezervného fondu bolo schválené na MsZ 25.6.2012 vo výške 39 704 €  

- finančné prostriedky boli rozpočtované v zmysle priloženej tabuľky – stĺpec č.1 

- stĺpec č.2 sú skutočne vynaložené prostriedky na jednotlivé akcie 

- stĺpec č.3 sú voľné - nedočerpané finančné prostriedky, ktoré navrhla presunúť na novú 

položku – oprava izolácie strechy na budove bývalá materská škola, ktorá je momentálne 

prenajatá Občianskemu združeniu EDEN, strecha je tečúca a je v havarijnom stave.  

- stĺpec č.4 – návrh rozpočtu na čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu 
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Tab.č.1 

  

1 2 3 4 

Použitie rezervného fondu: 

pôvodne 

schválená 

suma do 

19.11.2012 

skutočnosť  

rozdiel 

rozpočet/ 

skutočnosť 

k 

31.10.2012 

návrh na 

zmenu 

rozpočtu 

padajúci plot v areáli  MŠ Komenského 7 200,00 7 089,96 110,04 7 090,00 

prepadnutá cesta v areáli  MŠ Komenského 5 469,00 5 469,00 0,00 5 469,00 

oprava podlubí na SNP 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 

oprava krízového bytu 3 985,00 3 120,00 865,00 3 985,00 

výmena sedadiel v kine Panorex 1 250,00 1 250,00 0,00 1 250,00 

výmena sklenených tabúľ na krytej plavárni 20 000,00 19 998,46 1,54 20 000,00 

oprava izolácie strechy - prenajatá budova 

obč. združeniu EDEN 
      1 910,00 

Spolu čerpanie rezervného fondu  39 704,00 36 927,42 2 776,58 39 704,00 

 

- zmena použitia rezervného fondu, nebude mať vplyv na výšku rozpočtu nakoľko sa jedná 

o rozpočtové opatrenie – presun medzi položkami, čo neovplyvní výšku bežného rozpočtu. 

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet Mesta Nová Dubnica vyrovnaný. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.      

 

Zo zasadnutia MsZ odišiel Ing. Kusý. 

 

Bc. Pažítka sa spýtal, o aké náklady sa jedná.  Ing. Kiačiková odpovedala, že celkové náklady, 

ktoré boli vyčíslené podľa cenových ponúk vychádzajú cez 3 000 €. Momentálne má mesto 

vytýčených 1 910 €, zatiaľ sa bude realizovať oprava iba v tejto čiastke. Jedná sa o opravu 

strechy na spojovacej budove a ostatné práce by boli zrealizované neskôr.   

 

Ing. Marušinec dodal, že nakoľko sú to finančné prostriedky, ktoré idú  z rezervného fondu, je 

potrebné schválenie v MsZ, nemôže sa to urobiť rozpočtovým opatrením. 

 

PaedDr. Kačíková sa informovala na časť finančných prostriedkov pre školské zariadenia 

a zároveň sa spýtala, ktoré zariadenia sú na tom najhoršie.  Ing. Kiačiková odpovedala, že sa 

navyšujú iba vlastné príjmy centra voľného času. Dodala, že problémy má ZUŠ a CVČ. 

 

Bc. Pažítka uviedol, že zariadenie pre seniorov má navýšenie rozpočtu o 55 000 € a spýtal sa, 

načo budú tieto finančné prostriedky použité.   

 

Ing. Mgr. Urbanová odpovedala, že zariadenie pre seniorov v júli žiadalo o 48 000 € menej, 

pretože ešte nemali finančné prostriedky zo štátu. Teraz zariadenie požiadalo o zvýšenie 

o 55 000 €. Momentálne prebieha rekonštrukcia kuchyne, kde finančné prostriedky budú 

použité na kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie a novú kanalizáciu. Vykryté to bude 

z vlastných finančných prostriedkov, čiže nezaťaží to rozpočet mesta.   
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica 

a programov na rok 2012 v zmysle predloženého materiálu.  

