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Nové sídlo polície a TEKOS-u

 S potešením konštatujem že sme ob-
liekli do nového šatu ďalšiu mestskú budo-
vu, ktorá poskytuje služby občanom mesta. 
Je ňou budova technických služieb, kde na 
prízemí sídli tiež mestská a štátna polícia. 
Splnili sme tak svoj záväzok, ktorý sme dali 
predstaviteľom štátnej polície, keď hrozilo, 
že táto zložka z mesta odíde. A tak popri
mestskom úrade, dome smútku, Dome špor-
tu, Kultúrnom dome v Kolačíne a ZŠ J. 
Kráľa, vytvoríme aj v tejto budove dobré
podmienky pre kvalitné služby pre vás všet-
kých.

Výrazne potrebná
investičná činnosť

 V minulom roku sme začali aj s rekon-
štrukciou Kultúrnej besedy a získali finanč-
né prostriedky z fondov Európskej únie na 
rekonštrukciu materských škôlok, čo len do-
plní kompaktnosť služieb. Všetky tieto in-
vestície prinášajú so sebou aj úspory v 
prevádzke, čo zvyšuje celkový efekt. Tak-
tiež čakáme na rozhodnutie ministerstva 
na pridelenie finančných prostriedkov na 
projekt rekonštrukcie športovej haly, dielní, 
jedálne a výstavby športových ihrísk pri ZŠ 
J. Kráľa. V investičnej oblasti sme dokon-
čili aj rekonštrukciu mestského rozhlasu a 
v rámci finančných možností sme pokračo-
vali vo výstavbe nových parkovacích plôch 
a stojísk pre kontajnery. Významným roz-
hodnutím boli aj zmeny územného plánu 
súvisiace s rozvojom mesta v oblasti zria-
denia priemyselnej zóny a výstavby rodin-
ných domov a bytoviek. Nádejným možno 
označiť aj podpis memoranda o spolupráci 
vo veci vybudovania obchodného centra, 
ktoré je skutočne žiadané a potrebné pre 
zlepšenie kvality a sortimentu v oblasti ob-
chodných služieb v Novej Dubnici. 

Kvalitnejšie služby
mestského úradu a eurofondy

 Dnes už možno označiť za úspech aj
rozhodnutie organizačných zmien na mest-
skom úrade. Svoju opodstatnenosť potvrd-

zuje Klientske centrum a po analýze proce-
sov súvisiacich s výkonmi jednotlivých od-
delení sme prikročili k procesu, ktorý vyústil 
k zavedeniu systému manažérstva kvality 
poskytovaných služieb v oblasti verejnej 
správy. Pevne verím, že týmto postupne 
dosiahneme cieľ: kvalitné poskytovanie
služieb pre našich občanov. Na podporu 
tohto zámeru určite prispeje aj úspešný
projekt z eurofondov zameraný na vzdelá-
vanie zamestnancov verejnej sféry Mesta 
Nová Dubnica. Projekt s podobným zame-
raním sme získali aj pre školstvo, čo by malo 
prispieť k vyššej kvalite vyučovacieho pro-
cesu na ZŠ J. Kráľa. 

Úspech nás všetkých (separácia)

 V minulom roku sme dosiahli dobré vý-
sledky aj v oblasti odpadového hospodár-
stva, a to nielen v druhoch triedeného od-
padu, ale aj v náraste jeho množstva. 
Vďaka tomu sme získali z recyklačného 
fondu finančné prostriedky na technické 
vybavenie a celkovú podporu procesov 
zberu a triedenia odpadov. V tomto smere 
je potrebné pochváliť tých občanov, ktorí 
nielen triedia odpad, ale aj rešpektujú ter-
míny vývozov a udržujú priestory okolo 
kontajnerov v čistote. 

Napĺňame
aj ciele
Európskej únie

 Za paradoxný
možno označiť pro-
blém súvisiaci s te-
pelným hospodár-
stvom. Na jednej 
strane sme v celo-
štátnom meradle dá-

vaní za príklad vo využívaní tepla z obnovi-
teľných zdrojov, čím napĺňame aj ciele EÚ, 
a na druhej strane sú tendencie odpájať sa 
od centrálneho tepelného zdroja. Bolo by 
prospešné pre nás všetkých, ak by sa vyu-
žila voľna kapacita kotolne, čo by malo za 
následok stabilizáciu, prípadne aj zníženie 
ceny tepla. A to už nehovorím o súčasných 
problémoch súvisiacich s dodávkou plynu. 

