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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa 01.10.2014 

v kultúrnej besede 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

kontrolórku, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa BP, m.p.o., zástupcov 

regionálnych novín a prítomných občanov mesta. Ospravedlnil neprítomných poslancov Ing. 

Ondrejičku, Mgr. Zemka a PaedDr. Kačíkovú. Ing. Marušinec konštatoval, ţe vzhľadom na 

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

rokovania obdrţali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Bc. Paţítka navrhol stiahnuť 

z programu rokovania bod 21. a) Odpredaj pozemku – Ing. Šiška s manţelkou. Poslanci MsZ 

9 hlasmi schválili predloţený návrh Bc. Paţítku. Hlasovania sa zdrţali Ing. Hort, MUDr. 

Augustínová a JUDr. Holba. Za overovateľov zápisnice boli určení: p. Babuková a MUDr. 

Augustínová. Poslanci MsZ súhlasili s programom v zmysle predloţeného návrhu. Následne 

prikročili k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1.  Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Predloţila plnenie úlohy zo zasadnutia MsZ dňa 14.08.2014 z uznesenia č. 75/2014 v časti B 

– úloha je splnená. A z uznesenia č. 80/2014 uloţené v časti C– úloha je splnená. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie kontrolu uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ. 

 

2.  Správa o výsledku realizovaných kontrol 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Kontrolným orgánom bola v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2014 vykonaná 

následná finančná kontrola v organizácii Bytový podnik m.p.o. Nová Dubnica. Cieľom tejto 

následnej finančnej kontroly bolo preveriť plnenie prijatých opatrení na odstránenie 

nedostatkov v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole v príspevkovej organizácii 

Bytový podnik m.p.o.. Kontrolným subjektom bolo prijatých 6 opatrení a kontrolný orgán 

vyhodnotil 4 opatrenia ako splnené  bez pripomienok a 2 opatrenia ako nesplnené, keď neboli 

kontrolnému orgánu predloţené opatrenia na dodrţanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a opatrenia na dodrţanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

Kontrolný orgán predloţil v správe z kontroly kontrolovanému subjektu 4 odporúčania na 

eliminovanie rizík uvedených v správe o vykonaní následnej finančnej kontroly. 

Kontrolovaný subjekt Bytový podnik m.p.o. Nová Dubnica prijal ku kontrolnej správe 

opatrenia na zjednanie nápravy. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Kusý sa spýtal, či boli voči konkrétnej osobe vyvodené aj určité opatrenia, príp. sankcie. 

 

Ing. Gašajová odpovedala, ţe je to na rozhodnutí riaditeľa BP, m.p.o., po vzájomnej dohode 

boli nedostatky odstránené.    

 

Ing. Šlesar reagoval, ţe bolo prijatých osem nových opatrení s platnosťou od 01.10.2014. 

Podrobne priblíţil zistené nedostatky a vysvetlil spôsob ich odstránenia. 
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JUDr. Holba poţiadal o bliţšie informácie k dvom nesplneným opatreniam z roku 2011. 

 

Ing. Gašajová vysvetlila, ţe to boli opatrenia, ktoré mali byť prijaté a predloţené k zákonu č. 

502 a k zákonu č. 431 k účtovníctvu. 

 

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

 

3.  Správa o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová Dubnica za 1. polrok 2014 

     Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Jeţíková 

 

Kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu k 30.06.2014 je prebytok vo 

výške 263 000 €, pri plnení príjmov na 50% a výdavkov na 42%. Kapitálový rozpočet je 

postavený ako schodkový vo výške 621 742 €. Schodok je vykrývaný prebytkom finančných 

operácií a beţného rozpočtu. Finančné operácie sú po zmene prebytkové vo výške 640 695 €. 

Prebytkom je vykrývaný schodok v beţnom rozpočte ŠSZ vo výške 10 546 €, schodok 

v beţnom rozpočte mesta vo výške 36 497 € a vo výške 593 652 je vykrývaný schodok 

v kapitálovom rozpočte mesta. Plnenie rozpočtových poloţiek je v súlade s plnením za 1. – 6. 

mesiac a je v súlade s rozpočtom. 

Naďalej však treba venovať pozornosť najmä: 

- nakoľko nevieme predpokladať vývoj z výnosu DPFO, je potrebné sledovať tok finančných 

prostriedkov, aby nedošlo k platobnej neschopnosti mesta, a v prípade potreby reagovať 

zmenou rozpočtu, 

-  pri úhradách dodrţiavať splatnosť, 

-  kapitálové akcie budú realizované aţ na základe naplnenia príjmovej časti rozpočtu. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba sa zaujímal o prognózu vývoja napĺňania zmeny rozpočtu do konca roka hlavne 

v príjmovej časti. 

 

Ing. Jeţíková reagovala, ţe v beţnom rozpočte mesto nemá problémy, nakoľko sa sledujú 

príjmy aj výdavky. V kapitálovom rozpočte je kaţdá investičná akcia krytá príjmom.  

 

MUDr. Augustínová sa spýtala na bliţšie informácie k poloţke hmotná núdza, nakoľko ide 

o vysokú čiastku. 

