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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  14. 12. 2011 

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, m.p.o., riaditeľku zariadenia pre seniorov, riaditeľku materskej 

školy a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť poslancov: Ing. Kusého a chvíľu 

bude meškať  MUDr. Augustínová, Mgr. Doman, PaedDr. Kačíková a Mgr. Zemko.                  

Ing. Marušinec konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (10 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 

s materiálmi. Ing. Medera navrhol rozšíriť program rokovania o bod 1.a) Správa o výsledku 

realizovaných kontrol a bod 17.i) Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ a hlavnej 

kontrolórke. Poslanci MsZ jednomyseľne schválili predložený návrh Ing. Mederu. Za 

overovateľov zápisnice boli určení: JUDr. Holba a Ing. Medera.  MsZ súhlasilo 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 zasadnutí MsZ dňa 30.05. 2011 uložené Uznesením č.43 – úloha je 

splnená a Uznesením č. 56 – úloha je splnená; zo dňa 27.06. 2011  Uznesením č. 94 – úloha je 

splnená; zo dňa 26.09. 2011 Uznesením č. 115 v bode  jedna aj v bode dva – úloha je splnená; 

zo dňa 9.11 2011 Uznesením č. 136 – úloha je splnená a Uznesením č. 143 – úloha je splnená. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.     

 

Na zasadnutie MsZ prišla MUDr. Augustínová, Mgr. Zemko a Mgr. Doman. 

 

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

 

1.a)  Správa o výsledku realizovaných kontrol 

        Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v príspevkovej organizácii 

Bytový podnik m.p.o. Nová Dubnica. Cieľom kontroly bolo preveriť súlad systému riadenia 

príspevkovej organizácie s platnými všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi 

m.p.o., kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami pri zabezpečení 

hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti ich použitia za rok 2010 a rok 2011. 

Kontrolný orgán vykonal kontrolu dodržania § 21 odst. 2) zákona č. 523/2004 Z.z., podľa 

ktorého príspevková organizácia je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50% výrobných 

nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet obce napojená príspevkom. Podľa 

výkazu ziskov a strát za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 bola táto podmienka splnená. 

Kontrolný orgán predložil kontrolovanému subjektu odporúčania a to: zriaďovateľovi 

a štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu legislatívne prehodnotiť súčasne platnú 

Zriaďovaciu listinu, Zmluvu o výkone správy cen. č. 13/2009 vrátane príloh; po vykonaní 

inventarizácie majetku mesta  odporúča prehodnotiť a aktualizovať   prílohu č. 1 a prílohu                

č. 2 k Zmluve o výkone správy cent. č. 13/2009; s platnými právnymi predpismi zosúladiť 
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vnútorné predpisy; prijať také opatrenia, aby bol dodržaný zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej  

kontrole a vnútornom audite; prijať také opatrenia, aby bol dodržaný zákon č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve; ďalšie odporúčania, ktoré sú v texte správy z následnej kontroly. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

Na zasadnutie MsZ prišla PaedDr. Kačíková. 

 

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

    

2.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012 

       Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Podľa § 18 f úlohy hlavného kontrolóra odsek 1 bod b) zákona  369/1990 o obecnom zriadení 

hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu 

kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva  zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Návrh plánu činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2012 obsahuje kontroly z oblasti rozpočtu, účtovníctva a finančného 

riadenia mesta. Ďalšie úlohy plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012, teda 

kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ, kontrola vybavovania sťažností a petícií, sú uložené 

hlavnému kontrolórovi mesta zákonom č. 369/1990 Zb. a uzneseniami MsZ. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.     

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na prvý polrok 2012. 

 

3. Návrh  na zmenu rozpočtu BP, m.p.o. Nová Dubnica na rok 2011 

Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. Nová Dubnica 

 

Rozpočet Bytového podniku, m.p.o. na rok 2011 sa nezvyšuje, ale navrhuje sa presun 

nákladov medzi jednotlivými strediskami a rozpočtovými položkami. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti po zmene rozpočtu sa celkové výnosy a náklady nezmenia a zostávajú na sume 

84 785 eur. Rozpočet je vyrovnaný.  Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. 

Nová Dubnica na rok 2011. 

 

4. Návrh  zmeny rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2011 

Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Ježíková 

 

Predložená zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte obecných školských zariadení a mesta.  

Zmena rozpočtu na obecných školských zariadeniach bola podmienená zriadením  

a vybavením multimediálnej učebne na ZŠ J. Kráľa, ktorá je financovaná z projektu 

cezhraničnej spolupráce „Hodina češtiny – hodina slovenčiny“, nakoľko však nedošlo 

k refundácii výdavkov  zo strany poskytovateľa,  mesto sa rozhodlo v roku 2011 tieto 

výdavky škole dofinancovať  s tým, že keď v roku 2012 dôjde k refundácii, škola tieto 

prostriedky mestu vráti v celkovej výške 48 000 €. 

Zmena rozpočtu mesta je pripravená formou tabuľkových príloh spolu s dôvodovou  správou. 

Hlavným dôvodom zmeny rozpočtu mesta je nepriaznivý vývoj výnosu PDFO, ktorý má 
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dopad na rozpočet mesta a je nevyhnutné pristúpiť ku kráteniu rozpočtových výdavkov na 

základe dosiahnutých nižších príjmov. 

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet mesta, ktorého súčasťou sú aj finančné operácie, 

prebytkový vo výške 92 523 €. Prebytok, ktorý vzniká v rozpočte mesta je použitý na schodok 

v rozpočte obecných školských zariadení, ktoré majú  schodkový bežný rozpočet   vo výške 

44 523 € a na pokrytie schodku v kapitálovom rozpočte  vo výške 48 000 €. 

Bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový je prebytkový vo výške  453 184 € a finančné 

operácie sú schodkové vo výške 360 661 €.  

Zmena rozpočtu predstavuje v celkovom objeme finančných prostriedkov v príjmovej aj 

výdavkovej časti  zvýšenie    o 846 736 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.   