 

6. VZN č. .../2012 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  

dochádzky v základnej  škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosť  školského klubu detí,  

o výške príspevku  na čiastočnú  úhradu  nákladov na činnosť  centra voľného času, 

o výške príspevku v základnej umeleckej škole , o výške príspevku  na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach  

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení 

a dopĺňa aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materská škola, Jilemnického 

12/5, Nová Dubnica  požiadala listom  o zmenu článku 4 „Výška príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole“ a taktiež požiadala o zmenu článku 8 „ Zníženie alebo odpustenie 

príspevku“. Centrum voľného času, Jilemnického 12/5, Nová Dubnica požiadalo o zmenu 

článku 6  v bode 2.  Základná umelecká škola, SDH 88/9, Nová Dubnica požiadala o zmenu 

článku 7 a rozšírenie bodu 1 v tomto znení - Mesačný príspevok v skupinovej forme 

vyučovania ......5,50 € / dospelí.  Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

MUDr. Augustínová poznamenala, že v materiáli nie je uvedené porovnanie, o koľko sa 

navyšujú finančné prostriedky v ZUŠ.  

 

PaedDr. Kačíková poprosila vzhľadom na to, že od 1.1. sa mení celá legislatíva, aby pri 

tvorbe nového VZN mu predchádzala širšia diskusia.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 6/2012 – o mieste a čase zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej  dochádzky v základnej  škole, o výške príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosť  

školského klubu detí,  o výške príspevku  na čiastočnú  úhradu  nákladov na činnosť  centra 

voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole , o výške príspevku  na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach.  

 

7. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica  

     Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Občianske združenie EDEN - Súkromná základná škola, Trenčianska 726/60, Nová Dubnica  

požiadala Základnú školu, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica  o poskytnutie športovej haly na 

výučbu telesnej výchovy pre jej žiakov v rozsahu 5 – 6  hodín týždenne. Na základe 

uvedeného je potrebné doplniť Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica o 

sadzbu za prenájom športovej haly pre školské a predškolské zariadenia mimo 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nová Dubnica. Ďalej predložila stanovisko komisie 

sociálnej, zdravotnej a bytovej a FaMK, ktoré odporučili schváliť sadzbu nájomného 5 €/hod. 

Mestská rada na svojom zasadnutí odporučila schváliť sadzbu nájomného 10 €/hod.              

Podotkla, že od riaditeľa základnej školy Mgr. Staňa si vyžiadala podklady k prepočtu nájmu 

športovej haly podľa plochy a spotreby energie. Bez amortizácie používaných zariadení 
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z výpočtu vyplynula sadzba 7 – 8 €.  Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.    

 

Mgr. Zemko zareagoval, že materiál bol prerokovaný na komisii školstva a nie na sociálnej, 

zdravotnej a bytovej komisii, ako je uvedené v materiáli. Práve komisia školstva navrhla určiť 

sadzbu 5 €/hod. aj z toho dôvodu, že robili porovnania aj v okolitých súkromných školách, 

ktoré cvičia v jednotlivých halách. Jedná sa o 5 – 6 hodín týždenne.  Požiadal o argument 

z mestskej rady, prečo by mala byť sadzba stanovená 10 €/hod. Ak má byť stanovená sadzba 

10 €/hod., tak bude hlasovať proti tomuto návrhu. 

 

JUDr. Holba poznamenal, že na mestskej rade bola okolo tohto bodu diskusia a nakoniec 

prešla hlasovaním sadzba 10 €/hod. Keďže aj na mestskej rade predložil poslanecký návrh 

stanoviť sadzbu 5€/hod., tak aj dnes predkladá  poslanecký návrh, aby bola  stanovená sadzba 

5 €/hod. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či si súkromná škola prenajíma aj iné priestory na výučbu 

telesnej výchovy.  