 

Ing. Jeţíková odpovedala, ţe tieto finančné prostriedky dostávame z ÚPSVaR,  a sú určené 

pre deti rodičom, ktorým nepostačujú finančné prostriedky (obedy, pomôcky do školy...) 

 

Mgr. Vanková doplnila, ţe v ZŠ je momentálne 11 takýchto detí a v MŠ sú 4 deti. Vysvetlila, 

ţe počet detí je pohyblivý a tento druhý polrok je suma vyššia, nakoľko sú tam zarátané aj 

školské pomôcky (16,60 € na jedného ţiaka). 

 

Bc. Paţítka vyjadril spokojnosť s plnením rozpočtu mesta. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová 

Dubnica za 1. polrok 2014. 

 

4.  Prehľad pohľadávok k 30.06.2014 

     Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Jeţíková 
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Informácia o stave pohľadávok k 30.06.2014 je podľa jednotlivých druhov: daň 

z nehnuteľnosti, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, poplatky za 

odpad, poplatky za psov, verejné priestranstvo, nájom pozemkov, prenájom budov a bytov, 

pokuty a penále, prenájom mestskej trţnice, pohľadávky z faktúr v evidencii mesta, daň za 

ubytovanie, poskytnutá zľava pri predaji mestského bytu,  poplatok za malý zdroj znečistenia, 

pohľadávky zo zmlúv a pohľadávky z predaja pozemkov. Celkové pohľadávky mesta  

k 30.06.2014 sú vo výške 182 324,32 €. Celkom došlo k zníţeniu pohľadávok za obdobie 

2005 – 2013 (od I.Q do II.Q) o cca 3 000 €, vzniká však nová pohľadávka za rok 2014 vo 

výške cca 17 400 €. Pohľadávky v lehote splatnosti sú vo výške 267 355, 20 €. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie prehľad pohľadávok k 30.06.2014. 

 

5.  VZN č. .../2014 Mesta Nová Dubnica – o prideľovaní nájomných bytov 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

bol návrh VZN v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním MsZ vyvesením zverejnený na 

úradnej tabuli mesta, ako aj na internetovej stránke mesta. Dňom zverejnenia 17.09.2014 

začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej mohli v súlade s § 6 ods. 4 citovaného zákona 

fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN. V navrhovanom VZN sa 

doplnil a upravil článok 3 a článok 4. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 8/2014 Mesta Nová Dubnica – 

o prideľovaní nájomných bytov v zmysle predloţeného návrhu 

 

6.   Informatívna správa o hospodárení spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s. r.o. za rok 

2013 

      Predkladala: konateľ spoločnosti TEKOS s.r.o. 

 

Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. bola zaloţená zakladateľskou listinou dňa 

10.12.1997. Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti je oblasť nakladania s odpadmi, jeho zvoz, 

zimná a letná údrţba cestných komunikácií a chodníkov ako odhŕňanie snehu, zametanie a 

drobné opravy ciest a chodníkov, najmä opravy výtlkov po zimnom období, drobné stavebné 

práce, oprava  a údrţba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, demolačné a zemné práce.  

Zimná a letná údrţba cestných komunikácií a chodníkov je vo veľkej miere závislá od 

počasia. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba poţiadal o bliţšie informácie k viacerým poloţkám, ktoré mu boli vysvetlené. 

 

Ing. Hort sa spýtal, či nie je moţnosť vyuţitia strojov, ktoré vlastní TEKOS, s r.o. aj v iných 

mestách. 

 

Ing. Medera vysvetlil, ţe je vysoká konkurencia. TEKOS, s.r.o. je mestská organizácia, ktorá 

nedokáţe robiť za tak nízke ceny ako konkurenčné firmy. Podotkol, ţe ak to pôjde takto 

ďalej, bude postupne klesať počet zamestnancov, aţ technické sluţby v Novej Dubnici 

nakoniec zaniknú.   
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7. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nová Dubnica 

k 30.09.2014 

     Predkladala: 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. PHSR Mesta Nová Dubnica 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“ vo všetkých kapitolách. Ďalšia aktualizácia 

PHSR bola v novembri 2007 po prijatí Národného strategického referenčného rámca  SR pre 

roky 2007 – 2013, kedy bol  vypracovaný Zásobník projektových zámerov pre toto 

programovacie obdobie. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príslušná 

územnoplánovacia dokumentácia sú podmienkou pri predkladaní ţiadosti mesta o poskytnutie 

finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu. Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Novej Dubnici  č. 85/2013  zo dňa 25. 09. 2013 bola platnosť PHSR 

predĺţená do obdobia schválenia Operačných programov pre obdobie 2014-2020. V júli 2014 

Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR vydalo metodiku na vypracovanie 

PHSR a mesto zabezpečuje prípravné práce na aktualizácii PHSR. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba sa spýtal, ako sa rozbieha tvorba príslušných pracovných komisií, ktoré bude 

potrebné etablovať v tomto procese prípravy aktualizácie PHSR. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe Mgr. Oriešková oslovila spoločnosť, ktorá sa PHSR bude 

zaoberať. Komisie budú zloţené z vedúcich zamestnancov MsÚ a poslancov MsZ, ktorí budú 

mať záujem sa podieľať na tvorbe PHSR. 

