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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konanej dňa  27. 2. 2013 

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, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, 

náčelníka MsP, riaditeľa BP, zástupcov regionálnych novín a všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neprítomnosť poslanca Mgr. Zemka a chvíľu budú meškať Ing. Kusý a PaedDr. 

Kačíková. 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. Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Kusý a Ing. 

Lendel. Poslanci MsZ súhlasili s programom v zmysle predloženého návrhu. Bolo prikročené 

k prerokovaniu jednotlivých bodov.  

1.   Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ  

      Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Predložila plnenie úloh zo zasadnutia mestského zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2012, 

uložené uznesením č. 30 – z 15 úloh je 6 splnených, 2 úlohy majú trvalý charakter, 1 

nevykonaná a 6 úloh bude realizovaných v roku 2013. Zo dňa 13.12.2012, uložené uznesením 

č. 132 – úloha je splnená. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Na zasadnutie MsZ prišla PaedDr. Kačiková. 

 

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

 

2.   Správa o výsledku realizovaných kontrol 

      Predkladá: hlavná kontrolórka 

 

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

činnosti hlavného kontrolóra mesta Nová Dubnica na II. polrok 2012. Kontroly boli 

realizované v období december – január 2013.  

Kontrola vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov za obdobie prvého polroka 

2012. Cieľom tejto kontroly bolo zistiť priebežný stav pokladničnej hotovosti, dodržiavanie 

limitu pokladničnej hotovosti, prekontrolovanie  účtovných dokladov  a vykonanie 

inventarizácie pokladne. Pri kontrole neboli zistené nedostatky. 

Kontrola uzatvorených zmlúv, dodatkov k zmluvám a faktúr za prvý polrok 2012. Cieľom 

tejto kontroly bolo skontrolovať nadväznosť uzatvorených  zverejnených a zaevidovaných 

zmluvných vzťahov na vykonanú predbežnú finančnú kontrolu a realizáciu platby pokiaľ, 

pokiaľ vyplýva z predložených dokladov. 

Kontrolovanému subjektu boli v správe predložené odporúčania kontrolného orgánu, ktoré 

upozorňujú na riziká, ktoré môžu vyplynúť zo zistených nedostatkov. Kontrolovaný orgán 

prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o výsledku realizovaných kontrol. 
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3.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 

      Predkladá: hlavná kontrolórka 

 

Predloženie správy  mestskému zastupiteľstvu je uložené hlavnému kontrolórovi Zákonom 

o obecnom zriadení 369/1990 Zb., v § 18 f odsek (1) bod c) do 60 dní po skončení roka. 

V roku 2012 kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola určená § 18 - § 18 f) zák.                  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a plánmi kontrolnej činnosti HK mesta Nová Dubnica na 

r. 2012, schválenými na rokovaniach MsZ dňa 14.12.2011 na I. polrok 2012 uznesením č. 

147/2011 a dňa 25.06.2012 na II. polrok 2012 uznesením č. 54/2012. 

V roku 2012 kontrolný orgán vykonal v zmysle plánu nasledovné kontroly: 

- Celkový počet kontrol a previerok písomne zdokumentovaných:                            10 

- Počet kontrol v zmysle plánu kontrol:                                                                        9 

- Počet kontrol vykonaných na základe prijatého uznesenia MsZ:                               1 

- Počet kontrol, na základe výsledku ktorých bola vypracovaná „Správa o výsledku 

kontroly“:                                                                                                                    7 

- Počet kontrol, na základe výsledku ktorých bol vypracovaný „Záznam o výsledku 

kontroly“ z dôvodu, že neboli zistené nedostatky:                                                     3 

- Stanovisko k rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2013 – 2015:                            1 

- Stanovisko k dlhovej zaťaženosti mesta:                                                                     4 

- Stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2011:                                                    1 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

za rok 2012. 