Rating mesta
a pochválené neziskovky

 Za úspech manažmentu mesta mož-
no považovať národný rating mesta Nová 
Dubnica Aa2.sk vyhodnotený agentúrou 
Moody´s so stabilným výhľadom, kde sme 
si polepšili hodnotenie bonity o jednu úro-
veň. Na záver by som chcel vyjadriť pote-
šenie nad zvýšenou aktivitou neziskových 
organizácii, ktoré svojou dobrovoľnou čin-
nosťou vytvárajú priestor pre voľnočasové 
aktivity občanov. Tým zvyšujú kultúrnu a 
spoločenskú úroveň prostredia, v ktorom 
žijeme. Dokladuje to aj zvýšený záujem o 
všetky kultúrno-spoločenské podujatia.

Ing. Ján Šušaník

Foto: Jelínek

 Mesto Nová Dubnica  sa úspešne uchádzalo o finančné 
prostriedky z eurofondov na realizáciu projektu „Vzdeláva-
nie zamestnancov verejnej sféry v meste Nová Dubnica“.

 Projekt bol schválený s pridelením finančného príspevku 
vo výške 116.092,36 € (3.497.398,40 Sk). Od marca tohto 
roku do októbra 2010 sa budú zamestnanci mestského úradu 
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzdelávať. 
Kurzy sú nasmerované  na nadobudnutie zručností a vedo-

mostí potrebných na zvýšenie efektivity a kvality práce. Zá-
merom projektu je nielen zvýšenie kvalifikačného potenciálu 
zamestnancov a zlepšenie zavedeného systému vzdeláva-
nia, ale predovšetkým zlepšenie kvality a spoľahlivosti po-
skytovaných služieb, čoho výsledkom bude rast spokojnosti 
klientov s poskytovanými službami. 

Mgr. Janka Oriešková, projektový manažér MsÚ



   Od záveru minulého 
roku si môžete byť istí, 
že mesto je riadené v 
súlade s certifikátom 
manažérstva kvality ISO 
9001:2000. Trenčianska 
spoločnosť ACB,  s.r.o. 
vykonala úspešný certi-

fikačný audit 2. decembra 2008 a vystavila 
certifikát manažérstva kvality. 

 Mesto Nová Dubnica v spolupráci so spo-
ločnosťou COMA Consulting s.r.o. Trenčín 
zastúpenou Ing. Ludvigovou popisovalo pro-
cesy svojej činnosti a vytvorilo tak kompletnú 
dokumentáciu procesných smerníc vrátane 
všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné pre 

chod mestského úradu. Popis procesov bol 
ukončený 30. 6. 
 Vo výberovom konaní na spoločnosť, kto-
rá bude mesto certifikovať, uspela firma ACB, 
s.r.o. S touto spoločnosťou bola podpísaná 
zmluva na úvodný certifikačný audit, vystave-
nie certifikátu a dva dozorné audity so zame-
raním na dodržiavanie podmienok podľa ISO 
9001:2000. 28. novembra firma vyškolila pia-
tich zamestnancov mestského úradu ako in-
terných audítorov. 
 Úspešný certifikačný audit prebehol 2. 12. 
a jeho výsledkom bolo slávnostné odovzdanie 
certifikátu ISO 9001:2000 primátorovi mesta 
Ing. Jánovi Šušaníkovi na zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva 15. decembra. 

Ing. Iveta Jurisová, prednostka MsÚ

 MsZ v Novej Dubnici čakal na zasad-
nutí 15. decembra 2008 bohatý program.

 Po prerokovaní Správy o kontrole plne-
nia úloh z uznesení mestskej rady a MsZ, 
predloženej hlavným kontrolórom, poslanci 
schválili Plán činnosti hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2009.

 Z dôvodu zreálnenia a aktualizácie 
príjmov a výdavkov v roku 2008, schválilo 
MsZ Zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica 
a Zmenu rozpočtu Bytového podniku, m. p. 
o. na rok 2008. Súčasne schválilo Rozpo-
čet Bytového podniku, m. p. o., Nová Dub-
nica na roky 2009-2011 a podnikateľské-
ho plánu Bytového podniku, m. p. o. Nová 
Dubnica a najmä Rozpočet Mesta Nová 
Dubnica na roky 2009-2011. 