 

JUDr. Holba zdôraznil, ţe bude potrebná úzka spolupráca ekonomického oddelenia, oddelenia 

stratégie rozvoja a oddelenia ţivotného prostredia. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe v októbri uţ začnú na tom pracovať, nakoľko aktualizovaným 

PHSR bude potrebné prečerpanie štrukturálnych fondov. Ukončenie procesu PHSR sa 

predpokladá na apríl 2015. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vyhodnotenie Programu hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Mesta Nová Dubnica k 30.09.2014 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

8.  Zmena uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 107 zo dňa 13.11.2013 

     Predkladal: primátor mesta 

 

Dňa 16.09.2014 obdrţalo Mesto Nová Dubnica ţiadosť od spoločnosti Nová Dubnica Invest 

s.r.o. o posunutie lehoty splatnosti zostávajúcej časti z kúpnej ceny za kúpu pozemkov 

v celkovej výške 200 000 €, dohodnutej v kúpnej zmluve č. 384/2012, uzatvorenej dňa 

13.11.2012 a to zo zmluvne dohodnutej lehoty – do 31.12.2013 na navrhovanú lehotu – do 

31.12.2015. K dátumu podania ţiadosti spoločnosť eviduje ešte šesť neodpredaných 

pozemkov a ich predajom by mala spoločnosť získať prostriedky v celkovom objeme  

325 242 €, ktorými by uhradila zostávajúcu časť kúpnej ceny predmetu zmluvy č. 384/2012. 

Lehota splatnosti kúpnej ceny za kúpu pozemkov môţe byť zmenená len písomným 

dodatkom k uvedenej zmluve, ktorý môţe byť uzavretý len na základe schválenia zmeny 
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uznesenia MsZ č. 70 zo dňa 22.08.2012. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 107 

zo dňa 13.11.2013 v zmysle predloţeného materiálu. 

 

9.  Doplnenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 107 bod A) zo dňa 18.10.2010 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 18.10.2010 schválilo MsZ v Novej Dubnici uznesením č. 107 zriadenie odplatného 

časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.. 

Vecné bremeno spočívalo v povinnosti povinného z vecného bremena  - Mesta Nová Dubnica 

strpieť plynovody na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica uvedených v danom 

uznesení. V súlade s uvedeným uznesením MsZ, v priebehu rekonštrukcie NTL plynovodu sa 

dopĺňajú parcely, cez ktoré plynovod prechádza. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo doplnenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 

107 bod A) zo dňa 18.10.2010 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

10.  Zrušenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 59 v bode B) a C) zo dňa 25.06.2014 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica obdrţalo ţiadosť Patrika Holasa, konateľa spoločnosti K.O.V. DCA 

spol. s r.o. o schválenie zmeny uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 59 zo dňa 25.06.2014, 

ktorým MsZ schválilo odpredaj pozemku: parc. KN-C č. 424/24 – ostatné plochy o výmere 

2 045 m², nachádzajúceho sa v priemyselnej zóne Hliny uvedenej spoločnosti. Patrik Holas 

poţiadal mesto o schválenie odpredaja uvedeného pozemku za rovnakých podmienok druhej 

spoločnosti KOV DCA s.r.o., v ktorej je tieţ konateľom. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zrušilo uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 59 v bode B) 

a C) zo dňa 25.06.2014 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

11. Odpredaj pozemku v priemyselnej zóne Hliny spoločnosti KOV DCA s.r.o. Dubnica 

nad Váhom 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na základe predchádzajúceho bodu je MsZ predloţený nový návrh uznesenia na schválenie 

odpredaja uvedeného pozemku za rovnakých podmienok, aké boli schválené Uznesením MsZ 

č. 59 zo dňa 25.06.2014 a to spoločnosti KOV DCA s.r.o.. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva 

spoločnosti KOV DCA s.r.o. Dubnica nad Váhom v zmysle predloţeného návrhu. 
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12. Odplatný prevod časti verejného vodovodu „Vetva 1 II. časť v priemyselnej zóne 

Hliny spoločnosti PVS, a.s. 

       Predkladal: primátor mesta 

 

Mesto Nová Dubnica prevádza časť verejného vodovodu slúţiaceho verejnej potrebe na 

hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov pitnou vodou v priemyselnej zóne 

Hliny Povaţskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Nakoľko Mesto Nová Dubnica nemá kapacity 

na prevádzku uvedeného majetku, odovzdáva tento majetok odplatne za 1 €. Po vybudovaní 

časti inţinierskej siete – verejného vodovodu je predloţený MsR a MsZ na prerokovanie 

a schválenie návrh uznesenia – previesť vybudovanú časť verejného vodovodu Povaţskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dočasne prebytočný majetok Mesta Nová 

Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prevod majetku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva 

spoločnosti PVS, a.s. v zmysle predloţeného návrhu. 