 

4.   Transformácia  Dexia komunál  eurofondového úveru č. 27/002/2011 

       Predkladá: prednostka MsÚ 

Dexia Komunál eurofondy úver č. 27/002/11 bol uzatvorený dňa 11.03.2011 na projekt 

Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Regenerácia centrálnej zóny – Mierové 

námestie v Novej Dubnici vo výške 500 000 Eur. Tento úver bol doplnený dodatkom č. 1.  Ku 

dnešnému dňu je  zostatok úveru vo výške 147 577,14 Eur. Celkom bolo zaplatených           

22 809,97 Eur len na úrokoch. Mesto opäť muselo pred amortizáciou úveru pristúpiť 

k refinancovaniu úveru v Prima banke Slovensko a to na základe dvoch faktov. Prvým je 

poplatok za predčasné splatenie vo výške 4% a druhým je záväzok mesta realizovať 90% 

finančných tokov cez túto banku. Dňa 24.01.2013 zaslala Prima banka Slovensko, a. s. mestu 

ponuku na transformáciu DKEÚ  na termínovaný úver s podmienkami, ktoré sú uvedené 

v dôvodovej správe. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Na zasadnutie MsZ prišiel Ing. Kusý. 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo transformáciu Dexia komunál  eurofondového 

úveru v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržal Mgr. Doman. 

5.  Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2013  

     Predkladá: prednostka  MsÚ 

Na mesto boli doručené v termíne do 15.11.2012 písomné žiadosti o poskytnutie dotácií 

z rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2013. Jedna žiadosť bola doručená po termíne a bola 

zamietnutá. Žiadosť sa týkala organizácie Združenie občanov káblovej televízie IBV 

Miklovky. Všetky žiadosti boli predmetom prejednávania v príslušných komisiách. 
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Požiadavka jednotlivých žiadateľov na vyplatenie finančných prostriedkov na rok 2013 

z rozpočtu mesta vo forme dotácií je vo výške 61 740 Eur. Požiadavka z komisií na vyplatenie 

finančných prostriedkov na rok 2013 z rozpočtu mesta vo forme dotácií je vo výške                           

28 200 Eur. Celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie z mesta, ktorá 

bola schválená z rozpočtu mesta na rok 2013  na zasadnutí MsZ dňa 13.12.2012 je vo výške 

26 500 Eur.  O zvýšenie vyčlenených dotácií v rozpočte mesta sa rozhodlo na základe faktu, 

že tento rok majú dve organizácie navštíviť partnerské mesto Dubna za účasti primátora 

mesta. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MUDr. Augustínová sa spýtala, prečo má mestský futbalový klub takú vysokú dotáciu. 

Mgr. Doman vysvetlil, že ide o najväčšiu organizáciu v meste. 

Ing. Marušinec doplnil, že túto organizáciu tvoria mužstvá prípravky, starších žiakov, 

mladších žiakov, dorastu a mužov. Tieto finančné prostriedky nepokryjú celkom náklady, 

ktoré má klub spojené so svojou činnosťou, ale postačujú len na cestovné a odmeny 

rozhodcov v priebehu súťaže.  

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo rozdelenie dotácií na rok 2013 v zmysle 

predloženého návrhu FaMK. Hlasovania sa zdržal Ing. Hort. 

6. Zmena člena Dozornej rady v združení „Regionálna kompostáreň Považie“ 

Predkladá: primátor mesta 

Dňa 24.1.2013 sa konalo zasadnutie valného zhromaždenia „Regionálna kompostáreň 

Považie“, kde toto valné zhromaždenie odporučilo nominovanie jednotlivých členov do 

dozornej rady. Podľa zistení MsZ v Novej Dubnici v minulosti menovalo do dozornej rady 

RNDr. Molčana. Keďže je potrebné, aby zasadala dozorná rada, ktorá by odporučila valnému 

zhromaždeniu rozpustenie tohto združenia z dôvodu jeho dlhodobej nefunkčnosti, navrhujeme 

za členku dozornej rady Mgr. Bašnú. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odvolanie RNDr. Molčana a následne 

menovanie Mgr. Bašnej za člena dozornej rady v zmysle predloženého návrhu. 

