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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  22. 10. 2012 

v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

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 

základnej školy, riaditeľku materskej školy, riaditeľku CVČ, riaditeľku ZUŠ, zástupcov médii 

a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť poslancov: Mgr. Domana, JUDr. Holbu a 

Ing. Kusého, ktorý príde na zasadnutie neskôr. Ing. Marušinec konštatoval, že vzhľadom na 

počet prítomných poslancov (12 z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program 

rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Ing. Medera navrhol rozšíriť 

program rokovania o bod  8 c) Vzdanie sa funkcie člena komisie stratégie rozvoja mesta,                 

8 d) Zriadenie vecného bremena – vybudovanie nového vykurovacieho rozvodu k budove 

Slovenskej sporiteľne, a.s. na ul. P.O. Hviezdoslava, súp. č. 780 a 8 e) Odpredaj pozemkov: 

parc. KN-C č. 410/66 ostatná plocha o výmere 772 m2 a parc. KN-C č. 410/67 ostatná plocha 

o výmere 773 m2. Bc. Pažítka navrhol vypustiť z programu bod č. 5) Dodatok č. 2 k Zásadám 

hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica. Poslanci jednomyseľne schválili oba 

predložené návrhy a upravilo sa číslovanie jednotlivých bodov. Za overovateľov zápisnice 

boli určení: Mgr. Zemko a  MUDr. Augustínová. MsZ súhlasilo s programom v zmysle 

predloženého návrhu. Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1.   Menovanie riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o.   

      Predkladal: primátor mesta  

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších právnych    

predpisov - § 11, ods. 4, písm. l ) mestské zastupiteľstvo rozhoduje na návrh primátora 

o vymenovaní a odvolaní  riaditeľa príspevkovej organizácie. Dňa 22. 08. 2012 uznesením 

MsZ č. 79 Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici odvolalo riaditeľa Bytového podniku, 

m.p.o. Bc. Vladimíra Bežáka. Dňa 06. 09. 2012 vyhlásilo Mesto Nová Dubnica v súlade s § 5  

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších právnych 

predpisov,  výberové konanie na funkciu riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. 

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa  03. 10. 2012. Celkovo bolo prihlásených 12 

uchádzačov, samotného výberového konania sa zúčastnili 9 uchádzači. Výberová komisia 

odporučila primátorovi mesta predložiť na najbližšie zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Novej Dubnici návrh na vymenovanie Ing. Jaroslava Šlesara do funkcie riaditeľa Bytového 

podniku Nová Dubnica, m.p.o. Na zasadnutí MsZ privítal Ing. Jaroslava Šlesara. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MUDr. Augustínová požiadala Ing. Šlesara, aby sa v krátkosti predstavil a povedal niečo 

o sebe. Ing. Šlesar informoval poslancov o priebehu svojich predchádzajúcich zamestnaní.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne vymenovalo Ing. Jaroslava Šlesara do funkcie                     

riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. s účinnosťou od 23. 10. 2012 v zmysle 

predloženého návrhu.  Pri hlasovaní nebol prítomný PhDr. Mádr. 

 

Na zasadnutie MsZ prišiel PhDr. Mádr.          
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2.   Dohoda o spolupráci medzi Mestom Miedźna  a Mestom Nová Dubnica  

      Predkladala: prednostka MsÚ  

  

Podpis Dohody  o spolupráci je zavŕšením  prípravy a tvorby spoločného projektu „Spolu 

lepšie – peer learning  Miedźna  a Nová Dubnica“  v rámci Programu celoživotného 

vzdelávania, ktorého cieľom je výmena skúseností medzi oboma regiónmi v rôznych 

oblastiach, najmä v oblasti zlepšenia kvality vzdelávania učiteľov v školách a školských 

zariadeniach. V súčasnosti sa projekt  realizuje a na úvodnej konferencii dňa 8.11.2012,  

témou ktorej je „Ako naučiť deti byť zodpovedným Európanom, ktorý je  otvorený 

k ostatným ľuďom?“ dôjde k podpisu Dohody. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či tento projekt bude realizovaný so súkromnou základnou 

školou, alebo aj s ostatnými.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že so súkromnou základnou školou, materskou školou a taktiež je 

zapojená do aktivít projektu aj mestská knižnica. Prílohou tohto materiálu je Dohoda 

o spolupráci, je zhruba taká istá ako sa podpisovala  Dohoda o spolupráci s mestom Dubna. 