 

PhDr. Mádr poznamenal, že ho zarazila  položka zo sociálnej oblasti - invalidita a ťažké 

zdravotné postihnutie - zníženie o 5 143 € a zariadenie sociálnych služieb – staroba – zníženie 

o 2 099 €. Zaujímal sa, či to prerokovala komisia sociálna, zdravotná a bytová a či nebude 

ohrozená opatrovateľská služba v meste. Spýtal sa, či je potrebné takéto šetrenie.  

 

Ing. Ježíková odpovedala, že ide o šetrenie na mzdovom fonde opatrovateľskej služby. 

Primátor doplnil, že ide o reálny stav ku koncu roka a mesto tieto finančné prostriedky už 

neminie. Ing. Ježíková ďalej dodala, že niektoré opatrovateľky nie sú na plný pracovný 

úväzok, ale sú na dohodu, čiže tu sa šetrí na mzdovom fonde.   

 

Ing. Medera uviedol, že sa v rozpočte  „škrtali položky“, čoho výsledkom je, že sa menej 

kosilo, hrabalo sa v spolupráci s dohodármi,  nerobili sa výtlky tak, ako by bolo potrebné 

a ďalšie práce. Taktiež by sa malo šetriť na energiách, čo by sa malo prejaviť v bežnom 

rozpočte.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica 

a programov na rok 2011 v zmysle predloženého materiálu: 

1. zvýšenie finančných prostriedkov v celkovom objeme v príjmovej aj výdavkovej časti 

o 213 733,-€ 

2. rozpočet je po zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 7 954 454,- €. 

 

5. VZN č. .../2011 o doplnení a zmene VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy 

a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica 

Predkladala: prednostka MsÚ a Mgr. Vanková 

 

Pri návrhu rozpočtu pre štátne a neštátne školské zariadenia nášho mesta na rok 2012 bude 

mesto postupovať podľa VZN č. 1/2011 a jeho príloh č. 1 a 2 zo dňa 02. 02. 2011, ktoré 

navrhla upraviť. Navrhuje sa vypustiť bod 4. a bod 6. článku 7 „Záverečné ustanovenia“. 

Ďalej navrhla upraviť znenie prílohy č. 1 nad tabuľkou „Minimálny  objem dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica“. Taktiež navrhla 

upraviť znenie prílohy č. 2 nad tabuľkou „Minimálny objem dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev 

alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ 

základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení, ktoré majú sídlo na území 

mesta Nová Dubnica“.  
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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 zverejnený vyvesením na 

úradnej tabuli mesta, ako aj na internetovej stránke mesta. Dňom zverejnenia dňa 29. 11. 2011 

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. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či sa sumy nemenia vo VZN, či sa tam dopĺňa len slovíčko 

minimálny objem dotácie. Primátor odpovedal, že áno. Ďalej sa zaujímala, aká je spätná 

väzba a ako naše školské zariadenia vychádzali z tých finančných prostriedkov, ktoré im 

podľa VZN mesto poskytlo.   

 

Ing. Marušinec  zareagoval, že v roku 2011 školy dostali viac finančných prostriedkov, ako 

toto VZN ukladalo. Mesto školám dalo podiel v pomere podielovej dane, ktorú mesto 

očakávalo začiatkom roka 2011 od štátu, ale tým, že od štátu prišla nižšia podielová daň, 

mesto muselo z rozpočtu vyplatiť  finančné prostriedky štátnym a neštátnym zariadeniam do 

výšky 100 % tak, ako mali narozpočtované. Školské zariadenia /ZUŠ, ZŠ a MŠ/ dokázali 

z týchto finančných prostriedkov fungovať v normálnom systéme bez nejakého obmedzenia.  

Čo sa týka úpravy tohto VZN,  slovíčko minimálne dáva mestu tú možnosť, že keď sa naplnia 

podielové dane vo vyššej  čiastke, ako máme momentálne postavený rozpočet na rok 2012, 

môže sa v priebehu roka urobiť zmena rozpočtu a doplatiť školským zariadeniam práve ten 

rozdiel. V záujme mesta je zabezpečiť plynulý chod všetkých školských zariadení.  

 

Mgr. Zemko dodal, že komisia školstva odporučila toto VZN schváliť.  

 

Ing. Marušinec ďalej dodal, že v zmysle tohto VZN sa prepočítali finančné prostriedky na rok 

2012. Prebehli rokovania s riaditeľmi škôl a oboznámili sa s týmto stavom,  zobrali ho na 

vedomie a akceptujú finančné prostriedky pre rok 2012.  

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či sa budú navrhovať aj  racionalizačné opatrenia. Primátor 

odpovedal, že sa v spolupráci s odbornými komisiami pripravia návrhy, čo sa týka 

racionalizácie a následne v priebehu roka sa budú musieť prijať rozhodnutia. Tieto opatrenia 

sa môžu spraviť s platnosťou  od 01.09., to znamená od začiatku školského roka.   

 

PaedDr. Kačíková uviedla, že v porovnaní s Dubnicou nad Váhom naše školské zariadenia 

dostávajú viac finančných prostriedkov.  

 

JUDr. Holba poznamenal, že formulácia „minimálne“ napovedá, že v prípade navýšenia 

uvedených položiek dotácie sa musí rozhodnúť o tejto skutočnosti. Predpokladá, že táto 

zmena môže nastať len zmenou rozpočtu mesta.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 11/2011 o doplnení a zmene VZN          

č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na 

dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová 

Dubnica. 
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6. Návrh VZN č. .../2011 o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Nakoľko mesto predpokladá výpadok podielovej dane, muselo pristúpiť k zvýšeniu   

miestnych daní, aby sa rozdiel na výpadku dane znížil o predpokladané zvýšenie miestnych 

daní. Zvýšenie miestnych daní nastalo celoplošne, či sa to týka mesta Nová Dubnica alebo 

jeho miestnej časti Kolačín. Upravili sa sadzby dane z pozemkov, bytov a nebytových 

priestorov, zo stavieb, daň za psa a za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. 