7.  Vystúpenie  Mesta Nová Dubnica zo združenia obcí „Regionálna kompostáreň    

Považie“ a rozpustenie združenia 

Predkladá: primátor mesta 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici  č. 7/2004 zo dňa 15. 12. 2004 bol 

daný súhlas so zriadením združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ ( ďalej len 

združenie ). Združenie je evidované  Obvodným úradom  Trenčín. Jeho členmi sú: Mesto 

Dubnica nad Váhom, Mesto Nová Dubnica, Mesto Ilava, Mesto Nemšová, Mesto Trenčianske 

Teplice, Obec Trenčianska Teplá. Bol schválený i peňažný vklad Mesta Nová Dubnica  

120 000,- Sk ( 3.983 € ). Vzhľadom k tomu, že nedošlo k naplneniu  predpokladaného 

predmetu činnosti združenia, od roku 2007  združenie nevyvíja žiadnu činnosť, je jeho  

existencia bezpredmetná. Dňa 24. 01. 2013  sa uskutočnilo Valné zhromaždenie združenia, 

ktoré jednomyseľne prijalo uznesenie  č. 4/2013, v zmysle ktorého odporučilo jednotlivým 

členom  združenia na mestskom zastupiteľstve schváliť vystúpenie zo združenia a následne 

jeho  rozpustenie. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
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PhDr. Madr sa spýtal, či dotácia vo výške 120 000,- Sk bola jednorazová alebo sa platila 

každoročne. 

Ing. Marušinec vysvetlil, že nešlo o dotáciu, ale o jednorazový vklad, ktorý bol vyrátaný 

podľa počtu obyvateľov (cca 10,- Sk na jedného obyvateľa). Finančné prostriedky v tomto 

združení boli použité len na vypracovanie projektovej štúdie kvôli žiadosti zo štrukturálnych 

fondov. Zvyšné finančné prostriedky budú alikvotne prepočítané a vrátené mestám. 

JUDr. Holba podotkol, že po zrušení združenia treba poslancov MsZ oboznámiť o ukončení 

činnosti združenia, vrátane ekonomickej časti a vysporiadania finančných záväzkov. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vystúpenie Mesta Nová Dubnica zo združenia 

obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ s tým, že odporúča primátorovi hlasovať na valnom 

zhromaždení za rozpustenie združenia. 

8. Návrh VZN č. .../2013 o zrušení VZN č. 1/1992 o územnom rozvoji a architektúre  

mesta a o zrušení VZN č. 9/2008 – Podmienky vydávania záväzných stanovísk 

k investičnej činnosti v Meste Nová Dubnica.   

Predkladá: prednostka MsÚ 

VZN č. 1/1992 o územnom rozvoji  a architektúre mesta prijalo mestské zastupiteľstvo dňa 

06. 02. 1992 podľa v tom čase účinného zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Od 

vtedy bol zákon niekoľkokrát novelizovaný a mnohé jeho ustanovenia prešli viacerými 

legislatívnymi zmenami. Jednotlivé paragrafy doposiaľ účinného VZN č. 1/1992 

nekorešpondujú s platnou právnou úpravou. VZN č.9/2008  o podmienkach vydávania 

záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Nová Dubnica, z hľadiska stavebného 

zákona a z hľadiska zákona o obecnom zriadení nemá zákonnú oporu. Vydávaním záväzných 

stanovísk v právomoci primátora (starostu) pre účely správnych konaní podľa uvedeného 

VZN, v ktorých je primátor (starosta) zároveň správnym orgánom, sa bezdôvodne a bez opory 

v zákonnej úprave  zvyšuje administratívna náročnosť správnych konaní vo vzťahu k 

fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú  navrhovateľmi, resp. žiadateľmi, stavebníkmi. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Hort sa spýtal, či sa návrh konzultoval aj s architektom mesta. Ing. Marušinec odpovedal, 

že architekt je o tom informovaný. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. .../2013 o zrušení VZN č. 1/1992 

o územnom rozvoji a architektúre  mesta a o zrušení VZN č. 9/2008 – Podmienky vydávania 

záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Nová Dubnica v zmysle predloženého 

návrhu. 