Projekt sa začína  realizovať 8.– 9. novembra, kedy dôjde k prvej návšteve zo strany Poľska 

u nás. Je na obdobie dvoch rokov a je to financovanie zo štrukturálnych fondov Európskej 

únie.  

 

Ing. Hort sa spýtal, v akej výške je spolufinancovanie mesta. 

 

Mgr. Oriešková doplnila, že o tomto projekte podala informácie v správe o činnosti 

a aktivitách stratégie rozvoja, ktorú pravidelne predkladá kvartálne do MsR a polročne do 

MsZ. V nasledujúcej kvartálnej správe do mestskej rady budú informácie aktualizované. 

Počas hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu bolo mesto  vyzvané na vysvetlenie niektorých 

položiek rozpočtu, ktoré boli následne upravené. Celkové oprávnené výdavky projektu boli 

upravené na 20 902 €. V takejto výške boli náklady na projekt  schválené. Spolufinancovanie 

mesta je vo výške 3 634 €. Projekt posudzovala a schvaľovala komisia v Bruseli.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Dohodu o spolupráci medzi Mestom Miedźna 

a Mestom Nová Dubnica.   

   

3.   Navýšenie otvoreného úverového rámca  č. 485/2012/ÚZ 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na mestskom zastupiteľstve zo dňa 16.05.2012 bolo schválené otvorenie úverového rámca na 

základe vypracovanej indikatívnej ponuky VUB, a.s. banky zo dňa 23.04.2012, t.j. investičný 

úver vo výške 85 tis. Eur, so splatnosťou 60 mesiacov, úrokovou sadzbou 3 mesačný 

EURIBOR + 2,40 % p.a., vrátane ďalších podmienok uvedených na základe predloženej 

indikatívnej ponuky banky. V súvislosti s pokračovaním a dokončením prác na objekte 

bývalej I. ZŠ sa vyskytli dodatočné náklady na financovanie rekonštrukcie fasády budovy a 

okolia budovy ZUŠ. Nakoľko mesto nemalo finančné prostriedky na financovanie týchto 

prác, a ani samotná výška už schváleného investičného úveru nie je dostatočná,  muselo mesto  

pristúpiť k navýšeniu úverového rámca z výšky 85 tis. Eur na výšku 135 tis. Eur. Pred 

ukončením projektu sa vyskytli ďalšie dodatočné výdavky, na ktoré mesto nemá vlastné 

zdroje. Ich celková výška je cca 25 tis. Eur. Mesto opätovne požiadalo VÚB, a.s. banku 
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o navýšenie úverového rámca z výšky 135 tis. Eur na výšku 160 tis. Eur. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ing. Gašajová predložila stanovisko k navýšeniu otvoreného úverového rámca                                 

č. 485/2012/ÚZ Mesta Nová Dubnica formou investičného úveru na financovanie 

dodatočných nákladov na rekonštrukciu fasády ZUŠ a prác naviac, nesúvisiacich s projektom                              

„Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti ZUŠ Nová Dubnica“. Odporučila MsZ 

návrh navýšenia otvoreného úverového zabezpečenia Mesta Nová Dubnica prijať.  

 

Ing. Marušinec informoval o vnútorných prácach, ktoré  sa pre náročnosť času museli 

zrealizovať /lišty pod oknami, oživenie mramorovej dlažby, prahy, vodomery, napojenie 

protipožiarnou vodou celého objektu, hromozvody, dvere/. Finančné prostriedky vo výške             

25 tis. Eur boli použité na tieto práce.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo navýšenie otvoreného úverového rámca                 

č. 485/2012/ÚZ formou dodatku na celkovú výšku 160 tis. Eur, s dobou splatnosti                       

60 mesiacov, úrokovou sadzbou 3 mesačný EURIBOR + marža 2,4 % p.a., vrátane ďalších 

podmienok uvedených na základe vypracovanej nezáväznej ponuky na financovanie                 

VÚB, a. s. banky zo dňa 17.09. 2012. 