 

13. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení 

výchovno – vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nová Dubnica na školský rok 2014/2015 

       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 

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

predpisov. Informatívnu správu predloţili: ZŠ, ul. J. Kráľa 33/1, Nová Dubnica, MŠ, ul. P. 

Jilemnického 12/5, Nová Dubnica, ZUŠ Štefana Baláţa, ul. P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová 

Dubnica a CVČ, ul. P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

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 

2014/2015 v zmysle predloţeného materiálu. 

 

14. Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže – prenájom záhradky v ZO č. 2 

v Novej Dubnici 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V období od 01.07.2014 do 15.08.2014 prebiehala obchodná verejná súťaţ o najvhodnejší 

návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bola najvhodnejšia ponuka na 

prenájom pozemkov -  majetku Mesta Nová Dubnica – KN –C 399/373, 1, 196, 200, 201, 

195, 183. Na mesto bolo doručených 5 ponúk, z ktorých jedna nespĺňala súťaţné podmienky 

z dôvodu, ţe nebolo uvedené rodné číslo ţiadateľa. Komisia odporučila prenájom 
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nehnuteľností, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaţe súťaţiacemu, ktorý predloţil 

najvyššiu cenovú ponuku ročného nájmu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

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

– prenájom záhradky v ZO č. 2 v Novej Dubnici v zmysle predloţeného návrhu. 

 

15.  Informatívna správa o vyžrebovaných nájomcoch 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica začalo s výstavbou nájomných bytov v roku 2013, ktorých kolaudácia je 

v roku 2014. O tejto skutočnosti boli informovaní aj občania mesta a mohli si poţiadať 

o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica. Pri posudzovaní ţiadosti 

o pridelenie nájomného bytu sa vychádzalo z článku 2 VZN č. 11/2012 o spôsobe 

prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní. Bytový dom pozostáva z dvoch identických častí – 9 bytových 

jednotiek s dvomi samostatnými vstupmi, t.j. 18 bytov, ktoré sú rozdelené na 8 

jednoizbových, 6 dvojizbových a 4 trojizbové byty. K 30.06.2014 podalo ţiadosť o nájomný 

byt 91 ţiadateľov. Z toho 51 ţiadateľov doloţilo poţadované údaje a 40 ţiadateľov 

nepredloţilo ţiadne doklady. Dňa 17.09.2014 sa uskutočnilo v kultúrnej besede ţrebovanie 

nájomných bytov a všetkým vyţrebovaným ţiadateľom mesto zašle v spolupráci s bytovým 

podnikom list, v ktorom budú oboznámení s ďalším postupom. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Bc. Paţítka informoval, ţe sa ţrebovania zúčastnil a zvolený spôsob ţrebovania sa mu páčil. 

 

Ing. Gašajová sa tieţ zúčastnila ţrebovania a konštatovala, ţe prebehlo pokojne a bez emócií. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu o vyţrebovaných nájomcoch 

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

16. Prenájom časti plynovodu v priemyselnej zóne Hliny spoločnosti SPP – distribúcia, 

a.s. 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 25.06.2012 schválilo MsZ v Novej Dubnici uznesením č. 65 vysporiadanie rozšírenej 

distribučnej siete plynu v priemyselnej zóne a v obytnej zóne Dlhé diely po jej dokončení 

formou nájmu s SPP – distribúcia, a.s.. V súlade s uvedeným uznesením MsZ, po vybudovaní 

inţinierskych sietí (plynovodov), MsZ svojim uznesením č. 29 zo dňa 26.03.2014 schválilo 

zmenu prenechať vyššie uvedené nehnuteľnosti do nájmu spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dočasne prebytočný majetok mesta v zmysle 

predloţeného návrhu.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenechanie do nájmu časť plynovodu 

v priemyselnej zóne Hliny spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. v zmysle predloţeného návrhu. 
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17.  Prenájom časti pozemku za budovou Slovenskej pošty a.s. – RMC s.r.o. 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto dňa 09.09.2014 obdrţalo ţiadosť od spoločnosti RMC s.r.o. o prenájom pozemku parc. 

KN-C č. 2428/1 – ostatné plochy o výmere 964 m², a to jeho časti o výmere 53 m² a pozemku 

parc. KN-C č. 2428/5 – ostatné plochy o výmere 299 m², a to jeho časti o výmere 13 m . 

Spoločnosť RMC s.r.o. v roku 2001 umoţnila po vzájomnej dohode vybudovať mestu 

pokračovanie chodníka pre verejnosť na ulici Trenčianskej na pozemku parc. KN-C č. 444/10 

vo vlastníctve ţiadateľa, na ktorom malo byť podľa projektovej dokumentácie a stavebného 

povolenia vybudované súkromné parkovisko pre 6 parkovacích miest pre spoločnosť RMC 

s.r.o.. Mesto vyhradilo 6 parkovacích miest pre spoločnosť na pozemku za budovou 

Slovenskej pošty, no nakoľko parkujúce autá nerešpektujú dopravnými značkami vyznačené 

parkovacie miesta, spoločnosť RMC s.r.o. ţiada mesto o prenájom uvedenej časti pozemku, 

kde plánuje osadiť parkovacie zábrany a takto vyriešiť dlhoročný problém. Výška nájmu 

podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica je 1 €/rok za celý predmet 

nájmu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dočasne prebytočný majetok mesta v zmysle 

predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spoločnosti RMC 

s.r.o. v zmysle predloţeného návrhu. 