9. Schválenie odstúpenia časti podielu Mesta Nová Dubnica na spoločných častiach 

domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve domu súp. č. 21 na ulici Sady 

Cyrila a Metoda  v Novej Dubnici a na pozemku pod domom súp. č. 21 na  parc. KN-

C160/2   

Predkladá: prednostka MsÚ 

Dňa 02.11.2012 požiadala Božena Straková - B.S. – SCHOOL, 018 51 Nová  Dubnica  Mesto  

Nová  Dubnica  o  odpredaj  podielu  na  novovzniknutom  nebytovom priestore č. 20. 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  uznesením č. 69 zo dňa 25.06.2012 schválilo  

odpredaj nebytového  priestoru  č. 3-24  kupujúcemu Božene Strakovej - B. S. SCHOOL. Na 
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základe súhlasu vlastníkov bytov  a  nebytových priestorov v bytovom dome  súp. č. 21, bola 

podaná žiadosť na stavebný úrad o zmenu užívania stavby - zmenu spoločných priestorov 

(chodby ) na nebytový priestor . Nebytový priestor č. 20  vznikol rozhodnutím stavebného 

úradu evid. č. VÚPaD/5720/2012/Sá  zo dňa  15.10.2012. Božena Straková má predbežný 

súhlas od  vlastníkov bytov  a  nebytových priestorov v bytovom dome  súp. č. 21  na  prevod  

nebytového priestoru  č. 20 do  jej  vlastníctva  Zmluvou  o  vstavbe  ( podľa § 21 a  nasl.  

zákona  č.  182/1993  Z. z ). Na uzavretie Zmluvy o  vstavbe nebytového priestoru medzi 

mestom a Boženou Strakovou je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva. Cena za 

odstúpenie časti spoluvlastníckeho podielu v prospech žiadateľa   ( stavebníka )   Boženy  

Strakovej   je  544, 86  €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

PhDr. Madr sa spýtal, či vlastníci bytov v tomto bytovom dome súhlasili s odpredajom. Ing. 

Ruman odpovedal, že p. Straková ma súhlas od vlastníkov bytov. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odstúpenie časti podielu Mesta Nová Dubnica 

na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve domu súp. č. 21 

na ulici Sady Cyrila a Metoda  v Novej Dubnici a na pozemku pod domom súp. č. 21 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odstúpenie časti podielu Mesta Nová Dubnica 

na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, príslušenstve domu súp. č. 21 

na ulici Sady Cyrila a Metoda  v Novej Dubnici a na pozemku pod domom súp. č. 21 

v zmysle predloženého návrhu. 

10.   Odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. KN-C č. 513/6 pod  

obytným domom  súp. č. 534   vlastníkom  bytov v  tomto dome 

       Predkladá: zástupca primátora  

 

Vlastníci bytov v  bytovom dome súp. č. 534  podali na MsÚ v Novej Dubnici hromadnú 

žiadosť o  odkúpenie spoluvlastníckych  podielov k pozemku parc. KN-C č. 513/6 - zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 847 m² pod obytným domom s. č. 534. Pozemok parc. KN-C č. 

513/6- zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m², k. ú. Nová Dubnica je vo vlastníctve 

1/1 Mesta Nová Dubnica, zapísaný Správou katastra v Ilave na LV č. 1000. Dôvod odkúpenia 

je majetkovo-právne vyporiadanie. Odpredaj je za cenu 1,50 €/m2 v súlade s Článkom 8 ods. 

7 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj spoluvlastníckych podielov k 

pozemku parc. KN-C č. 513/6 pod  obytným domom  súp. č. 534   vlastníkom  bytov v  tomto 

dome v zmysle predloženého návrhu. 

 

11. Schválenie spôsobu odpredaja bytu č. 11 v budove súp. č. 18  formou obchodnej   

verejnej súťaže a schválenie súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž 

     Predkladá: prednostka MsÚ 

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

kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností - 1 - izbový 

byt č. 11, vchod 7, súp. č. 18 na ul. Sady Cyrila a Metoda  vo vlastníctve Mesta Nová 

Dubnica. Požadovaná minimálna kúpna cena za 1-izbovú bytovú jednotku ( byt + podiel na  

spoločných častiach  a  spoločných  zariadeniach  domu  +  príslušný  podiel   na   pozemku  
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pod  bytovým domom ) :   min. 14 300,00 €. Termín je od 01.03.2013 do 28.03.2013  do 

12,00 hod. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

p. Babuková sa vyjadrila, že sa jej zdá nízka cena, za ktorú chce mesto byt predať. 