Zaokrúhlením sadzby dane (z trojmiestneho čísla na dvojmiestne), vyrovnaním sadzieb pri 

niektorých predmetoch daní, ako aj zvýšením niektorých sadzieb sa príjem mesta v roku 2012 

zvýši o cca 23 000 eur. Zvýšením – upravením sadzieb dane u stavieb sa prikročilo i z dôvodu 

postupného znižovania dane tak, aby sa dosiahol najviac 10-násobok najnižšej  sadzby dane. 

Ďalej vo VZN Článok 8 bod 3 sa v písmene f) doplnilo verejné priestranstvo pre ambulantný 

predaj v meste Nová Dubnica a m. č. Kolačín, ktoré doposiaľ nebolo určené a zároveň v bode 

13 písm. b) sa doplnil splátkový kalendár pre dlhodobé užívanie verejného priestranstva. 

Tieto požiadavky na doplnenie predmetných bodov vyplynuli z kontroly NKÚ. MsR 

odporučila predložený materiál schváliť so zapracovanou pripomienkou týkajúcou sa úpravy 

sadzby za psa v Novej Dubnici. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

Mgr. Zemko sa spýtal ohľadne dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie 

prístroje.  Ďalej sa zaujímal, že pokiaľ ide o klasifikáciu tzv. výherných hracích prístrojov, či 

sa podľa nariadenia platí poplatok alebo daň. Spýtal sa na počet týchto automatov na území 

mesta, pretože je to dôležitý zdroj príjmu mesta.  

 

JUDr. Gregušová  odpovedala, že je len jeden nevýherný hrací prístroj a neuvažuje sa 

o zvyšovaní sadzieb, pretože príjem do rozpočtu je v tomto roku menší. Ing. Ježíková 

doplnila, že za nevýherné hracie prístroje je pre mesto príjem 720 € a za predajné automaty  

58 €. Iná platba je za licencie výherných hracích automatov a tie sú zdrojom príjmu pre 

mesto. JUDr. Gregušová dodala, že pokiaľ sa jedná o tzv. výherné hracie prístroje  neplatí sa 

daň, ale správny poplatok.  

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, čo viedlo tvorcov tohto materiálu k záveru, aby sa 

zrovnoprávnili dane v Novej Dubnici s Kolačínom.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že taktiež okolité mestá /Dubnica nad Váhom – Prejta, Ilava – 

Klobušice/ nemajú rozdiely  medzi mestskými časťami. Myslí si, že Kolačín je rovnocenný 

s mestom  a bývanie je tam plnohodnotné .  

 

PaedDr. Kačíková  zareagovala, že nie je rovnocenný, je tam len jeden obchod, ďalej bolo 

prisľúbené, že aspoň raz do mesiaca tam niekto príde z klientskeho centra, prípadne sa 

klientske centrum prepojí s kultúrnym domom. Čo sa týka opravy ciest, tiež sa tam  

neinvestuje. Podotkla, že vianočné osvetlenie končí pri kultúrnom dome a Malý Kolačín je 

neosvetlený. Ďalej uviedla, že u „Novodubničanov“ sa zvyšuje sadzba  o 5 centov a výpadok 

podielovej dane majú pokryť „Kolačania“, kde je nárast o 15 centov. Myslí si, že ľudia budú 

reagovať negatívne.  V Kolačíne je len jedno detské ihrisko  a je takmer nepoužiteľné. Tiež sa 

nerieši  nič s parkovacími miestami. Občania Kolačína ďakujú mestu za pomoc pri výstavbe 

kostola. Podotkla, že určite nebude hlasovať za takto predložený materiál. 
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Ing. Medera odpovedal, že čo sa týka verejného osvetlenia,  do Kolačína sa stále pridávajú 

nové lampy. Dodal, že dnes sa dorobila vianočná výzdoba aj v m. č. Kolačín. Čo sa týka 

detských ihrísk a parkovacích miest poznamenal, že v Kolačíne je veľmi málo voľných 

mestských plôch. 

 

Mgr. Bašná doplnila, že v Kolačíne je zakúpená najnovšia vianočná výzdoba, zatiaľ čo 

Miklovky, kde sú tiež rodinné domy, žiadnu výzdobu nemajú. Na ulici Gorkého nie je pred 

kostolom vianočná výzdoba, zatiaľ čo v Kolačíne pred kostolom je. Ďalej dodala, že ihrisko v 

Kolačíne je rovnako udržiavané, ako iné ihriská v meste a v tomto roku bola na ňom osadená 

nová hojdačka. Iné prvky na detské ihriská sa v tomto roku nekupovali.  

  

Mgr. Zemko dodal, že sa plánujú v Kolačíne vybudovať nové  šatne pre futbalistov.  

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo VZN č. 12/2011 o miestnych daniach na území 

Mesta Nová Dubnica. Proti hlasovala PaedDr. Kačíková. 

   

7. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 2012 – 2014. Návrh 

programového rozpočtu na roky 2012 – 2014 

Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Ježíková a Ing. Lackovičová 

 

Mesto Nová Dubnica predkladá rozpočet na roky  2012 – 2014 a spolu s ním aj programový 

rozpočet na roky 2012 až 2014. Schvaľuje sa rozpočet na roky 2012 – 2014, záväzný je prvý 

rok a ostatné dva nie sú záväzné. Správa obsahuje informáciu, podľa akých právnych 

predpisov sa postupovalo  pri príprave rozpočtu  a obsahuje taktiež základné body, ktoré sú 

podrobne rozpísané. Rozpočet mesta Nová Dubnica je spracovaný v členení: 

a) Rozpočet mesta – rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2012 je postavený ako vyrovnaný. 

Príjmová aj výdavková časť je vo výške 5 977 629 €. Rozpočet bol na zasadnutí MsZ 

prezentovaný podrobne položkovite.  

b) Rozpočet obecných  školských zariadení - rozpočet právnych subjektov /MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ, 

ZUŠ a CVČ/ na rok 2012 je postavený ako vyrovnaný. Príjmová aj výdavková časť je vo 

výške  1 512 698 €.  

c) Rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení - rozpočet neštátnych ZUŠ a školských 

zariadení, ktoré sú  taktiež financované z daňových príjmov obce je postavený ako 

vyrovnaný. Príjmová časť aj  výdavková časť je vo výške  143 120  €.  

d) Rozpočet zariadenia pre seniorov - rozpočet  zariadenia pre seniorov je postavený ako 

vyrovnaný /príjmy pozostávajú z dotácie z MF SR a z  vlastných príjmov/ . Príjmová  aj  

výdavková časť je vo výške 459 120 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.   