 

18.  Prenájom 3-izbového bytu na adrese SNP 11/37 – 6 v Novej Dubnici 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto predloţilo MsR návrh uznesenia na prenechanie uvedeného bytu do nájmu Pavlovi 

Jakubčekovi podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje MsZ 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Ţiadateľ predmetný byt dlhodobo uţíva aj 

s rodičmi a v súčasnosti nemá moţnosti iného bývania. Všetky nedoplatky sú uhradené. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo  prenájom 3-izbového bytu na adrese SNP 

11/37 – 6 v Novej Dubnici – Pavlovi Jakubčekovi podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle predloţeného návrhu. 

 

19.  Zriadenie vecného bremena v časti IBV Miklovky – Martin Turák 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 14.08.2014 poţiadal mesto p. Turák s manţelkou o zriadenie vecného bremena na 

prekládku NTL plynovodu a prekládku elektrickej prípojky nízkeho napätia k elektromeru na 

pozemku vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica. Vecné bremeno tak, ako je uvedené v návrhu 

uznesenia, sa zriaďuje odplatne za jednorazový poplatok podľa zásad hospodárenia 

s majetkom Mesta Nová Dubnica 10 €/m² inţinierskych sietí na dobu neurčitú. Poplatok za 
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návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 € hradí oprávnený z vecného bremena. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ing. Kusého zaujímal dôvod podania ţiadosti. 

 

Ing. Ruman vysvetlil, ţe ţiadateľ musí mať od mesta schválené vecné bremeno na ţiadosť 

plynárov a elektrikárov. 

 

Ing. Hort chcel vedieť, kadiaľ to pôjde. 

 

Ing. Ruman odpovedal, ţe len v trávnatom páse. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Zriadenie vecného bremena v časti IBV 

Miklovky – Martin Turák v zmysle predloţeného návrhu. 

 

20. Kúpa časti stavieb „Komunikácia – predĺženie ulice P. Jilemnického smerom 

„Priemyselná zóna“ a „Obytná zóna Dlhé diely Nová Dubnica“ vrátane 

projektových dokumentácií investičnej akcie Dlhé diely 

       Predkladal: primátor mesta 

 

Na konci roku 2013 boli postupne odovzdané inţinierske siete – Daţďová kanalizácia, časť 

plynovodu a verejného vodovodu Mestu Nová Dubnica. Nakoľko zámerom Mesta Nová 

Dubnica bolo pokračovať súbeţne s realizáciou inţinierskych sietí a komunikácií v Dlhých 

dieloch aj v priemyselnej zóny Hliny, inţinierske siete týkajúce sa priemyselnej zóny Hliny 

boli vysúťaţené a zrealizované uţ v investičných zámeroch spoločnosti Nová Dubnica Invest, 

s.r.o.. Z tohto dôvodu nemuselo uţ mesto vyššie uvedené siete súťaţiť a realizovať. Mesto 

potrebuje tieto stavby previesť do svojho majetku z dôvodu naviazania výdavkov spojených 

s investičnou akciou týkajúcou sa priemyselnej zóny Hliny. Nakoľko vlastníkom 

a prevádzkovateľom miestnej komunikácie bude Mesto Nová Dubnica, je potrebné stavbu 

vrátane projektovej dokumentácie previesť na Mesto Nová Dubnica formou kúpnej zmluvy. 

Kúpna cena všetkých stavieb vrátane ceny projektových dokumentácií bola navrhnutá na 

151 935, 28 € vrátane DPH. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Hort sa spýtal, prečo nebol tento bod predloţený na MsR. 

 

Ing. Lackovičová odpovedala, ţe nebol dostatočne pripravený, nakoľko sa čakalo na 

kolaudáciu komunikácie. Podotkla, ţe na MsR bola predloţená informácia o tomto bode 

v diskusii. 

 

Ing. Hort sa spýtal, či sú ceny stanovené na základe faktúr. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe ceny sú stanovené na základe faktúr. Ide o úsek, ktorý prepája 

priemyselnú zónu s obytnou zónou. Nakoľko ide o akciu súvisiacu s priemyselnou zónou 

pokladáme za potrebné previesť tento majetok do majetku mesta v obstarávacej cene.  

 

JUDr. Holba chcel vedieť, či je to v súlade s rozpočtom mesta. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe áno. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo kúpu časti stavby „Komunikácia – predĺţenie 

ulice P. Jilemnického smerom „Priemyselná zóna“ a „Obytná zóna Dlhé diely Nová Dubnica“ 
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vrátane projektových dokumentácií investičnej akcie Dlhé diely v zmysle predloţeného 

návrhu. 