 

Ing. Marušinec uviedol, že predtým mali prenajaté priestory v Spojenej škole sv. Jána Bosca. 

Nakoľko v tejto škole došlo k úpravám hodín a už tam nebol voľný priestor, tak požiadali 

Základnú školu, Janka Kráľa o využitie  ich voľných časových kapacít  v športovej hale.   

 

p. Babuková sa spýtala, koľko platili nájom na „cirkevnej škole“. P. Kramár odpovedal, že na 

„cirkevnej škole“ neplatia nájom, ale je uzatvorená dohoda o započítaní /nakupujú lopty 

a športové vybavenie/.  Súkromná škola  má v telocvični tiež svoje vybavenie, ktoré používa 

aj „cirkevná škola“. Požiadal poslancov, aby bola schválená sadzba 5 €/hod.  

 

PhDr. Mádr uviedol, že sa prikláňa k minimálnej sadzbe a keby bolo na ňom, tak by bola 

sadzba nulová.  Jedná sa o deti, aby športovali a mali vyžitie. Prihovára sa za sadzbu 5 €/hod. 

 

Ing. Medera dal do pozornosti, že tak ako p. prednostka informovala, Základná škola, Janka 

Kráľa vypočítala nájom za športovú halu podľa plochy a spotreby energie na sadzbu 7 – 8 €. 

Spýtal sa poslancov, či chcú, aby Základná škola, Janka Kráľa doplácala na súkromnú školu. 

Dodal, že všetky energie sa zvyšovali a obzvlášť teplo.  

 

Ing. Marušinec zareagoval na podnet PhDr. Mádra, že aj keby mesto chcelo súkromnej škole 

prenajímať tieto priestory zadarmo, tak nemôže. Prevádzkové náklady na športovej hale sú 

a keď ich nezaplatí prenajímateľ, tak ich  musí zaplatiť mesto. 

 

p. Babuková vyslovila názor, že energie niečo stoja a nemôžeme im to prenajať zadarmo.     

 

PhDr. Mádr uviedol, že toto nemôže byť prepočítavané spôsobom, koľko stoja energie, ide 

o zdravie našich detí. Mesto podporuje kultúru a šport, tak by sa malo zamyslieť 

a podporovať z časti aj tieto náklady na energie.  

 

PaedDr. Kačíková doplnila, že v súvislosti s pripravovanou zmenou legislatívy možno tento 

dodatok bude platný iba chvíľu, pretože ministerstvo zverejní minimálne materiálno technické 

požiadavky  na prevádzku škôl a školských zariadení. Ak školy nebudú prezentovať, že majú 
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kde vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť, tak bude návrh na vyradenie takýchto škôl zo 

siete.  Predložila návrh, aby výška nájmu bola vo výške vyčíslených nákladov.  

 

MUDr. Augustínová predložila poslanecký návrh stanoviť cenu 7 €/hod., aby boli pokryté 

prevádzkové náklady.  

 

p. Kramár uviedol, že súkromná škola nechce tieto priestory zadarmo. Uvedomujú si, že sú 

tam náklady na energie a dodal, že 7 €/hod. by dokázali platiť.  

 

Hlasovanie za poslanecký návrh JUDr. Holbu, aby výška nájomného pre Občianske združenie 

EDEN bola 5 €/hod. Za takto predložený návrh hlasoval: PhDr. Mádr, JUDr. Holba,                   

Bc. Marušinec a Mgr. Zemko. Proti návrhu hlasoval: Ing. Medera, MUDr. Augustínová,               

Ing. Lendel, Mgr. Doman, PaedDr. Kačíková, p. Babuková Ing. Ondrejička. Hlasovania sa 

zdržal: Ing. Hort, Bc. Cucík, Bc. Pažítka. 