 

4.   Podnet na preskúmanie  plnenia podmienok zmluvy  

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 11. 09. 2012  bol na MsÚ v Novej Dubnici  doručený „Podnet na preskúmanie plnenia 

podmienok zmluvy“,  podaný   JUDr. Mariánom  Králom,  Halalovka 41,  911 08  Trenčín. 

Mesto v súlade s platnou legislatívou začalo s vybavovaním uvedeného podnetu. V  súlade   s  

Článkom 3 ods. 3   Zásad  postupu  pri  vybavovaní  sťažností  v  podmienkach   Mesta  Nová  

Dubnica,  schválenými dňa  28.06.2010  uznesením MsZ  č. 46, bol podnet postúpený hlavnej 

kontrolórke  mesta na posúdenie, či podanie je  sťažnosťou  podľa Zákona č. 9/2010  Z. z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Hlavná   kontrolórka  posúdila   podnet                 

JUDr.  Mariána  Krála  ako  sťažnosť, a  to  v  dvoch bodoch.    Hlavná  kontrolórka  v  súlade  

s  Článkom  3  ods.  3  písm. b)  a  Článkom  4 ods. 2  písm.   c) Zásad  postupu  pri  

vybavovaní  sťažností  v  podmienkach   Mesta  Nová  Dubnica postúpila podanie  prednostke  

MsÚ  na  prešetrenie a vybavenie  v súlade  so  Zákonom  č. 9/2010 Z. z. o  sťažnostiach  v  

znení  neskorších predpisov, v ktorom  je  stanovený postup, jednotlivé  kroky a lehoty  pri 

vybavovaní  sťažností. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Mgr. Zemko uviedol, že JUDr. Král  reklamuje najmä účasť organizátora pri pohrebnom akte  

vo výške 12 € a režijné náklady vo výške 30 €.  Doplnil, že mu tam chýba vyjadrenie 

pohrebníctva, aký je tam skutkový stav.  

 

Ing. Gašajová poznamenala, že tento podnet bol adresovaný na primátora mesta, mestské 

zastupiteľstvo a hlavného kontrolóra. Uviedla, že prednostka MsÚ požiadala JUDr. Krála 

o súčinnosť, aby sa vyjadril, kedy mu nebola poskytnutá nájomná zmluva a taktiež 

k účtovaným platbám. Dodala, že preverila Zmluvu o dielo, ktorá bola podpísaná  s p. Dadom 

ešte v roku 2007, následne boli podpísané dva dodatky Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 

a Nájomná zmluva. Informáciu predložila primátorovi mesta a prednostke MsÚ. Sú 

nezrovnalosti medzi Dodatkami, aj v Zmluve o dielo a Nájomnej zmluve. Vedenie mesta bude 

musieť tieto zmluvy dať do súladu a následne po prešetrení bude prednostka MsÚ poslancov 

MsZ o veci informovať.  
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p. Babuková si myslí, že cenník služieb by mal poskytovateľ služieb zverejniť.   

 

Ing. Gašajová dodala, že cenník, ktorý kritizuje JUDr. Král je  ako príloha č. 4 Zmluvy o dielo 

a ani v jednom dodatku nie je uvedená zmena tejto prílohy. Príloha je platná k platnosti 

Zmluvy o dielo z roku 2007. Všetko je v prešetrovaní. Doplnila, že podnet bol postúpený aj 

mestskej právničke, aby posúdila opodstatnenosť priloženého cenníka za poskytované služby 

k Zmluve o dielo.  

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, či mesto má uzatvorenú zmluvu len s p. Dadom, respektíve či 

by nemohlo mať uzatvorenú zmluvu aj s inou pohrebnou službou. Z osobnej skúsenosti, keď 

sa zúčastnila na pohreboch v iných regiónoch nášho kraja,  pohrebné služby sú na ďaleko 

vyššej úrovni a sú veľmi dôstojné.  

 

Ing. Marušinec uviedol, že keby malo súčasne uzavretú zmluvu viac pohrebníctiev 

dochádzalo by k problému zodpovednosti v prípade poškodenia na majetku, ktorý majú 

v prenájme.  

 

Ing. Medera dodal, že p. Dado má na starosti dom smútku a za toto si vyúčtoval tieto služby. 

Preverí sa, či je to v súlade so zmluvou. Čo sa týka pohrebov, občania si môžu objednať 

ktorúkoľvek pohrebnú službu, jediné v čom musia spolupracovať  s p. Dadom, je použitie 

domu smútku. Celú realizáciu pohrebu môže zabezpečovať iná pohrebná služba.   