 

Ing. Lackovičová uviedla, že od roku 2009 majú mestá a obce povinnosť zostavovať popri 

rozpočte mesta aj programový rozpočet na roky 2012-2014. Výdavková časť rozpočtu Mesta 

Nová Dubnica a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpísaná do programov. 

Rozpočet na roky 2012-2014  má 9 programov, ktoré sú rozpísané do podprogramov a 

prvkov. Každý program má vyjadrený zámer. K rozpísanému programu do podprogramov 

a prvkov sú priradené konkrétne ciele a merateľné ukazovatele. 

 

MUDr. Augustínová  sa spýtala, či sa posunuli jednania ohľadne supermarketu v meste.  
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Ing. Marušinec odpovedal, že rokovania ohľadne supermarketu prebiehajú. Ďalšie 

schvaľovanie bude koncom januára. Problém je v tom, že  v lokalite sa nachádza veľa 

zdravých stromov, ktoré bude treba vyrúbať, a preto hodnota náhradnej výsadby bude vysoká. 

Toto všetko sa musí ešte zvážiť.   

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala ohľadne rozdelenia výnosu PDFO medzi mestom a právnym 

subjektom – Materská škola, P. Jilemnického a elokovanými pracoviskami, či ide o sumu 

546 344,00 €.  

 

Mgr. Vanková zareagovala, že  pre 40 detí sa prijali štyria pedagogickí pracovníci, a keďže 

ide o elokované pracovisko v Základnej škole, Janka Kráľa budú sa taktiež uhrádzať všetky 

energie. 

 

Ing. Marušinec uviedol, že v minulosti podiel na fungovanie školstva tvoril 40 % z celkového 

rozpočtu, v súčasnosti sa to blíži k 60 %.  

 

Ing. Gašajová predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 

2012 až 2014. V zmysle § 18 f odst. 1 písmeno c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór vypracúva odborné stanovisko 

k návrhu rozpočtu obce pred jeho  schválením v obecnom zastupiteľstve. Na základe 

skutočností uvedených v stanovisku odporučila poslancom MsZ schváliť návrh rozpočtu na 

roky 2012 až 2014 tak, ako je predložený na dnešné rokovanie MsZ. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

JUDr. Holba dodal, že materiál bol prerokovaný aj na komisii stratégie rozvoja, ktorá ho 

taktiež odporučila schváliť.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet mesta Nová Dubnica na roky                   

2012 – 2014 v zmysle predloženého materiálu a programový rozpočet na roky 2012 – 2014.  

 

8. Návrh rozpočtu BP, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2012, 2013, 2014 a návrh 

podnikateľského plánu BP, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2012, 2013, 2014 

Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o.  

 

Vypracovaný rozpočet je rozčlenený na časť pre verejno-prospešnú činnosť a časť pre 

podnikateľskú činnosť. Návrh rozpočtu  pre verejnoprospešnú činnosť na rok 2012 

predpokladá výnosy vo výške 95 333,-€ a bežné náklady vo výške 95 333,-€, v roku 2013 sú 

rozpočtované výnosy a bežné náklady vo výške 89 663,-€, v roku 2014 sú rozpočtované 

výnosy vo výške 92 243,- € a bežné náklady vo výške 92 243,-€.  

Podnikateľský plán je v časti výnosov a nákladov vyrovnaný v celkovej výške v roku 2012 -

55 615,-€, v roku 2013 - 57 822,-€  a v roku 2014 – 57 822,-€. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet Bytového podniku, m.p.o. Nová 

Dubnica na roky 2012, 2013, 2014 a podnikateľský plán Bytového podniku, m.p.o. Nová 

Dubnica  na roky 2012, 2013, 2014.  
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9. Návrh na zriadenie Mestského hasičského zboru Nová Dubnica 

Predkladala: prednostka MsÚ a JUDr. Gregušová 

 

V zmysle § 15 zákona  č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších 

predpisov je obec povinná zriadiť  obecný (mestský)  hasičský zbor na zdolávanie požiarov  

a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych  

udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálno-technické 

vybavenie. Obec tiež vymenúva a odvoláva jeho veliteľa po schválení Okresným 

riaditeľstvom  na  návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 

S poukazom na uvedené  a vzhľadom na novú podrobnú úpravu pôsobnosti v oblasti ochrany 

pred požiarmi (ide o prenesený výkon štátnej správy)  a tiež v záujme zachovania kontinuity 

činnosti doterajšieho hasičského zboru, navrhla nanovo rámcovo upraviť vzťahy k tomuto 

zboru tak, aby boli v súlade  s platnou právnou úpravou . Predložila návrh na zriadenie 

Mestského hasičského zboru Nová Dubnica, návrh na schválenie jeho zriaďovacej listiny  

a návrh na vymenovanie jeho veliteľa p. Jozefa Lehockého, ktorého navrhujú členovia 

Dobrovoľnej požiarnej ochrany  do funkcie veliteľa Mestského hasičského zboru Nová 

Dubnica. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

Ing. Marušinec privítal nového veliteľa hasičského zboru p. Jozefa Lehockého. K výmene 

veliteľa dochádza dobrovoľne zo  strany bývalého veliteľa p. Kopačku, ktorý sa rozhodol 

odísť do dôchodku. Pán Kopačka bude aj naďalej aktívne  spolupracovať s novým veliteľom. 

Ide o to, aby sa skúsenosti odovzdali aj na mladšiu generáciu.    

 

Ing. Medera v mene všetkých poslancov poblahoželal novému veliteľovi p. Lehockému.  

 

PaedDr. Kačíková poznamenala, že spolu s primátorom sa zúčastnila na výročnej členskej 

schôdzi. Dodala, že hasičský zbor  systematicky pracuje s mládežou, zúčastnili sa aj  krajskej 

súťaže.  