Ing. Marušinec vysvetlil, že ide o cenu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo spôsob odpredaja bytu č. 11 v budove súp. č. 

18 formou obchodnej verejnej súťaže a  súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž 

v zmysle predloženého návrhu. 

12.  Schválenie aktualizovaného zoznamu nehnuteľností, ktorých riadnu prevádzku 

zabezpečuje Bytový podnik, m.p.o. Nová Dubnica 

Predkladá: prednostka MsÚ 

Mesto v spolupráci s Bytovým podnikom, m.p.o vykonalo aktualizáciu zoznamu 

nehnuteľností,  ktorých riadnu prevádzku zabezpečuje  Bytový podnik, m.p.o. Nová Dubnica 

na základe  Zmluvy o  zabezpečovaní   služieb  a činností  súvisiacich   s   prevádzkou   

stavieb  v  majetku  Mesta  Nová   Dubnica   centr.  č. 13/2009  zo dňa  02.01.2009  v  znení  

Dodatku  č.  1 (centr. č. 46/2010)  zo  dňa    02.01.2010 ( ďalej len „zmluva“)  uzavretej 

medzi Mestom Nová Dubnica  a  Bytovým podnikom, m.p.o. Nová Dubnica. Výsledkom  je 

zosúladenie údajov uvedených v aktualizovanom zozname  so  skutočným  stavom, nakoľko  

od  uzavretia  zmluvy  boli  realizované  odpredaje  bytov   a  nebytových  priestorov. Taktiež  

došlo  k  zmenám u bytových domov, v ktorých  Bytový podnik, m.p.o.  vykonával  alebo 

vykonáva  správu  na  základe  zmluvy o výkone správy podľa zák. č. 182/1993  Z.z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

 JUDr. Holba sa spýtal, akú tendenciu má vývoj výkonu správy, ktorú vykonáva bytový 

podnik na základe zmluvy o výkone správy. Zaujímalo ho, či stúpa, klesá alebo sa nemení. 

Ing. Šlesar odpovedal, že za posledné tri roky je to rovnaké. 
  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo aktualizovaný zoznam  nehnuteľností, ktorých 

riadnu prevádzku zabezpečuje Bytový podnik, m.p.o. Nová Dubnica v zmysle predloženého 

návrhu. 

13.   Zmena uznesenia č. 125 zo dňa 13.12.2012 

        Predkladá: primátor mesta 

 

Všetky uvedené zmeny sú v súvislosti s rozdelením parc. KN-C č. 399/4 o pôvodnej výmere 

4 066 m² na 2 parcely :  

parc. KN-C č. 399/4 ostatná plocha o výmere 1593 m²,  

parc. KN-C č. 410/6 ostatná plocha o výmere 2473 m², 

 pričom výmera odpredávaných pozemkov ostala nezmenená a tiež ostala nezmenená celková 

výška odkupnej ceny. Pôvodný zámer bol, aby novú komunikáciu ( predĺženie ul. 

Jilemnického ) tvoril 1 pozemok s jedným parcelným číslom. Pri overovaní takto 

vyhotoveného geometrického plánu ho kataster nehnuteľností odmietol overiť s tým, že 

nakoľko táto parcela prechádza z intravilánu do extravilánu, musí sa rozdeliť na 2 samostatné 

parcely. Geometrický plán sa dokončieval a overoval práve v čase jeho schvaľovania na 

mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo  13.12.2012. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu uznesenia č. 125 zo dňa 13.12.2012 

v zmysle predloženého návrhu.  