 

Hlasovanie za poslanecký návrh MUDr. Augustínovej, aby výška nájomného bola 7 €/hod. Za 

takto predložený návrh hlasoval: Ing. Medera, Ing. Hort, MUDr. Augustínová,  Ing. Lendel, 

Bc. Pažítka, Mgr. Doman, PaedDr. Kačíková, p. Babuková, Ing. Ondrejička. Proti návrhu 

hlasoval: PhDr. Mádr. Hlasovania sa zdržal: Bc. Cucík, Mgr. Zemko, Bc. Marušinec,            

JUDr. Holba. 

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

Mesta Nová Dubnica. Hlasovania sa zdržal Bc. Cucík a PhDr. Mádr. 

 

8. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme centr. č. 169/2006 zo dňa 01.08. 2006 

     Predkladala: prednostka MsÚ     

 

Občianske združenie EDEN   požiadalo Mesto Nová Dubnica  o písomný súhlas na vykonanie 

rekonštrukčných prác  v  prenajatých nebytových priestoroch  a taktiež požiadalo o súhlas 

mesta o možnosť vzájomného zápočtu nájmu. Na základe  predbežných rokovaní  

Občianskeho združenia EDEN s primátorom mesta je predložený  na prerokovanie  

a odsúhlasenie  nasledovný  návrh : 

- cena nájmu za prenajaté nebytové priestory sa zvýši  zo  4 €/m²/rok  na  4,85 € / m² / rok, 

- MsZ schváli v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica toto  

zvýšenie nájomného  v Zmluve o nájme centr. č. 169/2006 zo dňa  01.08.2006  v znení  

Dodatku  č. 1 a  následne  mesto  uzatvorí  s  Občianskym  združením  EDEN  Dodatok  č. 2   

k uvedenej zmluve o nájme, 

- mesto dá  súhlas  na  vykonanie  a   následné  započítanie  rekonštrukčných  prác do  výšky   

2 ročného nájomného- t. z. do výšky 10 008, 84 €, 

- započítanie  ceny  nájmu s vykonanými rekonštrukčnými prácami bude vykonané  v  súlade  

  s článkom 12 ods. 7  Zásad hospodárenia s majetkom  Mesta Nová Dubnica  a  platnou 

  Smernicou o obehu účtovných dokladov.  Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu   

zápisnice.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme centr.                      

č. 169/2006 zo dňa 01.08. 2006 v zmysle predloženého návrhu. 
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9. Informácia o žiadosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 

o prenájom nebytových priestorov v MsZ 

     Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Dňa 28.09. 2012 obdržalo mesto žiadosť Súkromného centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva o prenájom nebytových priestorov v budove Mestského zdravotného strediska 

v Novej Dubnici. Uvedená žiadosť bola predložená na zasadnutí FaMK dňa 08.11. 2012. 

Komisia žiadosť prerokovala a neodporučila primátorovi mesta uzavrieť zmluvu na prenájom 

uvedených nebytových priestorov v budove MsZS. Žiadosť bola prerokovaná aj na zasadnutí 

MsR, ktorá tiež neodporučila primátorovi mesta uzavrieť zmluvu na prenájom uvedených 

nebytových priestorov v budove MsZS. Žiadosť obsahovala aj list jeho riaditeľky 

a zriaďovateľky PaedDr. Mojtovej, adresovaný poslancom Mestského zastupiteľstva v Novej 

Dubnici, v ktorom oboznamuje poslancov o činnosti špeciálno-pedagogického poradenstva. V 

žiadosti taktiež žiada o zohľadnenie ceny v MsZS ako nájom pre školské zariadenia. Materiál 

je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.       

 

Mgr. Zemko sa spýtal vedenia mesta, mestskej rady a FaMK, prečo neodporúčajú tento 

prenájom. 