 V súvislosti s prechodom meny SR zo 
slovenskej koruny na euro a niektorými ob-
sahovými zmenami, poslanci prijali všeo-
becne záväzné nariadenia (VZN):

VZN č.11/2008 - o miestnom poplatku za
 komunálne odpady a drobné stavebné
 odpady.
VZN č.12/2008 - o doplnení a zmene VZN
 č. 3/2008 - o podmienkach predaja vý-

 robkov a poskytovania služieb na trho-
 vých miestach.
VZN č. 14/2008 - Zásady hospodárenia
 a nakladania s majetkom Mesta Nová
 Dubnica.
VZN č.15/2008 - o niektorých podmienkach
 držania psov a vedenie evidencie na
 území mesta Nová Dubnica.
VZN č. 16/2008 - o miestnych daniach na
 území mesta Nová Dubnica. 

 MsZ taktiež schválilo VZN č. 13/2008 
- o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 - kto-
rým sa vyhlasuje záväzná časť územného 
plánu mesta Nová Dubnica (zmena č. 7 
ÚPN), čím umožnilo ďalší rozvoj mesta v 
oblasti bytovej výstavby a podnikania. 

 V ďalších bodoch programu poslanci 
schválili navýšenie finančných prostried-
kov na investičnú akciu - Rekonštrukcia 
budovy - Kultúrna beseda vo výške 2,8 mil. 
Sk (92.942,97 €) a odpredaj pozemku o vý-
mere 73 m2 kupujúcemu Ing. Jozefovi Ba-
jzíkovi a manželke Anne v cene 29.200 Sk 
(969,26 €) s vecným bremenom - prípojka 
plynu. Zároveň neschválili odpredaj časti 
priestoru v budove Mestského zdravotné-
ho strediska spoločnosti Salveo, s. r. o., 
Nová Dubnica, odpredaj pozemku členom 

Záhradkárskej osady ZO SZZ č. 3 Pod Du-
bovcom a pozemku členom Záhradkárskej 
osady č. 1 Za vetrolamom, odpredaj časti 
pozemku o výmere 54m2 Vladimírovi Ko-
váčikovi a a manželke Emílii.

 Na základe poslaneckého návrhu MsZ 
schválilo vyplatenie odmien za rok 2008:
 odmenu primátorovi mesta, zástupco-
 vi primátora a hlavnému kontrolórovi vo
 výške jednomesačného platu za rok
 2008 a odmeny členom mestskej rady
 vo výške 5.000 Sk (165,97 €) a ostat-
 ným poslancom vo výške 3.000 Sk
 (99,58 €) za rovnaké obdobie.
 Na záver rokovania zobralo MsZ na 
vedomie informáciu, že interné smernice 
a vnútorné predpisy, ktoré boli platné v 
roku 2008 a prechádzajú do roku 2009 - 
budú mať sumy v Sk prepočítané od 1. 1. 
2009 konverzným kurzom 30,1260 SKK = 
1 EUR. Bližšie informácie o prerokovaných 
materiáloch nájdete na webovej stránke 
mesta www.novadubnica.sk, v niektorých 
ďalších príspevkoch v Novodubnických 
zvestiach, alebo na príslušných oddeleni-
ach mestského úradu.

JUDr. Miroslav Holba
zástupca primátora mesta

Zľava: Ing. Stanislav Jahodka - riaditeľ ACB, s.r.o., Ing. Ján Jamrich 
- prednosta MsÚ Vráble, Ing. Ján Šušaník - primátor mesta, Rudolf 

Dolinka - ACB, s.r.o., Ing. Iveta Jurisová - prednostka MsÚ.

Mgr. Jana Šandorová a Ing. Stanislav Jahodka.

Foto: Jelínek



 Najdôležitejší dokument pre samosprá-
vu - rozpočet mesta, poslanci schválili na 
zasadnutí 15. decembra 2008. Mestské 
zastupiteľstvo ho prijalo ako viacročný na 
roky 2009 - 2001, avšak záväzný je iba rok 
2009. Návrh rozpočtu bol dôkladne prero-
kovaný najmä vo finančnej komisii a neskôr 
na zasadnutí mestskej rady. Dôležitou sku-
točnosťou bolo, že rozpočet bol prvýkrát 
spracovaný v novej mene, teda v eurách. 
 Rozpočet je základným nástrojom fi-
nančného hospodárenia obce a vyjadruje 
samostatnosť hospodárenia obce. Obsa-
huje predovšetkým príjmy a výdavky, v 
ktorých sú vyjadrené vzťahy k fyzickým a 
právnickým osobám - obyvateľom žijúcim 
na území obce a podnikateľom.