 

Ing. Marušinec doplnil, že poplatok 30 € zahrňuje aj to, že keď cez noc niekto zomrie,                   

p. Dado príde  a sprístupni dom smútku. Poplatok predstavuje práve túto službu, že p. Dado je 

nonstop k dispozícii.   

 

Ing. Medera poznamenal, že mesto má už viac ako rok správcu cintorínov, ktorý sa stará 

o celú údržbu. Za túto službu sa tiež platilo p. Dadovi, ale mesto nebolo s ním spokojné.  

 

p. Babuková uviedla, že sa jej sťažovala občianka, ktorá má hroby tesne pri plote a zo 

záhradkárskej osady jej zasahujú jablone nad hroby a napadali jej tam jablká.  

 

Ing. Medera zareagoval, že o tejto skutočnosti je informovaný a na jeseň sa všetky jablone 

obrežú, aby konáre nepresahovali na cintorín.   

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o stave riešenia „Podnetu na 

preskúmanie plnenia podmienok zmluvy“ (pod č. 4961/2012) podaného JUDr. Mariánom 

Králom, Halalovka 41, 911 08 Trenčín dňa 11.09. 2012. 

 

5. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení  

výchovno-vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nová Dubnica na školský rok 2012/2013.  

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu predkladajú predškolské a školské zariadenia na schválenie 

zriaďovateľovi v súlade s § 5 ods. 7 písm. i/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  
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Základná škola: V informatívnej správe sú rozpísané počty žiakov a počet tried, taktiež počet 

učiteľov, asistentov a prevádzkových zamestnancov. Oproti minulému školskému roku – 356 

žiakov sa znížil počet detí k 01. 09. 2012 o 8 žiakov na 348 žiakov. 

Materská škola: Po stránke organizačno-pedagogickej je Materská škola, P. Jilemnického 

12/5, Nová Dubnica aj s alokovanými pracoviskami na Kukučínovej ulici, Komenského 

sadoch a ZŠ J. Kráľa 33/1, Nová Dubnica pripravená na nový školský rok. Oproti minulému 

školskému roku - 285 detí sa znížil počet detí k 01. 09. 2012 o 2 deti na 283 detí.  

Základná umelecká škola: Už v roku 2009 bol objekt bývalej ZŠ POH zverený do správy 

Základnej umeleckej školy, SDH 88/9, Nová Dubnica ako alokované pracovisko na                   

ul. P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica. Oproti minulému školskému roku:  

– individuálna ZUŠ –  221 žiakov sa zvýšil počet detí k 01. 09. 2012 o 1 žiaka na 222 žiakov. 

– skupinová ZUŠ –  190 žiakov sa zvýšil počet detí k 01. 09. 2012 o 30 žiakov na 220 žiakov. 

Centrum voľného času: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR súhlasilo so 

žiadosťou a tak CVČ bude spoločne so ZUŠ užívať priestory novo zrekonštruovaného objektu 

na ul. POH. Oproti minulému školskému roku – 471 detí sa zvýšil počet detí k 01. 09. 2012 

o 113 detí na 584 detí. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, kedy sa Základná umelecká škola sťahuje.  

 

Ing. Kiačiková odpovedala, že kolaudačné konanie prebehne 23.10. 2012, keď budú 

skolaudované priestory, môžu sa začať sťahovať. Pripravuje sa materiál ohľadne zmeny 

zriaďovacej listiny a sídla.  

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, čo sa týka materských škôl, či sa podarilo uspokojiť všetky 

žiadosti rodičov o umiestnení detí do materskej školy.  

 

Mgr. Moravíková odpovedala, že áno. V materiáli je uvedené, že sa znížil počet o dve deti, 

ale to už neplatí, pretože  výkazy sa podávajú k 15. 9. Podotkla, že  žiadali navýšenie o tri deti 

na jednotlivé triedy.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o pedagogicko-organizačnom a 

materiálno-technickom zabezpečení  výchovno-vzdelávacieho procesu predškolských a 

školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nová Dubnica na školský rok 

2012/2013. 