 

Bc. Pažítka uviedol, že na FaMK všetci hlasovali proti prenájmu nebytových priestorov 

v MsZS. Argumentovali to tým, že zariadenie, ktoré prevádzkuje PaedDr. Mojtová je čisto 

školské zariadenie. Nesúhlasili, aby školské zariadenie bolo umiestnené na zdravotnom 

stredisku /deti by chodili medzi chorých pacientov/. Ďalej uviedol, že zníženie nájomného by 

nevyvolalo pozitívnu reakciu lekárov.  

 

Ing. Medera doplnil, že na mestskej rade odzneli tieto isté argumenty. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či mesto navrhlo PaedDr. Mojtovej iné riešenie. Myslí si, že 

toto centrum využíva veľa detí a PaedDr. Mojtová poskytuje služby, ktoré bežné centrá 

nemôžu poskytovať, pretože poskytuje aj odbornejšie poradenstvá. Poznamenala, že toto 

centrum je veľmi dôležité, nie len pre Novú Dubnicu, ale aj pre širšie okolie.  

 

PaedDr. Mojtová dodala, že keď chce Nová Dubnica prísť o centrum, v poriadku. Táto 

žiadosť bola predkladaná s tým, aby to mali ľudia bližšie. Počítala s tým, že budú platiť 

rovnaké nájomné, ako platia ostatní lekári. Uviedla, že mesto zo zákona centru môže zobrať 

12% z ich rozpočtu, ktoré dostávajú z podielových daní. Doteraz si mesto vždy tých 12% 

zobralo. To znamená, že ak sa centrum odsťahuje inam, mesto príde aj o 12%. Počet našich 

klientov vzrastá.   

 

Ing. Marušinec uviedol, že mesto sa nebráni tomu, aby bolo centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva umiestnené v iných priestoroch. Všetky voľné nebytové priestory 

má mesto uvedené na internetovej stránke a v Novodubnických zvestiach.  

 

PaedDr. Mojtová zareagovala, že do centra chodia deti, ktoré sú na vozíčku alebo o barlách. 

Na zdravotnom stredisku je výťah, tak je to bezproblémové. S kolegyňou už hľadala voľné 

priestory  aj na námestí a všade sú schody.  

 

Ing. Marušinec dodal, že problém je v tom, že centrum potrebuje bezbariérové priestory, 

prípadne priestory s výťahom. PaedDr. Mojtová dodala, že má osem kolegýň a potrebujú aj 
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viac miestnosti. Myslí si, že priestory v MsZS sú pre centrum ideálne, pretože v centre sa  

s klientom väčšinou robí individuálne. Taktiež miestnosti na MsZS sú dlhodobo neobsadené.  

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, či pracujú ráno aj poobede. PaedDr. Mojtová uviedla, že ona 

pracuje doobeda a kolegyne až poobede. MUDr. Augustínová poznamenala, že  práca s deťmi 

je až poobede. 

 

p. Babuková navrhla, aby sa MsZ s týmto bodom ďalej zaoberalo.  

 

Ing. Hort uviedol, že z jeho strany jediný argument, ktorý prešiel v neprospech dať to do 

zdravotného strediska bol ten, že sa tam pohybujú aj chorí pacienti.  

 

PaedDr. Mojtová dodala, že väčšina detí chodí v popoludňajších hodinách a nerozumie tomu, 

prečo by  mal byť s tým problém.   

 

Ing. Marušinec sa spýtal, dokedy majú pracovnú dobu. PaedDr. Mojtová odpovedala, že 

väčšinou do  18.00 hod. Dodal, že by tu bol problém aj z hľadiska prevádzky budovy.  

PaedDr. Mojtová si myslí, že je to vecou dohody a nie je problém skončiť skôr. Tým, že 

každá pracovníčka bude mať svoju miestnosť, tak si môže svojich klientov prispôsobiť.   

 

PaedDr. Kačíková dodala, že deti sa tam objednávajú presne na hodinu, čiže deti sa tam 

nezdržiavajú.  

 

Bc. Pažítka zareagoval, že v liste nie sú uvedené argumenty, ktoré boli teraz predložené 

PaedDr. Mojtovou.  