14.   Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica 

        Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica v  záujme majetkoprávneho vyporiadania pozemkov v IBV Miklovky  

vychádza v ústrety žiadateľom o odkúpenie častí pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré užívajú 

a odkúpenie ktorých  z časových alebo iných dôvodov ( riešenie nejasností pri vypracovaní  

GP a pod. ... ) nemohlo byť zrealizované v roku 2012. Mesto opätovne vyzvalo užívateľov  

mestských  pozemkov v IBV Miklovky,  ktorí  si nepodali žiadosť  o odkúpenie  pozemkov  v  

r. 2012  na doriešenie majetkoprávnych vzťahov. V prípade schválenia navrhovaného Dodatku 

č. 3  mestským zastupiteľstvom  budú  mať možnosť si podať žiadosť o odkúpenie mestských 

pozemkov za ceny ako v r. 2012. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom 

Mesta Nová Dubnica v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebola prítomná PaedDr. 

Kačíková. 

 

15.   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nová Dubnica – aktualizácia 

        Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici  č. 7/2005  zo dňa 21. 11. 2005 bol 

schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR)  mesta Nová 

Dubnica. Tento program bol pripravený a spracovaný na základe vtedajších skúseností 

s riadením mesta ako rozvojový plán do konca ďalšieho plánovacieho obdobia EÚ, t. j. do     

r. 2013. V júni 2006 bol PHSR aktualizovaný po obsahovej stránke a doplnený o samostatnú 

kapitolu „Samospráva“, ďalej boli zapracované dokumenty „ Koncepcia školstva“ a „ 

Koncepcia tepelnej energetiky“. V novembri 2007 po prijatí Národného strategického 

referenčného rámca  SR pre roky 2007 – 2013 Európskou komisiou bol vypracovaný 

Zásobník projektových zámerov pre programovacie obdobie 2007 – 2013 ako príloha  

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Dubnica. Zásobník projektových 

zámerov bol vypracovaný v súlade so zameraním jednotlivých operačných programov 

Národného strategického referenčného rámca SR 2007 – 2013 a v súlade s cieľmi PHSR 

mesta Nová Dubnica. Vzhľadom na to, že PHSR v tomto roku končí platnosť,  je potrebné 

tento strategický dokument aktualizovať. Finančné prostriedky do rozpočtu mesta na 

aktualizáciu PHSR budú zapracované zmenou rozpočtu schválenou mestským 

zastupiteľstvom alebo rozpočtovým opatrením so súhlasom primátora mesta. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

JUDr. Holba sa spýtal, kedy by mohol byť finálny projekt predložený mestskému 

zastupiteľstvu. 

Mgr. Oriešková odpovedala, že ešte nie sú dokončené rokovania a legislatívny proces týkajúci 

sa obsahu a formy PHSR ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Očakáva 

sa, že po rokovaniach medzi ZMOS-om  a ministerstvom, bude jasné, či mestá a obce budú 

pripravovať nové dokumenty, alebo ich aktualizovať, prípadne budú podporené dotáciou. Ku 

každému zámeru, ktorý chce mesto realizovať so spolufinancovaním z dotačných programov 

ministerstiev alebo eurofondov, sa prikladá PHSR ako povinná príloha, príp. štatutárny 
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zástupca prehlasuje, že zámer je v súlade s cieľmi PHSR.  O vymenovaní pracovných skupín 

a harmonograme prác na dokumente bude MsZ včas informované.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo aktualizáciu programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Mesta Nová Dubnica v zmysle predloženého návrhu. 

16. Správa o plnení úloh oddelenia stratégie  rozvoja pri príprave projektov pre   

získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

Predkladá: prednostka MsÚ 

Oddelenie stratégie  rozvoja Mestského úradu v Novej Dubnici sleduje možnosti získania 

finančných prostriedkov z grantových systémov ministerstiev SR, štrukturálnych fondov EÚ, 

prípadne iných  zdrojov na projektové zámery a iné  aktivity mesta.  Vypracováva, prípadne 

spolupracuje pri vypracovávaní projektov a žiadostí o poskytnutie týchto finančných 

prostriedkov.  Pretože na projekty podporované z dotácií ministerstiev SR, zo štrukturálnych 

fondov, prípadne iných fondov a programov sú  viazané finančné prostriedky z rozpočtu 

mesta daného roka, je potrebné priebežne informovať orgány mesta o  projektoch, stave ich 

spracovania a podaných žiadostiach o  finančné prostriedky. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či je možné rozšíriť kamerový systém aj do Kolačína. 