 

JUDr. Holba uviedol, že mestský hasičský zbor je výkonným orgánom a bol by rád, aby sa 

nadviazalo na to, že sa bude raz za rok predkladať správa o činnosti. Navrhol túto správu 

predložiť  na zasadnutí MsZ, ktoré sa bude konať v Kolačíne.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zriadilo Mestský hasičský zbor Nová Dubnica.                

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Zriaďovaciu listinu Mestského hasičského 

zboru Nová Dubnica. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vymenovanie Jozefa 

Lehockého za veliteľa Mestského hasičského zboru Nová Dubnica. 

 

10. Prenájom (znovupridelenie) garsónky na adrese Sady Cyrila a Metoda 20/28-23 

Predkladala: zástupca primátora 

 

Dňa 22. 9. 2008 bola táto garsónka pridelená  do nájmu  p. Lujze Auterskej  od 1.10.2008 na 

dobu určitú do 31.12.2008. Od tejto doby menovaná mala vždy znovupridelenú garsónku na 

dobu určitú, ak splnila podmienky, že byt riadne užíva a na byte nie sú žiadne nedoplatky. 

Tieto podmienky vždy splnila. Menovanej skončila platnosť nájomnej zmluvy dňa 

31.12.2010. Žiadateľka nemá kde bývať,  nemá dobrú finančnú situáciu, aby si vyriešila  

bytovú situáciu. Nakoľko ide o sociálny prípad, forma prenájmu je podľa § 9a ods. 9 písm. c/ 

zákona o majetku obcí,  prípad hodný osobitného zreteľa. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.   
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenájom 1 – izbovej garsónky na adrese Nová 

Dubnica Sady C a M súp. č. 20, vchod 28, byt č. 23 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona           

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

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenájom 1 – izbovej garsónky na adrese Nová 

Dubnica Sady C a M súp. č. 20, vchod 28, byt č. 23 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona                   

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov p. Lujze Auterskej, bytom Sady 

Cyrila a Metoda 20/28 – 23 v Novej Dubnici na dobu neurčitú.    

 

11. Transformácia Dexia Komunál Komfort úveru č. 27/010/09 

Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Dexia Komunál Komfort úver  č. 27/010/09 bol uzatvorený dňa 08.10.2009 na splatenie 

prvého municipálneho úveru č. 270385 a na financovanie investičných potrieb mesta - nové 

investície prípadne refundácia investícii vo výške 500.000 eur s úrokovou sadzbou 1 mesačný 

EURIBOR + 1,5%  p.a. úrokové rozpätie, so záväzkovou províziou vo výške 0,375% 

a amortizáciou úveru dňa 07.10.2024. Snahou návrhu na transformáciu úveru na termínovaný 

úver s dobou splatnosti od 8-10 rokov s  pravidelnými mesačnými, štvrťročnými alebo 

ročnými splátkami istiny je začať tento úver splácať pravidelne z určitej výšky  príjmu, ktoré 

mesto v nasledujúcich rokoch bude mať z prípadných odpredajov.  Po rokovaní so zástupcami 

banky boli vypracované tri varianty. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

Ing. Marušinec dodal, že nielen tým, že mesto chce začať splácať tento úver, ale aj tým, že sa 

dostalo do horšieho ratingu a bonity v rámci banky, muselo sa pristúpiť k rokovaniam, 

nakoľko z výsledkov na rok 2010, ako aj zmenou vlastníckej štruktúry v banke, muselo 

pristúpiť k vzájomnej dohode s bankou. Výsledkom rokovaní bol prijatý 3 variant.  

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo transformáciu úveru tretím variantom (na obdobie 

10 rokov, splátka 1 x ročne, postupne rastúca, úroková sadzba 3-mesačný EURIBOR + 

úrokové rozpätie 2,6 % p.a.) podľa predloženej tabuľkovej časti Dexia bankou Slovensko, a.s. 

Hlasovania sa zdržal Mgr. Doman. 

 

12. Návrh na odpísanie pohľadávok 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Pohľadávky, ktoré Mesto Nová Dubnica navrhuje odpísať, sú vo výške 39 200,79 eur.  

Všetky uvedené pohľadávky sú vedené v účtovníctve mesta. Pohľadávky sú rozdelené podľa 

nasledujúceho kritéria: 

1. Pohľadávky, ktoré budú naďalej vedené v evidencii pohľadávok mesta na 

podsúvahových účtoch mesta, sú vo výške 3 873,26 eur. 

2. Pohľadávky, ktoré budú odpísané z podsúvahových účtov alebo z evidencie mesta a 

nenastane už u nich žiadne peňažné plnenie, sú vo výške 35 327,53 eur. 

Materiál bol spracovaný na základe podkladov Bytového podniku, m.p.o., bývalej mestskej 

právničky Mgr. Dohňanskej a mestskej právničky JUDr. Kataríny Martinkovej. Celý materiál 

bol prekonzultovaný s mestskou právničkou a jej pripomienky sú zapracované priamo 

v rozborovej časti materiálu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

Bc. Pažítka predložil stanovisko FaMK, ktorá odporučila schváliť návrh na odpísanie 

pohľadávok. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok v zmysle predloženého 

návrhu. Pri hlasovaní nebola prítomná PeadDr. Kačíková. 

 

13. Dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obcí zo dňa 6.7.2011 predpokladá v roku 2012 požiadať 

o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja, vzhľadom k posunu 

plnenia termínov týkajúcich sa odovzdania ÚPN mesta Nová Dubnica a ÚPN zóny „Dlhé 

diely“ Nová Dubnica. Zmluvy o dielo so zhotoviteľmi  sú upravené dodatkom. Dotáciu je 

možné poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku do výšky 80% oprávnených nákladov na 

spracovanie dokumentácie, ak má žiadateľ splnené všetky podmienky v rámci dotačného 

systému Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Jednou z podmienok 

poskytnutia dotácie je uznesenie obecného zastupiteľstva obsahujúce záväzok žiadateľa 

o tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 

tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom. 