 

MUDr. Augustínová vyslovila názor, že poobede by sa tam deti nestretali s chorými ľuďmi. 

Ďalej dodala, že v tom krídle je len zubár a rehabilitácia. Treba  technicky doriešiť 

uzamknutie budovy.  

 

PhDr. Mádr si myslí, že zásadný problém bol v tom, že PaedDr. Mojtová nebola prizvaná na 

rokovanie komisií.  

 

Ing. Medera predložil poslanecký návrh, aby bol tento materiál stiahnutý z rokovania 

a následne predložený na ďalšie rokovanie MsR a MsZ.  

 

MsZ v Novej Dubnici  odkladá prerokovanie informácie o žiadosti Súkromného centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva, Puškinova 806/27, 018 51 Nová Dubnica zo dňa 

28.09. 2012 (č.j. 5361/2012) o prenájom nebytových priestorov v budove mestského 

zdravotného strediska, súp. č. 773 na ulici Gagarinovej v Novej Dubnici na ďalšie rokovanie 

mestského zastupiteľstva.  

 

10. Diskusia 

 

p. Vendelín Kvetan, zástupca Slovenského olympijského výboru pre Trenčiansky kraj  

odovzdal primátorovi mesta spomienkovú ďakovnú plaketu, jedná sa o akciu  „Posolstvo 

hrám XXX. Olympiády Londýn 2012“ – štafeta olympijského ohňa, ktorá sa na svojej ceste 

po Slovensku dostala do Novej Dubnice. Mesto Nová Dubnica bolo vyhodnotené, ako jedno 

z najlepších miest. 
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Ing. Lendel poznamenal, že sa vráti k predchádzajúcemu bodu rokovania. Vyslovil názor, že 

je za to, aby v meste bolo súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Ale treba 

zvážiť to, čo by sa stalo, ak by prejavil záujem  prísť do mesta iný špecialista. 

 

Bc. Cucík oboznámil poslancov, že v športovej hale už prebehla výmena ochranných sieti.  

 

PhDr. Mádr  požiadal oddelenie výstavby o označenie vodovodnej šachty na parkovisku pri 

dome č. 76, z dôvodu zamedzenia parkovania pre prípad havárii.  

 

Ing. Lendel predložil návrh občanov, v ktorom žiadajú mesto o vybudovanie chodníka 

s lavičkami v parčíku na Mierovom námestí oproti knižnici, aby si ľudia mohli posedieť aj 

v tieni, pretože na námestí to nie je možné. Ing. Marušinec odpovedal, že sa touto myšlienkou 

už zaoberal. Je to v zámere mesta a finančne to nie je až také náročné.  

 

Bc. Marušinec dal do pozornosti, že automobily by mali prednostne parkovať na hlavnej ceste 

SNP a nie na priľahlých chodníkoch /od Regeny po Mierové námestie/. 

 

MUDr. Augustínová upozornila, že autá by nemali parkovať pred vchodmi domov, mali by 

zostať voľné pre potreby zdravotnej záchrannej služby. Aspoň toto by mali ľudia rešpektovať. 

 

Ing. Marušinec zareagoval, že budú osadené betónové zábrany. Chodníky nie sú dimenzované 

na státie osobných automobilov. Taktiež sú pod chodníkmi vedené inžinierske siete, ktoré 

môžu byť poškodené. 

 

Mgr. Doman poznamenal, že z líp padá peľ a tým pádom je poškodený lak automobilov.  

 

PaedDr. Kačíková požiadala, aby na stránke mesta bola voľne stiahnuteľná žiadosť 

o poskytnutie dotácie so všetkými prílohami. 

 

Ing. Marušinec informoval, že nasledujúce mestské zastupiteľstvo bude 13.12. 2012.  

 

11. Záver 

 

Keďže 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: Martina Mikulová 