 

6.    Vzdanie sa funkcie člena  Občianskeho výboru m. č. Kolačín  

       Predkladal: primátor mesta  

 

Listom č. 5201/2012 zo dňa 20.09. 2012 sa Mária Gáborová vzdala členstva v Občianskom  

výbore m. č. Kolačín, a to z osobných dôvodov. Navrhol, aby mestské zastupiteľstvo vzalo 

túto skutočnosť na vedomie. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková predložila návrh na doplnenie člena vo  Výbore m. č. Kolačín, a to Ivana 

Filu.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie vzdanie sa Márie Gáborovej členstva vo Výbore 

mestskej časti Kolačín. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zvolilo Ivana Filu za člena 

Výboru mestskej časti Kolačín.  
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7.   R ô z n e:  

               

a) Odpredaj  pozemkov – IBV Miklovky      

     Predkladal: zástupca primátora 

 

Pozemky, ktoré sú navrhnuté na prebytočnosť a sú predmetom prerokovania, boli už viackrát 

prerokované v rôznych komisiách, v mestskej rade i v mestskom zastupiteľstve. Ako 

prebytočný majetok neboli schválené z dôvodu, aby mesto malo prístup cez svoje pozemky 

ťažkými mechanizmami k odvodňovaciemu kanálu na údržbu, opravu, príp. rekonštrukciu.  

Mesto Nová Dubnica v súvislosti s:  

- porovnaním pôvodných geometrických plánov z  roku 1986  vypracovaných Geodéziou, 

n.p. Žilina v  predmetnej  lokalite,  

- opätovným geodetickým premeraním predmetných mestských pozemkov v tejto lokalite, 

- novými vlastníckymi pomermi v tejto lokalite,  

- analýzou uloženia inžinierskych sietí, prehodnotilo potrebu predmetných pozemkov na 

výkon samosprávnych činností.  

Ponechanie si predmetných mestských pozemkov nerieši pôvodný dôvod  ich nepredania: 

voľný prístup mechanizmami k odvodňovaciemu kanálu. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo navrhnuté pozemky ako prebytočné, schválilo 

ich odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. b), zákona č. 138/1991 Zb.  a schválilo odpredaj parc. 

KN-C č. 509/210 o výmere 252 m2 Ing. Jozefovi Barančokovi, CSc. s manželkou  v zmysle 

predloženého návrhu. 

         

b)   Zámena pozemkov – Anna Kučerová ...  lokalita Dlhé diely  

       Predkladal:  zástupca  primátora   

 

Samotná zámena bola schválená  Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici  č. 50 

zo dňa 16. 05. 2012, schváleného 3/5 väčšinou všetkých poslancov v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Po schválení predmetnej zámeny mestským zastupiteľstvom bola 

oboma zmluvnými stranami uzatvorená  dňa 28.05.2012 Zmluva o budúcej zámennej zmluve 

centr. č. 239/2012. Nakoľko sú ukončené všetky náležitosti potrebné k riadnej zámennej 

zmluve (vypracovaný a zavkladovaný geometrický plán, vyňatie ornej pôdy 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu), môže sa schváliť samotný odpredaj. Do vlastníctva 

mesta sa prevádzajú pozemky  spolu o výmere 1 462 m2 a z vlastníctva mesta sa prevádzajú 

pozemky spolu o výmere 1 410 m2. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zámenu pozemkov – Anna Kučerová .. lokalita 

Dlhé diely v zmysle predloženého návrhu. 

 

c) Vzdanie sa funkcie člena komisie stratégie rozvoja mesta 

     Predkladal: primátor mesta 

 

Listom č. 5673/2012 zo dňa 16.10. 2012 sa Ing. Ľubomír Kunert vzdal členstva v komisii 

stratégie rozvoja mesta z dôvodu pracovného zaneprázdnenia. Navrhol, aby mestské 

zastupiteľstvo vzalo túto skutočnosť na vedomie. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice.  
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Ing. Medera navrhol do komisie stratégie rozvoja mesta zvoliť Stanislava Klimovského. 

 

Na zasadnutie prišiel Ing. Kusý. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie vzdanie sa Ing. Ľubomíra Kunerta funkcie členstva 

v komisii stratégie rozvoja mesta pri MsZ. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zvolilo 

Stanislava Klimovského za člena komisie stratégie rozvoja pri MsZ.  