 

21.  Rôzne: 

       a) Odpredaj pozemku – Ing. Šiška s manželkou 

 

Bod bol z programu rokovania vypustený. 

 

       b) Odpredaj pozemku – MB-ELMONT s.r.o. 

            Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 24.06.2014 podala spoločnosť MB-ELMONT s.r.o. ţiadosť o odkúpenie pozemku na 

Miklovkách parc. KN-C č. 2715/100 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 012 m², ktorý 

vznikol odčlenením z pozemku  parc. KN-C č. 2715/1 o výmere 6 652 m². Ţiadateľ je 

výlučným vlastníkom priľahlého pozemku, na ktorom sa nachádza stavba, taktieţ vo 

výlučnom vlastníctve ţiadateľa. V prípade schválenia odpredaja plánuje ţiadateľ rozšírenie 

sluţieb obyvateľom, poskytnutie voľnočasových aktivít pre rodičov s deťmi. Navrhovaná 

cena podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica je 20 €, čo pri celkovej 

výmere predstavuje sumu 20 240 €. Kupujúci tieţ uhradí správny poplatok za návrh na vklad 

do katastra nehnuteľností vo výške 66 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

p. Babuková sa vyjadrila, ţe počula, ţe ţiadateľ plánuje na pozemku vybudovať minizoo.  

 

Podľa Ing. Kusého by sa pozemok nemal odpredať. 

 

Ing. Lendel tieţ nesúhlasí s odpredajom, nakoľko si myslí, ţe zeleň je tam dôleţitejšia. 

 

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi neschválilo prebytočný majetok Mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal PhDr. Mádr. 

MsZ v Novej Dubnici  11 hlasmi neschválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). Hlasovania sa zdrţal PhDr. 

Mádr. 

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi neschválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva 

spoločnosti MB-ELMONT s.r.o., Dubnica nad Váhom v zmysle predloţeného návrhu. 

Hlasovania sa zdrţal PhDr. Mádr. 

 

       c) Odpredaj pozemku na ul. SNP pri hoteli ALFA – BAMAX plus s.r.o. 

           Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 27.06.2014 podala spoločnosť BAMAX plus s.r.o. v zastúpení p. Baďuru – konateľa 

spoločnosti ţiadosť o odkúpenie  pozemkov parc. KN-C č. 529/345 – ostatné plochy 

o výmere 96 m², parc. KN-C č. 529/346 – orná pôda o výmere 141 m² a parc. KN-C č. 

529/361 – ostatné plochy o výmere 165 m². Ţiadateľ je vlastníkom budovy súp. č. 874 na ul. 

SNP (hotel ALFA), pozemkov parc. KN-C č. 1185/4 a parc. KN-C č. 1184/5, ktoré sú 

priľahlé k pozemkom, ktoré sú predmetom ţiadosti. Odkúpením by došlo k rozšíreniu areálu 

hotela a ţiadateľ by predmetné pozemky udrţiaval. Navrhovaná cena podľa Zásad 

hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica je 20 €, čo pri celkovej výmere predstavuje 
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sumu 8 040 €. Kupujúci tieţ uhradí správny poplatok za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností vo výške 66 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec doplnil, ţe ţiadateľ na poţiadavku od MsR predloţil písomné vyjadrenie 

o oboznámení sa s  moţnosťami vyuţitia pozemkov podľa platného Územného plánu mesta. 

 

PhDr. Mádr sa spýtal, či pozemky zasahujú do ZO č. 5. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe nie. 

 

Ing. Kusý odporučil zapracovať vyjadrenie aj do zmluvy. 

 

Bc. Marušinec sa spýtal, či v prípade odpredaja nebude v budúcnosti problém s realizáciou 

plánovaného kruhového objazdu. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe kruhový objazd uţ nebude moţné v budúcnosti realizovať, 

nakoľko komunikácia je plánovaná v ZO č. 2, kde sú pozemky odpredané. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prebytočný majetok Mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva 

spoločnosti BAMAX plus s.r.o., Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

       d) Odpredaj pozemku na ul. SNP spoločnosti SORENA s.r.o. Dubnica nad Váhom 

            Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 09.09.2014 podala spoločnosť SORENA s.r.o. ţiadosť o odkúpenie pozemku parc. KN-C 

č. 340/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m², ktorý vznikol odčlenením z pozemku  

parc. KN-C č. 340/1 o výmere 996 m². Ţiadateľ je vlastníkom budovy (stánku) súp. č. 756 na 

ul. SNP, pozemkov parc. KN-C č. 340/2 a parc. KN-C č. 340/3, na ktorých sa nachádza 

prevádzka pekáreň a ktoré sú priľahlé k pozemku, ktorý je predmetom ţiadosti. Ţiadosť 

o odkúpenie pozemku je za účelom plánovaného rozšírenia prevádzky pekárne na ul. SNP na 

parc. KN-C č. 340/3, ktoré je v súlade s platným Územným plánom Mesta Nová Dubnica. 