Výška požadovanej dotácie na spracovanie UPN mesta a ÚPN zóny „Dlhé diely“ je 26 790,- 

€. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo záväzok mesta Nová Dubnica ako 

obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie mesta Nová Dubnica a územného plánu zóny „Dlhé diely“ 

Mesta Nová Dubnica potrvá najviac tri roky odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie. 

  

14. Stanovenie  prebytočnosti majetku a naloženie s ním – pozemky IBV Miklovky 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Návrh na schválenie prebytočnosti majetku - pozemky v časti Miklovky, ktoré mesto Nová 

Dubnica nepotrebuje a v budúcnosti nebude potrebovať na výkon samosprávnych činností.  

Týmto materiálom sa plní úloha č.  94 zo dňa 27.06.2011. Mesto eviduje žiadosti na 

odkúpenie pozemkov pri rodinných domoch, ktoré vlastníci rodinných domov dlhodobo 

užívajú. V lokalite Miklovky – ul. Svobodova a Sládkovičova nie je vysporiadaný pozemok 

parc. č. 2786 o výmere 406 m2, ktorý si pri spoločnej výstavbe so susednými domami 

zabudol p. Marušinec na katastri a na bývalom MsNV vysporiadať. Cena pozemkov je podľa 

Zásad  prevodu nehnuteľností (pozemkov) vo vlastníctve mesta Nová Dubnica:  pred 

rodinnými domami 10 € / m2 a za rodinnými domami 5 € / m2. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.    

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo stanovenie prebytočnosti majetku – pozemky 

IBV Miklovky v zmysle predloženého materiálu. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne 

schválilo spôsob naloženia s pozemkami v zmysle predloženého materiálu. 
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15. Pasportizácia dopravného značenia a pasportizácia miestnych komunikácií v meste 

Nová Dubnica 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mestu ako vlastníkovi a správcovi miestnych komunikácií vyplýva zo zákona č.135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) mať vypracovanú 

pasportizáciu dopravného značenia a miestnych komunikácií. 

Pasportizácia dopravného značenia zahŕňa informačný systém ako súčasť jednotného 

informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti a organizáciu dopravy 

v obci po miestnych komunikáciách pomocou navrhnutého a následne dopravným 

inšpektorátom schváleného dopravného značenia.  

Pasportizácia miestnych komunikácií zase predstavuje dokument, kde sú podrobne 

rozanalyzované jednotlivé miestne komunikácie z hľadiska ich stavu, konštrukcie, potreby 

rekonštrukcie, prípadne potreby výstavby iného dopravného zariadenia ako sú napríklad 

odvodňovacie zariadenia a podobne, technickú evidenciu ciest a miestnych komunikácií v 

súlade s ústrednou technickou evidenciou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, určenie 

dĺžky jednotlivých komunikácií.  

Pasportizáciou by mesto získalo: presnú evidenciu komunikácií; zosúladenie skutočného 

stavu a stavu podľa katastra nehnuteľností;  informácie o technickom stave komunikácií 

a chodníkov; informácie o parkovacích miestach v meste; ktoré chodníky nespĺňajú zákonom 

stanovenú priechodnú šírku; zvýšenie hodnoty majetku mesta. 

Harmonogram pasportizácie dopravného značenia a miestnych komunikácií v meste Nová 

Dubnica je nasledovný:  

1. Schválenie pasportizácii dopravného značenia a miestnych komunikácií mestským 

zastupiteľstvom, termín schválenia do 30.06. 2012.             

2. Vypracovanie zadania na verejné obstaranie, termín je do 31.12.2012.  

3. Vyhlásenie verejného obstarávania, predkladanie ponúk, termín je do 31.03. 2013.                       

4.  Vyhodnotenie cenových ponúk, termín je do 31.05.2013. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie predložený materiál o Pasportizácii dopravného 

značenia a Pasportizácii miestnych komunikácií v meste Nová Dubnica.  

 

16. Informatívna správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou   

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 30.11. 2011 bol dodatkom správy audítora overený súlad výročnej správy s účtovnou 

závierkou. Dodatok tejto správy tvorí prílohu dôvodovej správy. Z uvedeného vyplýva  

stanovisko audítora, že uvedené účtovné informácie vo výročnej správe Mesta Nová Dubnica 

poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke 

k 31.12. 2010 a sú v zhode so zákonom č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu o overení súladu výročnej 

správy s účtovnou závierkou. 

 

17. Rôzne: 
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a) Odpredaj pozemkov IBV Miklovky 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Žiadosti o odpredaj pozemkov v časti Miklovky predložili žiadatelia: MUDr. Oľga 

Andrisová, Ing. Jozef Barančok, CSc. s manželkou, Miroslav Kubica s manželkou,                      

Ján Zervan s manželkou, Jozef Mallo, Daniel Moravík s manželkou, Milan Bučko 

s manželkou, František Ševček s manželkou a Marián Ježík s manželkou.  Dôvod odkúpenia 

je dlhodobé užívanie a majetkovo-právne vysporiadanie. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.    

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemkov IBV Miklovky v zmysle 

predloženého materiálu.  

 

b) Odpredaj pozemkov parc. KN-C č. 153/2 a parc. KN-C č. 153/3 v k.ú. Malý Kolačín 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Jana Fornadelová, bytom Centrum I 39/99, 018 41 Dubnica nad  Váhom požiadala 

o odkúpenie pozemkov k. ú. Malý Kolačín parc. KN-C č. 153/2 orná pôda o výmere 20 m² a 

pozemku parc. KN-C č. 153/3 orná pôda o výmere 55 m², vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica 

do výlučného vlastníctva. Dôvod odkúpenia je dlhodobé užívanie. Pozemok vlastnili jej 

predkovia, podľa jej tvrdenia už jej starý otec, ktorý je od roku 1914 nezvestný, neskôr 

pozemok užívali jeho deti a po smrti rodičov ona. MsR dňa 26.10.2011 odporučila odpredaj 

pozemkov ako je uvedené v návrhu uznesenia (opätovné zaradenie na MsR je z dôvodu 

preklasifikovania z priameho predaja na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa). Kladné 

stanovisko MsR k odpredaju je aj z rokovania konaného dňa 06.12. 2011. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.    