 

d)   Zriadenie vecného bremena – vybudovanie nového vykurovacieho rozvodu k budove  

Slovenskej sporiteľne, a. s. na ul. P.O.Hviezdoslava, súp. č. 780 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa  18. 10. 2012  podala  spoločnosť Termonova,  a. s.,  SNP  98, 018 51 Nová Dubnica 

žiadosť  o  zriadenie  vecného  bremena.  Spoločnosť Termonova, a. s. žiada  o  zriadenie 

vecného bremena na vybudovanie nového vykurovacieho rozvodu  na parc. KN-C č. 337/1 - 

zastavané  plochy a  nádvoria  o  výmere 4 402  m²,   k. ú.  Nová  Dubnica,  vlastník  1/1  

Mesto Nová Dubnica, LV  1000.  Vybudovanie nového vykurovacieho rozvodu  je súčasťou 

plánovanej rekonštrukcie budovy  SLSP. Predpokladaná dĺžka prípojky je  cca 60 m. Poplatok 

za vecné bremeno: mesto stanoví poplatok  20 €/bežný meter inžinierskych sietí podľa Článku 

14 ods. 2 písm. a/ Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica +  poplatok za vklad 

do katastra nehnuteľností 66 €. Ďalej predložil poslanecký návrh, aby trasa tejto prípojky bola 

vedená vedľa chodníka, ktorý ide pomedzi Slovenskou sporiteľňou, a. s. a kinom Panorex. 

Uviedol, že  Ing. Šušaníka informoval, že mesto nesúhlasí s vedením prípojky tak, ako je 

znázornená v materiáli.  Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Bc. Pažítka predložil poslanecký návrh, aby poplatok za vecné bremeno bol 40 €/bežný meter 

inžinierskych sieti. MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo poslanecký návrh Bc. Pažítku. 

Proti hlasoval Bc. Cucík a hlasovania sa zdržal Ing. Hort a MUDr. Augustínová. 

 

Ing. Marušinec dal hlasovať za poslanecký návrh Ing. Mederu, aby napojenie objektu 

Slovenskej sporiteľne, a. s. centrálneho zdroja nešlo podľa nákresu, ktorý je priložený 

k materiálu, ale aby kopíroval chodník medzi Slovenskou sporiteľňou, a. s. a bodom 

napojenia. Poslanci MsZ jednomyseľne schválili predložený návrh Ing. Mederu.  

 

MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo zriadenie vecného bremena – vybudovanie nového 

vykurovacieho rozvodu k budove  Slovenskej sporiteľne, a. s. na ul. P.O. Hviezdoslava,               

súp. č. 780 v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržala MUDr. Augustínová, Ing. 

Hort a proti hlasoval Bc. Cucík. 

 

e)  Odpredaj pozemkov :  

     a)    parc. KN-C č. 410/66 ostatná plocha o výmere 772 m2,  

     b)  parc. KN-C č. 410/67 ostatná plocha o výmere 773 m2, oba pozemky katastrálne  

územie  Nová Dubnica 

 Predkladal: zástupca primátora 

  

Mesto Nová Dubnica  dňa 27.09.2012 zverejnilo ZÁMER odpredať majetok Mesta Nová 

Dubnica v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona 258/2009 Z. z. a to: pozemok parc.                   

KN-C č. 410/66 ostatná plocha o výmere 772 m2 a pozemok parc. KN-C č. 410/67 ostatná 

plocha o výmere 773 m2 oba pozemky katastrálne územie  Nová Dubnica. Predmetom 

odpredaja boli oba pozemky súčasne.  Podmienkou odpredaja bola výstavba bytových 
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jednotiek na oboch pozemkoch. Minimálna cenová ponuka  za oba pozemky bola                

72 615,00  € (47 €/m2). Vyhodnotenie návrhov  bolo  17.10.2012. Komisia na svojom 

rokovaní posúdila, či doručený návrh bol doručený v stanovenej lehote a zodpovedá 

podmienkam vyhlasovateľa zámeru. Komisia konštatovala, že predložený návrh spĺňa 

stanovenú min. cenu za oba pozemky – ponuka na odkúpenie pozemkov je vo výške 

80 340,00 € (52,00 €/m2) a aj ostatné podmienky vyhlasovateľa. Vzhľadom k uvedenému 

Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Novej 

Dubnici  predmetné pozemky odpredať. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.  