Navrhovaná cena podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica je 20 €, čo pri 

celkovej výmere predstavuje sumu 260 €. Kupujúci tieţ uhradí správny poplatok za návrh na 

vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prebytočný majetok Mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva 

spoločnosti SORENA s.r.o., Dubnica nad Váhom v zmysle predloţeného návrhu. 
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       e) Informácia dočasnej komisie o prešetrení náležitosti petície „Nechceme  

milionársku štvrť namiesto lesov“ 

              Predkladal: Ing. Juraj Hort 

 

Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 80/2014 zo dňa 14. 08. 

2014 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Novej Dubnici zasadnutie komisie za účelom 

prešetrenia zákonom ustanovených náleţitostí petície obyvateľov Mesta Nová Dubnica 

“Nechceme milionársku štvrť namiesto lesov“ a jej súladu so zákonom č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov, podanej Mestskému úradu v Novej Dubnici 

dňa 27. 06. 2014 pod podacím číslom 3144/2014 petičným výborom v zastúpení Janou 

Šošovičkovou, Trenčianska 81/20, Nová Dubnica, osobou určenou na zastupovanie, 

označenej ako Ţiadosť o zohľadnenie názoru obyvateľov Novej Dubnice a podanie petície 

“Nechceme milionársku štvrť namiesto lesov“. Petíciu v počte 59 hárkov svojím podpisom 

podporilo 1678 občanov, z toho preukázateľne s uvedením mena, priezviska a adresy trvalého 

pobytu (mesto, ulica, číslo domu) 511 obyvateľov Novej Dubnice, s neúplnou adresou 

trvalého pobytu bolo uvedených 805 podpisov a od občanov iných miest a obcí bolo 362 

podpisov. Počet podpisov s neúplnou adresou nemá vplyv na podanú petíciu. Petícia nie je 

petíciou podľa § 11a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov z dôvodu, ţe petícia nesmerovala k vyhláseniu miestneho referenda 

a v petičných hárkoch  nie je uvedený dátum narodenia obyvateľov mesta podporujúcich 

petíciu. Petícia je petíciou podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov, spĺňa všetky náleţitosti ustanovené citovaný zákonom. 

 

Podľa Ing. Kusého bude do budúcna potrebné vypracovať analýzu (plusy a mínusy). 

 

Ing. Lendel odporučil zverejniť v Novodubnických zvestiach informáciu o ekonomických 

dopadoch schválenia alebo neschválenia zóny ÚPN. 

 

Ing. Medera predloţil poslanecky návrh spracovať analýzu ekonomických a právnych 

následkov, ktoré by vznikli mestu prípadným schválením zmeny ÚPN mesta lokality 

Vavrová. Termín vyhotovenia analýzy do 30 dní, príp. do najbliţšieho MsZ. 

 

Ing. Marušinec dal hlasovať za poslanecky návrh Ing. Mederu. Poslanci MsZ jednomyseľne 

schválili predloţený návrh Ing. Mederu. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu dočasnej komisie o prešetrení 

náleţitosti petície „Nechceme  milionársku štvrť namiesto lesov“ v zmysle predloţeného 

návrhu. 

 

22. Diskusia 

 

Občianka p. Vetrová predloţila tieto pripomienky: 

- SAD v Trenčianskom kraji si robí čo chce. Autobusy nestoja na zástavke Dukelská štvrť 

v Dubnici nad Váhom (čakala tam hodinu), v mene všetkých dôchodcov poţiadala o riešenie 

tohto problému, 

- taxikári vyčiarali na zástavkách dominantné spoje autobusov a nalepili si tam svoje 

reklamné nálepky, 

- informovala, ţe v Bolešove zadrţali osobu, ktorá vyviezla 70 ton odpadu k Váhu a spýtala 

sa, prečo TEKOS, s.r.o. nevyváţa odpad aj pre Bolešov (chyba starostu obce). 
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Ing. Medera reagoval, ţe TEKOS, s.r.o. v minulosti vyváţal smeti aj pre Bolešov, no im uţ 

vyváţa spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá Bolešovu vyváţa odpad za veľmi výhodné 

ceny. 

 

p. Vetrová podotkla, ţe pozná jedného primátora, ktorý ju veľmi šokoval tým, ţe svoj volebný 

program poctivo sleduje. A keď na konci volebného obdobia z 15 volebných sľubov zostali 

len tri nesplnené, tak potom je čo povedať. Poďakovala aj poslancom MsZ za prácu, ktorú 

vykonávajú v prospech mesta a opakovane poţiadala o riešenie dlho pretrvávajúceho 

problému s autobusovými spojmi. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe na VÚC sa uskutočnilo rokovanie za účasti riaditeľa SAD a boli 

prednesené pripomienky z Mesta Nová Dubnica, ktoré budú vyhodnotené a dúfa, ţe aj 

zapracované do najbliţšej zmeny cestovných poriadkov. 

 

p. Babuková vyjadrila svoj súhlas s p. Vetrovou, nakoľko musela tieţ dlho čakať na zástavke 

Dukelská štvrť v Dubnici nad Váhom. 