 Rozpočet Mesta Nová Dubnica na
r. 2009 včítane právnych subjektov ZŠ, 
ŠKD, CVČ, ZUŠ, neštátnych subjektov a 
Domova dôchodcov:

Príjmy:  6.313.492 € (190.200.259,99 Sk) 
Výdavky: 6.313.492 € (190.200.259,99 Sk) 
 Rozpočet na rok 2009 bol schválený 
ako vyrovnaný.

Rozpočet štátnych škôl a školských za-
riadení:
Príjmy:  1.647.257 € (49.625.264,38 Sk) 
Výdavky: 1.647.257 € (49.625.264,38 Sk) 

Rozpočet súkromných, cirkevných škôl 
a školských zariadení:
Príjmy:  162.652 € (4.900.054,15 Sk)
Výdavky: 162.652 € (4.900.054,15 Sk)

Domov dôchodcov:
Príjmy:  449.114 € (13.530.008,36 Sk)
Výdavky: 449.114 € (13.530.008,36 Sk)
 Rozpočty jednotlivých subjektov boli 
schválené ako vyrovnané.
 Podrobnosti o rozpočte Mesta Nová 
Dubnica môžete nájsť na www.novadub-
nica.sk.

 Novou skutočnosťou pri spracovávaní 
viacročného rozpočtu na roky 2009 - 2011 
bola povinnosť rozpísať rozpočet v oblasti 
výdavkov do programov obce, ktorý vyplý-
vajú zo schváleného Programu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta a ďal-
ších strategických plánovacích dokumen-
tov mesta.

 Na základe metodiky Ministerstva fi-
nancií SR program obce dostal pracovný 
názov programový rozpočet.

 Mesto Nová Dubnica si zvolilo a schvá-
lilo programovú štruktúru v nasledovnom 
členení:

Program č. 1 - Správa mesta
Program č. 2 - Bezpečnosť
     a ochrana obyvateľstva
Program č. 3 - Mestská infraštruktúra 
Program č. 4 - Odpadové hospodárstvo
Program č. 5 - Prostredie pre život
Program č. 6 - Kultúra a šport
Program č. 7 - Vzdelávanie
Program č. 8 - Sociálna starostlivosť

 Každý program má svojho gestora, kto-
rým je vedúci príslušného oddelenia a ten 
koordinuje prácu svojho programového 
tímu. 
 Dôležitou súčasťou programového roz-
počtovania je formulovanie zámerov, cieľov 
a merateľných ukazovateľov.
 Podrobnejšie o programovej štruktúre v 
nasledujúcom vydaní.

Ing. Zoltán Stopiak
vedúci ekonomického odd.

 Činnosť architekta Mesta Nová Dubnica zabezpečuje od 1. au-
gusta 2008 Ing. arch. Marián Antal. Ako sme vás informovali ešte v 
priebehu leta minulého roku, bude sa zúčastňovať rokovaní týkajú-
cich sa územnoplánovacej činnosti (zmeny a doplnky vo všetkých 
fázach), bude pripravovať interné odborné stanoviská ku konaniam 
v zmysle preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného 
plánovania a stavebného poriadku (územné konanie, stavebné ko-
nanie, konanie o zmene stavby pred dokončením, konanie o zme-
ne dokončenej stavby, ohlásenie stavebnému úradu).
 
Na otázky odpovedá
architekt mesta Ing. arch. Marián Antal:

Prečo bolo Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici prija-
té Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) č. 9/2008 o vy-
dávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti, keď Nová 
Dubnica má schválený územný plán mesta?
 Vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti je origi-
nálnou kompetenciou mesta, čo je dané Zákonom o obecnom 
zriadení z roku 1990. V územnom plánovaní miest, o ktorom po-
jednáva stavebný zákon, treba rozlišovať dva typy územných plá-
nov. Územný plán mesta, ktorý má aj Nová Dubnica, rieši funkčné 
usporiadanie mesta. To znamená, že farebnými plochami sú urče-
né plochy pre bývanie, pre rekreáciu, pre výrobu a pod. Tento typ 
územného plánu nehovorí nič o podrobnostiach pri umiestňovaní 
stavieb, ako sú napr. veľkosti stavieb, výšky stavieb, tvary striech, 
stavebné čiary a pod. O týchto podrobnostiach hovoria územné 
plány zón, ktoré takisto obstaráva mesto a schvaľuje mestské za-
stupiteľstvo.