 

Ing. Marušinec privítal  zástupcu spoločnosti KRAPS projektanta Ing. Petra Rafaja.  

 

Mgr. Zemko sa spýtal na referencie spoločnosti. 

 

Ing. Rafaj uviedol, že za posledné  štyri roky postavili viacero stavieb, ale čo sa týka bytovej 

výstavby zrealizovali štyri bytové domy v Ilave. Momentálne sú všetky bytovky 

skolaudované a plne využívané.  

 

PhDr. Mádr sa spýtal, akým spôsobom je ošetrený čas výstavby. V zmluve by to malo byť 

ošetrené tak, že stavba bude postavená  napr. do 24 mesiacov.  

 

Ing. Marušinec uviedol, že spoločnosť už má projekty pre územné a stavebné povolenie 

hotové. Myslí si, že by tu problém s výstavbou nemal byť.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemkov parc. KN-C č. 410/66 

a parc. KN-C č. 410/67 v zmysle predloženého návrhu.  

 

9.  Diskusia 

 

p. Šlesar opätovne poukázal na viaceré skutočnosti, ktorými by sa malo vedenie mesta 

zaoberať: 

- nefunkčnosťou orientačnej mapy mesta na Mierovom námestí, navrhol dať ju do stavu, aby 

bola funkčná a takú istú osadiť na IBV Miklovky, 

- Európska únia vyhlásila rok 2012 ako medzigeneračný rok solidarity, no na Novej Dubnici 

nič nepostrehol, čo by napĺňalo túto výzvu, 

- vybudovanie chodníka na mestský cintorín, 

- vykonať prieskum vo volebných obvodoch a poskytnúť chorým a starým občanom vozidlo 

mestského úradu na odvoz počas Sviatku všetkých svätých na cintorín.    

 

Ing. Medera zareagoval, že chodník na cintorín je záležitosť mnoho rokov dozadu. Spýtal sa, 

čo by sa tým chodníkom vyriešilo. p. Šlesar odpovedal, že ľudia by nechodili medzi autami.  

 

PhDr. Mádr sa priklonil k názoru p. Šlesara, že orientačné mapy sa musia opraviť. 

Poznamenal, že sa blíži čas Vianoc a či sú nahlásené oslavy, ktoré končia ohňostrojmi. Ďalej 

sa spýtal, či bude niekto chodiť po  školách a bude informovať, že je zákaz používania 

„svetlíc, petard“. Požiadal MsP, aby sa touto problematikou zaoberala.  

 

Ing. Marušinec zareagoval, že v spolupráci s MsP a Mgr. Vankovou sa bude na základných 

školách táto problematika riešiť.  
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MUDr. Augustínová požiadala MsP, aby častejšie hliadkovala v okolí zdravotného strediska.  

Ing. Marušinec dodal, že mesto plánuje nasvietiť zdravotné stredisko aj ZUŠ halogénovými 

svetlami.   

 

PhDr. Mádr sa spýtal, či nebude nainštalovaný kamerový systém v okolí zdravotného 

strediska.  Ing. Marušinec odpovedal, že v budúcom roku mesto bude žiadať o ďalšie dve 

kamery.  

 

Bc. Cucík sa poďakoval v mene občanov za rekonštrukciu krytej plavárne. Ďalej opätovne 

upozornil na poškodené ochranné siete v športovej hale a spýtal sa, v akom je to štádiu 

riešenia. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že vo štvrtok sa uskutoční rokovanie s riaditeľom základnej školy 

Mgr. Staňom a v krátkej dobe to bude doriešené.  

 

Mgr. Zemko uviedol, že občania z IBV Miklovky sa na neho obrátili s otázkou, či by nebolo 

vhodnejšie zber konárov  robiť v neskoršom období až po opadnutí lístia.  Ing. Medera 

odpovedal, že Tekos je limitovaný len tým, že by nastala zima a nemajú takú kapacitu, aby 

robili obidve práce súčasne.   

 

Ing. Marušinec na záver zagratuloval hlavnej kontrolórke, ktorá sa stala predsedom 

Trenčiansko-trnavskej sekcie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR a                           

Ing. Ondrejičkovi, ktorý oslavoval 60 narodeniny.   

 

10. 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 

 

 

 

 

 

overovateľ      II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Martina Mikulová 

 

 

 