JUDr. Krčmárik odpovedal, že o zavedení kamerového systému do Kolačína sa už uvažovalo, 

ale problémom sú vysoké náklady, vzhľadom k tomu, že jedna z najdrahších položiek je 

optická sieť. 

p. Babuková sa informovala ohľadom možností rozšírenia kapacít zariadenia pre seniorov, 

nakoľko stúpol záujem o umiestnenie seniorov v tomto zariadení. 

Ing. Marušinec odpovedal, že v druhej polovici tohto roka sa začne vypracovávať nová 

projektová dokumentácia na prístavbu zariadenia pre seniorov. Pôvodný existujúci projekt je 

nevyhovujúci, pretože vyčíslené náklady zhruba v objeme 1milióna Eur by boli vynaložené na 

vybudovanie iba desiatich jednoizbových bytov, čo je neekonomické a nerentabilné. 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri 

príprave projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

v zmysle predloženého návrhu. 

17.   Správa o činnosti Mestského hasičského zboru Nová Dubnica za rok 2012 

        Predkladá: veliteľ Mestského hasičského zboru 

 

Základná organizácia Mestského hasičského zboru Nová Dubnica  k dnešnému dňu eviduje  

65 členov, z toho je 15 žien a 50 mužov, ktorí  sa v rámci svojich možností podieľajú na 

činnosti organizácie. Organizáciu v súčasnosti  riadi šesť  členov výboru spolu s ôsmymi  

desiatkarmi,  jedna kronikárka a traja členovia revíznej komisie, ktorí sa pravidelne schádzajú  

na  zasadnutí jedenkrát mesačne. Na zasadnutiach výboru sa zaoberajú  riešením plnenia úloh 

uložených plánom práce, ktorý bol prijatý na Výročnej členskej schôdzi, plnením úloh 

prijatých od mesta Nová Dubnica, ďalej plnením uznesení OV-ZPO a požiadavkami členov  

základnej organizácie. 

 

V priebehu roka uskutočnili tieto brigády : 

1. Údržba a oprava prekážok na súťaž Plameň 
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2. Výroba tunela na CTIF 

3. Príprava zásahového vozidla  Avia na STK 

4. Údržba budovy, jej očistenie, ako aj okolité betónové plochy, natretie plota,  garážových 

brán, odkvapových plechov, opravenie izolácie strechy a jej natretie izolačnou farbou, údržba 

vnútorných priestorov zbrojnice, oprava vodovodného potrubia a následná obmena kachličiek 

v kuchynke 

5. Výroba držiakov na žrde pre stavanie mája 

6. Úprava skladu v kultúrnom dome 

7. Pravidelné mesačné preštartovanie vozidla a PS 

8. Drobné opravy na vozidlách a PS 

9. Úpravy živého plota pred PZ 

10.Výzdoba vianočného stromčeka v kostole 

11.V zimných mesiacoch pravidelne odpratávanie snehu okolo PZ 

V tomto roku 2013 si dávajú nasledovné úlohy : 

1. V oblasti výcviku vycvičiť a zdokonaliť prípravu súťažných hasičských družstiev a taktiež 

zdokonaliť a pripraviť zásahové družstvo 

2. V oblasti prevencie vykonať kontroly obytných domov so zameraním sa na komíny a 

ukladanie horľavých látok 

3. V oblasti protipožiarnych opatrení vytvoriť spolu s MsÚ Nová Dubnica a urbariátom 

verejné ohniská, ktoré zamedzia vytváraniu nelegálnych ohnísk 

4. V oblasti povodňových opatrení vykonať údržbu na potokoch v kritických úsekoch 

5. Dokončiť údržbu budovy, natretie fasády, natretie stožiara a vykonať údržbu stolov a lavíc 

pre spoločenské akcie. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Ing. Marušinec poďakoval celému mestskému hasičskému zboru za činnosť, ktorú vykonáva 

v meste. 