Na ktoré mestské časti má Mesto Nová Dubnica schválené 
územné plány zón?
 Mesto Nová Dubnica nemá pre žiadnu svoju časť schválený 
územný plán zóny. To znamená, že povoľovanie stavieb, ich zmien,
prístavieb alebo nadstavieb je často nekoncepčný, ale hlavne ne-
riadený proces. Bohužiaľ, tento stav trvá od začiatku vykonávania 
samosprávy, teda od roku 1991. Určitou náhradou sú urbanistické 

štúdie zón, ktorých je však minimum a ktoré nemajú takú právnu 
silu ako územné plány zón.

Môže ale záväzné stanovisko mesta, ktoré pripraví architekt 
mesta, nahradiť územný plán zóny?
 Záväzné stanovisko mesta k investičnej činnosti a schválenie 
územného plánu zóny sú dve rôzne veci, ktoré sú originálnymi 
kompetenciami mesta. Schvaľovanie územných plánov je pres-
ne určený proces podľa stavebného zákona. Vydávanie záväz-
ného stanoviska mesta je určené VZN, ktoré pripravuje architekt 
mesta a podpisuje primátor. Zahŕňa takmer všetky stavby na úze-
mí Novej Dubnice (vrátane Kolačína), ako aj ich prístavby a nad-
stavby. Špecifickou kategóriou je Krohova štruktúra (architektúra 
Novej Dubnice v štýle Sorela), pre ktorú sa vydávajú záväzné sta-
noviská aj pre stavebné úpravy a zmeny v užívaní stavby z dôvodu 
záchrany kultúrneho dedičstva.
Čo je povinnosťou každého stavebníka, keď chce získať pre 

Foto: Jelínek



 Poslanci mesta na svojom decembro-
vom zasadnutí schválili Všeobecne záväz-
né nariadenie, ktoré upravuje výšku miest-
nych daní (VZN č. 16/2008). Z obsahu na 
úvod vyberáme daň zo stavieb a bytov.

 V budúcom vydaní vás zoznámime
s novou výškou dane z pozemkov. 

 Kompletné znenie VZN o miestnych 
daniach na území mesta Nová Dubnica 
nájdete na www.novadubnica.sk. 

1. Správca dane pre všetky stavby na
území mesta Nová Dubnica, ktoré sú 
predmetom dane zo stavieb, určuje roč-
nú sadzbu dane zo stavieb vo výške:

a) 0,126 €/m2 (3,80 Sk) za stavby na bý-
 vanie a drobné stavby, ktoré majú do-
 plnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,099 €/m2 (2,98 Sk) za stavby na pô-
 dohospodársku produkciu, skleníky,
 stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
 využívané na skladovanie vlastnej pô-
 dohospodárskej produkcie vrátane sta-
 vieb na vlastnú administratívu,

c) 0,331 €/m2 (9,97 Sk) za stavby rekre-
 ačných a záhradkárskych chát a dom-
 čekov na individuálnu rekreáciu, 

d) 0,464 €/m2 (13,98 Sk) za samostatne
 stojace garáže a samostatné stavby
 hromadných garáží a stavby určené ale-
 bo používané na tieto účely postavené
 mimo bytových domov,

e) 1,659 €/m2 (49,98 Sk) za priemyselné
 stavby, stavby slúžiace energetike, stav-
 by slúžiace stavebníctvu, stavby využí-
 vané na skladovanie vlastnej produkcie
 vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f) 2,058 €/m2 (62 Sk) za stavby na ostat-
 né podnikanie a na zárobkovú činnosť,
 skladovanie a administratívu súvisiacu
 s ostatným podnikaním a zárobkovou
 činnosťou,

g) 0,497 €/m2 (14,97 Sk) za ostatné stav-
 by.

2. Pri viacpodlažných stavbách v písm. 
a/, c/, e/ f/, g/ správca dane určuje prípla-
tok za podlažie 0,05 € (1,51 Sk) za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia. 

3. Správca dane pre všetky stavby na 
území m. č. Kolačín, ktoré sú predme-
tom dane zo stavieb, určuje ročnú sadz-
bu dane zo stavieb vo výške:

a) 0,102 €/m2 (3,07 Sk) za stavby na bý-
 vanie a drobné stavby, ktoré majú do-
 plnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, 

b) 0,079 €/m2 (2,38 Sk) za stavby na pô-
 dohospodársku produkciu, skleníky,
 stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
 využívané na skladovanie vlastnej pô-
 dohospodárskej produkcie vrátane sta-
 vieb na vlastnú administratívu,