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku parc. KN-C č. 153/2 orná 

pôda o výmere 20 m2 a odpredaj pozemku parc. KN-C č. 153/3 orná pôda o výmere 55 m2 do 

výlučného vlastníctva Jane Fornadelovej v zmysle predloženého materiálu. Pri hlasovaní 

nebol prítomný PhDr. Mádr. 

 

c) Odpredaj pozemkov SZZ ZO č. 1 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov členom  SZZ 23 - 13 Základná organizácia č. 1                             

Za vetrolamom Nová Dubnica, ktoré vznikli rozdelením pozemku parc. KN-C č. 427 záhrady 

o výmere 23 746 m2 podľa geometrického plánu  č. 64/2011 vypracovaného Bc. Milanom 

Masarykom dňa 26.10.2011, žiadateľom – záhradkárom. Pozemok parc. KN-C č. 427, k.ú. 

Nová Dubnica je  vo vlastníctve 1/1 mesta Nová Dubnica, je zapísaný Správou katastra 

v Ilave na LV 1000 pre k.ú. Nová Dubnica. Dôvod odkúpenia je majetkovo-právne 

vysporiadanie. Odpredaj pozemkov je podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138 Z.z. o majetku 

obcí  vlastníkovi stavby (v tomto prípade chatky). Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice.    

 

Bc. Pažítka oznámil, že v zmysle zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov  má osobný záujem k prejednávanej veci. 
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MUDr. Augustínová dodala, že to nie je  hospodárne nakladanie s majetkom mesta, vzhľadom 

k tomu, že odpredaj 1 m2 za 1 €  pri momentálnej finančnej situácii mesta je veľmi  

podhodnotený.   

 

MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov SZZ ZO č. 1 v zmysle 

predloženého materiálu. Hlasovania sa zdržal: JUDr. Holba. Proti hlasovala:                           

MUDr. Augustínová a Ing. Hort. Pri hlasovaní nebol prítomný Mgr. Zemko.  

 

d) Odpredaj nebytového priestoru č. 8-2/1 v obytnom dome súp. č. 30 na ul. Pribinove 

sady  v Novej Dubnici 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa  28.10.2011 obdržalo  Mesto  Nová  Dubnica  žiadosť  Ing. Pavla  Cigánika,  bytom 

Sama  Chalúpku  6573A,  91101  Trenčín o  odkúpenie  nebytových priestorov 8-2/1. Jedná sa 

o priestory v suteréne /pivničné/. V  súčasnej  dobe  má Ing. Pavol Cigánik uzatvorenú  na  

predmetný nebytový  priestor nájomnú zmluvu na účel: spoločenské  priestory  Spoločenstva 

vlastníkov  PS 30, Pribinove sady 30/9, 01851 Nová Dubnica. Nebytový  priestor  by  sa  

odpredal  podľa  zákona  č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov. Cena  nebytového priestoru č. 8-2/1  a príslušnej časti  pozemku 

pod obytným domom o veľkosti 79/3750-itín  sa  podľa    §  17 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. 

dojednáva dohodou predávajúceho a kupujúceho. MsR odporučila primátorovi mesta rokovať 

s Ing. Pavlom Cigánikom o výške kúpnej ceny s tým, že východzí návrh celkovej kúpnej ceny 

zo strany mesta je 2 500 € za obidve nehnuteľnosti /NP, pozemok/.  Poznamenala, že                 

Ing. Cigánik s uznesením MsR súhlasí. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.  

 

MUDr. Augustínova sa spýtala, na aký účel to ide odkupovať. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že za účelom, aby si zabezpečili prístup k plynovej prípojke, ktorá 

sa nachádza v týchto nebytových priestoroch. Nebytový priestor kupuje na svoju osobu, 

nakoľko robí správcu Spoločenstva vlastníkov PS 30, Pribinove sady 30/9, Nová Dubnica.    

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj nebytového priestoru č. 8-2/1 

o celkovej výmere 79 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Pavlovi Cigánikovi za cenu 2400 € 

v zmysle predloženého materiálu. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj 

časti pozemku parc. KN-C č. 80/2 zastavané plochy a nádvoria do výlučného vlastníctva           

Ing. Pavlovi Cigánikovi za cenu 100 € za príslušnú časť pozemku pod obytným domom, 

celková kúpna cena je 2500 €.  

 

e) Zmena uznesenia MsZ č. 133 písm. B), bod 1 zo dňa 09. 11. 2011 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uznesením   Mestského   zastupiteľstva   v   Novej  Dubnici   č.  133  písm. B  bod  1. zo  dňa 

09.11.2011 bol schválený odpredaj bytu na ul. P. Jilemnického 838 / 18 - 31, 018 51 Nová 

Dubnica Miroslavovi Megovi do osobného vlastníctva . Žiadosťou zo dňa 24.11.2011 

požiadal Mesto Nová Dubnica  o schválenie zmeny v časti kupujúci a to nasledovne : 

- podiel 2/3 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Miroslavovi Megovi s manželkou 

Silviou Megovou, 

-   podiel 1/3 do výlučného vlastníctva synovi  Róbertovi Megovi. 
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Na schválenie uvedenej  zmeny je potrebné schváliť zmenu uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 133 písm. B bod 1. zo dňa 09.11.2011, t. z. zrušenie 

pôvodného uznesenia a schválenie nového uznesenia so zapracovanými zmenami na základe 

uvedenej žiadosti. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.      

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Novej 

Dubnici č. 133 písm. B bod 1 zo dňa 09.11.2011. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne 

schválilo odpredaj nasledovných nehnuteľností podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle predloženého materiálu.  