PaedDr. Kačíková sa vyjadrila, že čo sa týka problému s lokalizáciou hlásených požiarov, 

hľadali riešenie aj na členskej schôdzi klubu slovenských turistov a budú sa snažiť po dohode 

s mestom, nájsť nejaký spôsob, ako označiť názvy určitých lokalít, ktoré obyvatelia 

nepoznajú. 

Ing. Medera tiež poďakoval mestskému hasičskému zboru. 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o činnosti Mestského hasičského zboru 

Nová Dubnica za rok 2012 v zmysle predloženého návrhu. 

18.   Diskusia 

 

Ing. Marušinec pochválil Mestskú políciu za chytenie páchateľov trestného činu. 

 

p. Vetrová požiadala primátora o riešenie niektorých pripomienok, ktoré sa týkali: 

-  neskorého ohlasovania odstávky vody a elektriny 

-  majiteľov psov, ktorí si po svojich domácich miláčikoch neodpratávajú exkrementy. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že v prípade poruchy vodovodu, elektrického vedenia a plynovodu 

musia dané spoločnosti vo veci automaticky konať. Hneď ako mestský úrad dostane ohlásenie 

o odstávke, túto informáciu ihneď vyhlási v mestskom rozhlase. 



10 

 

Ing. Marušinec poprosil oddelenie životného prostredia a organizačno-správne oddelenie, aby 

nachystali majiteľom psov upozornenia o ich zákonných povinnostiach.  

 

Mgr. Bašná informovala, že pri platení daní automaticky majitelia psov tieto upozornenia o 

zákonných povinnostiach dostávajú. Čo sa týka tých, ktorí poriadok po sebe nerobia, ide 

väčšinou o niekoho konkrétneho, kto to nedodržiava. Pomohla by pomoc občanov, ktorí by ho 

nahlásili. 

  

Občan p. Prostinák mal tieto pripomienky: 

- na pozemku pri ZŠ J. Kráľa zostal po rekonštrukcii neporiadok (korene, porasty, pne), 

záhrada sa nekosí a nachádza sa tam jama, okolo ktorej sa hrajú deti. Upozornil, že tu môže 

dôjsť k úrazu. 

- neudržiavanie plôch bývalého letného kúpaliska 

- na ulici SNP pred hotelom Alfa je zákaz státia, aj napriek tomu tam medzi 6-8hod. ráno 

parkujú autá. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že pozemok pri škole ma v správe a v užívaní ZŠ J.Kráľa a pri 

najbližšej porade s riaditeľom školy, mu dá za úlohu vyčistiť tento pozemok. Tiež 

zabezpečíme zasypanie jamy, aby tam nedošlo k úrazu. 

Ing. Marušinec informoval, že konateľovi spoločnosti, ktorá vlastní areál bývalého kúpaliska, 

bola už koncom roka 2012 zaslaná výzva o udržiavanie tejto plochy. V časovom horizonte, 

ktorý mu bol daný, túto nápravu nevykonal. Bude mu zaslaná druhá výzva, ak ju do 30 dní od 

doručenia písomnosti nevykoná, pristúpi mesto k maximálnej možnej sankcií. 

 

JUDr. Krčmárik vysvetlil, že na ulici SNP pred hotelom Alfa sa tento zákaz státia týka iba 

určitého úseku, ktorý je presne vyznačený dopravnými značkami. 

 

Bc. Cucík súhlasí, že niektorí psíčkari nezbierajú exkrementy po svojich psoch, no tiež 

zdôraznil, že nie vždy sa vrecká na exkrementy využívajú na účel, na ktorý sú určené. 

 

p. Babuková sa spýtala, či existuje nejaké nariadenie o zákaze chovu zvierat. 

 

Mgr. Bašná vysvetlila, že nariadenie o zákaze chovu zvierat neplatí už niekoľko rokov. 

Všetky VZN vyplývajú zo zákona a keďže nie je zákon, ktorý by zakazoval chovať pri dome 

zvieratá, takéto nariadenie neexistuje.  

 

19.   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: Monika Prostináková 