 

Bc. Paţítka aj na podnet občanov mesta vyjadril nespokojnosť s kosením v meste 

(nepozametané, nedočistené). 

 

Bc. Cucík súhlasí s Bc. Paţítkom a doplnil, ţe zostávajú vysoké pásy trávy nepokosené. 

 

Ing. Hort sa spýtal, či TEKOS, s.r.o. má techniku na kosenie. 

 

Ing. Medera odpovedal, ţe TEKOS, s.r.o. vlastní dve kosačky a kosí len reprezentačné plochy 

v meste. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe TEKOS, s.r.o. kosí reprezentačné plochy v meste uţ dva roky. 

TEKOS, s.r.o. kosí o 30 – 40% drahšie, ako vysúťaţené firmy. Musíme si v budúcom roku 

stanoviť podmienky, či to bude na úkor kvality alebo ceny. 

 

Mgr. Bašná reagovala, ţe zistené nedostatky po kosení treba nahlásiť. Poznamenala, ţe táto 

firma vyhrala s extrémne nízkou cenou, preto sme vedeli, ţe ideme do rizika. Tento rok bol 

taký vlhký, ţe keby kosíme s firmou, ktorá má vyššiu cenu, tak nemáme dostatok finančných 

prostriedkov na zvýšenie počtu kosieb. Na jednej strane je to nevýhoda, no na druhej strane 

mesto ušetrilo finančné prostriedky. 

 

Ing. Kusý poţiadal primátora a Ing. Horta, aby predloţili na VÚC pripomienku p. Vetrovej 

k problému so SAD. 

 

Občianka p. Melišová upozornila na neprístupnú prístupovú cestu k paneláku na ulici P. 

Jilemnického, nakoľko vodiči nerešpektujú vodorovné dopravnú značku (kríţ) a neustále tam 

parkujú. Poţiadala o vyriešenie tejto situácie, aby nedošlo k tomu, ţe sa tam nebude môcť 

dostať sanitka alebo hasiči. 

 

JUDr. Krčmárik reagoval, ţe dopravná značka sa tam nemôţe osadiť, nakoľko je to chodník. 

Vysvetlil, ţe kríţ nie je dopravná značka a polícia nemôţe stojace autá pokutovať. 

 

Ing. Marušinec sa spýtal, či uţ sa v tomto prípade riešil na oddelení výstavby podnet MsP na 

osadenie potrebnej dopravnej vodorovnej značky.  
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Ing. Krumpolec odpovedal, ţe zatiaľ to nebolo riešené. 

 

Ing. Marušinec poţiadal Ing. Krumpolca o zaznačenie potrebnej vodorovnej dopravnej 

značky na uvedenej ulici. 

 

Bc. Cucík súhlasí s JUDr. Krčmárikom, ţe kríţ nie je dopravné značenie. Navrhol dohodnúť 

sa s dopravným inţinierom, či sa tam zaznačí ţltá čiara alebo zebra.  

 

Ing. Marušinec podotkol, ţe do 10. októbra bude tento problém odstránený. 

 

p. Melišová poďakovala aj v mene obyvateľov paneláku, v ktorom býva, za vybudovanie 

nového chodníka.  

 

Občan, ktorý sa nepredstavil sa sťaţoval, ţe na chodníku od Druţby smerom na kriţovatku na 

Hviezdoslavovej ulici parkujú autá a bránia tak výhľadu. 

 

PhDr. Mádr poďakoval všetkým za spoluprácu a oznámil, ţe uţ nebude kandidovať za 

poslanca MsZ.  

 

Ing. Medera podotkol, ţe na 42 b.j. mali podobný problém ako p. Melišová a po osadení 

dopravnej značky o zákaze státia, to stále niektorí ľudia nevedia pochopiť a značku porušujú.  

 

Bc. Cucík upozornil na dopravnú značku (zákaz státia) na ulici P. Jilemnického, ktorú 

zakrýva strom a nie je ju vidieť. 

 

p. Hollý ako zberateľ podpisov pre petíciu „Nechceme milionársku štvrť namiesto lesov“ 

predloţil názory ľudí, s ktorými sa stretol - zachovať prírodu v rovnakej podobe, vybudovať 

lesopark, náučne chodníky, cyklotrasy, vybudovať kúpalisko, salaš, ranč s poţičovňou koní. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe ide o dobré myšlienky, no mesto nemôţe podnikať a dosahovať 

zisk.  

 

Podľa Ing. Lendela je ťaţké budovať niečo na súkromnom pozemku. 

 

Občianka p. Šošovičková podotkla, ţe mesto síce nemôţe tvoriť finančný zisk, no môţe tvoriť 

zisk morálny. Ak sa bude v meste budovať pre občanov ( deti, školákov, teenagerov, ţeny na 

materskej) obyvateľom sa tu bude dobré ţiť a to je zisk pre mesto. 

 

23. Záver 

 

Keďţe ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta 

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.  

 

Ing. Eva Lackovičová      Ing. Peter Marušinec 

vedúca EO                       primátor mesta 

 

I. overovateľ      II. overovateľ 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Prostináková 