 

f) Prechod nájmu bytu č. 6 na adrese SNP 11/37 v Novej Dubnici 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Pavol Jakubček st. mal 3-izbový byt na adrese Nová Dubnica, SNP 11/37-6 pridelený 

Mestským národným výborom dňa 9.6. 1986. V roku 2011 sa stal neplatičom, bol viackrát 

vyzývaný na zaplatenie dlžnej sumy. Na výzvy nereagoval, neuhradil dlžnú sumu, ani si 

nedohodol splátkový kalendár.  K 31.10. 2011 bol na byte dlh  vo výške 1669,37 €. MsZ na 

svojom rokovaní dňa 26.9. 2011 schválilo odpredať byt formou dobrovoľnej dražby. „Zmluva 

o vykonaní dobrovoľnej dražby“ bola uzatvorená so spoločnosťou IURIDIS a.s. Veľký Krtíš 

a bol stanovený dátum dražby na 15.11. 2011. Dňa 11.11. 2011 bola uhradená dlžná suma 

v plnej výške, t.j. 4337,27 €, z toho 1669,37 € mestu Nová Dubnica.  Mesto upustilo od 

realizácie dobrovoľnej dražby z dôvodu vysporiadania dlhu. Dlh uhradil Pavol Jakubček ml. 

a následne požiadal o prechod nájmu bytu z otca na seba a manželku. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.       

 

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

Dubnica, SNP súp. č. 11, vchod č. 37, byt č. 6 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pri 

hlasovaní nebol prítomný Bc. Cucík. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenájom 

3-izbového bytu na adrese Nová Dubnica, SNP súp. č. 11, vchod č. 37, byt č. 6 podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Pavlovi 

Jakubčekovi, ml. a Alene Jakubčekovej, bytom Nová Dubnica, SNP 11/37-6 na dobu 

neurčitú. 

 

g) Zmena v zložení komisie stratégie a rozvoja pri MsZ v Novej Dubnici 

     Predkladal: primátor mesta 

 

Listom č. 2624/2011 zo dňa 01.12. 2011 sa Ľudovít Kusý vzdal z osobných dôvodov členstva 

v komisii stratégie a rozvoja pri MsZ v Novej Dubnici a to ku dňu 31.12. 2011. Navrhol, aby 

mestské zastupiteľstvo zobralo jeho vzdanie sa funkcie na vedomie.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie člena komisie stratégie 

a rozvoja pri MsZ v Novej Dubnici ku dňu 31.12.2011.  
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h) Informatívna správa o žiadostiach  o odkúpenie pozemkov v záhradkárskych 

osadách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uznesením č. 115 v bode B zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa 26.09. 2011 

bolo uložené prednostke MsÚ pripraviť informatívnu správu o výsledku prerokovania žiadostí 

o odkúpenie pozemkov so záhradkárskymi osadami a ujasniť si sporné otázky. Žiadosti 

o odkúpenie pozemkov v záhradkárskych osadách boli prerokované jednotlivými predsedami 

ZO a so zástupcom primátora mesta Ing. Mariánom Mederom. Ďalších rokovaní sa zúčastnil 

aj Ing. Norbert Molnár (oprávnený rokovať za záhradkárov) a prednostka MsÚ. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.        

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu o žiadostiach o odkúpenie 

pozemkov v záhradkárskych osadách č. 1, 2, 3 a č.5. 

 

i)  Návrh na schválenie odmien 

     Predkladal: Ing. Medera 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici schválilo uznesením č. 14 s účinnosťou od               

01.02. 2011 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, členov Mestskej rady, 

členov Komisií mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici, Výboru mestskej časti Kolačín, 

členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej rady Novodubnických zvestí (ďalej len 

zásady odmeňovania). Podľa článku 2 bod 10 môže mestské zastupiteľstvo 1 x ročne schváliť 

poslancom MsZ jednorazovú odmenu. Navrhol vyplatiť poslancom MsZ jednorazovú odmenu 

vo výške 100 €. 

V zmysle § 18 c) ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže mestské 

zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu do výšky 30 % 

z vypočítaného platu. Navrhol vyplatiť hlavnej kontrolórke odmenu vo výške 500 €  za 

kvalitnú a zodpovednú prácu počas roka 2011. 

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo odmeny poslancom MsZ v zmysle predloženého 

materiálu. Hlasovania sa zdržala: p. Babuková, Ing. Medera. MsZ v Novej Dubnici 

jednomyseľne schválilo odmenu  Ing. Marte Gašajovej, hlavnej kontrolórke mesta v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

18. Diskusia 

 

Občan Karol Šlesár požiadal primátora o riešenie niektorých pripomienok, na ktoré upozornil 

ešte v 09/2011 a týkali sa najmä: 

-    zlé orientačné značenie v meste 

- stav balkónových betónových konštrukcií nad chodníkom pozdĺž ulice SNP (od 

Mierového námestia po  P.O. Hviezdoslavova) 

- nefunkčný  vodovodný hydrant na ulici Partizánskej   

- dlhodobo neriešené, zdravie ohrozujúce výtlky, prepadliny a jamy na chodníkoch. 

Ďalej informoval, že v januári sa uskutoční schôdza vlastníkov bytov súp. č. 18, na ktorej sa 

bude riešiť problematika prvkov Krohovej  architektúry.  

Vyslovil súhlas  so zavedením množstvového zberu v meste.  
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Bc. Pažítka uviedol, že sa zúčastnil rady školy a spýtal sa riaditeľa, ako funguje spolupráca 

s mestskou políciou. Rodičia vnímajú spoluprácu negatívne. Navrhol rokovanie ohľadne tejto 

problematiky.    

 

p. Babuková upozornila, že parkovisko na konci Mierového námestia je počas doobedňajších 

hodín  obsadené zamestnancami NEWAYS. Bolo by vhodné to nejakým spôsobom riešiť.   

 

Ing. Medera dodal, že komisia výstavby sa touto problematikou zaoberala a je spracovaný 

návrh, že by sa zakúpil parkovací automat. 

 

19.  Záver 

 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. Na záver sa poďakoval poslancom i členom 

jednotlivých komisií za spoluprácu  v roku 2011 a poprial všetkým príjemné sviatky.  

 

 

 

 

Ing. Silvia Kiačiková      Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

 

I. overovateľ       II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Martina Mikulová 