c) 0,265 €/m2 (7,98 Sk) za stavby rekre-
 ačných a záhradkárskych chát a dom-
 čekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,378 €/m2 (11,39 Sk) za samostatne
 stojace garáže a samostatné stavby
 hromadných garáží, a stavby určené
 alebo používané na tieto účely posta-
 vené mimo bytových domov,

e) 1,493 €/m2 (44,98 Sk) za priemyselné
 stavby a stavby slúžiace energetike,
 stavby slúžiace stavebníctvu, stavby vy-
 užívané na skladovanie vlastnej pro-
 dukcie vrátane stavieb na vlastnú admi-
 nistratívu,

f) 1,692 €/m2 (50,97 Sk) za stavby na
 ostatné podnikanie a na zárobkovú čin-
 nosť, skladovanie a administratívu sú-
 visiacu s ostatným podnikaním a zárob-
 kovou činnosťou,

g) 0,411 €/m2 (12,38 Sk) za ostatné stav-
 by.

4. Pri viacpodlažných stavbách v písm. 
a/, c/, e/ f/, g / správca dane určuje prípla-
tok za podlažie 0,05 € (1,51 Sk) za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia.

Daň z bytov

1. Správca dane na území mesta Nová 
Dubnica určuje ročnú sadzbu dane z 
bytov za každý aj začatý m2 podlahovej 
plochy bytu a nebytového priestoru vo 
výške:

a) 0,132 €/m2 (3,98 Sk) za byty 

b) 2,058 €/m2 (62 Sk) za nebytové pries-
 tory v bytovom dome, ktoré sa využíva-
 jú na podnikanie a inú zárobkovú čin-
 nosť.

c) 0,331 €/m2 (9,97 Sk) za nebytové
 priestory v bytovom dome, ktoré ne-
 slúžia na podnikanie a inú zárobkovú
 činnosť.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnu-
teľností
 
1. Správca dane poskytuje zníženie 
dane zo stavieb:

a) z garáží vo vlastníctve ťažko zdravot-
 ne postihnutých osôb (u manželov tiež
 v bezpodielovom spoluvlastníctve), vo
 výške 30% daňovej povinnosti, ktorí sú
 držiteľmi preukazov ZŤP, ZŤP/S a slú-
 žia pre motorové vozidlá, používané na
 ich dopravu. 

b) z rodinných domov a bytov vo výške
 20 % daňovej povinnosti, ktoré slúžia
 na trvalé bývanie 
 - pre občanov starších ako 65 rokov
 - pre držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S.

Zníženie dane bude poskytnuté po pred-
ložení dokladu - preukazu ZŤP, ZŤP/S, 
ako aj ostatných dokladov do 31. januára 
príslušného zdaňovacieho obdobia.

stavbu územné rozhodnutie a stavebné povolenie alebo pre 
nejakú stavebné úpravu ohlásenie?
 Každý stavebník, či je to občan alebo firma, potrebuje v zmys-
le tohto VZN získať pred ohlásením stavebných úprav na území 
Krohovej štruktúry alebo pred požiadaním o územné rozhodnutie 
alebo stavebné povolenie na území celého mesta vrátane Kolačí-
na záväzné stanovisko mesta. Je potrebné podať žiadosť na Mest-
skom úrade v Novej Dubnici. K nej pripojí dokumentáciu, ktorú 
upresňuje toto VZN. 

Nie je to zbytočná kumulácia administratívnych úkonov a za-
ťažovanie stavebníkov ďalšími povinnosťami?
 Určite je to povinnosť, ktorá sa doteraz vyžadovala len zried-
kakedy, bez jasných pravidiel a bez odborného zázemia. Týmto 
VZN sa nezavádza nová povinnosť, upravujú sa len pravidlá pri 
vydávaní záväzných stanovísk k investičnej činnosti, ktoré doteraz 
neexistovali, hoci sa záväzné stanoviská vydávali. Obsah doku-

mentácie je jednoduchý, musí ho spracovať odborne spôsobilá 
osoba, napr. architekt stavby. Odporúčam pred každou stavebnou 
činnosťou prísť sa informovať na pracovisko architekta mesta na 
mestskom úrade.

Môžu stavebníci požiadať aj architekta mesta o spracovanie 
takejto dokumentácie?
 Nová Dubnica nemá štandardný útvar architekta, ktorý by sa 
zaoberal aj vypracovávaním určitých dokumentácií a podkladov. 
Čo sa týka dokumentácie v zmysle VZN, architekt mesta len po-
sudzuje predložené podklady a pripravuje stanoviská. Odporú-
čam pri výbere autora novej stavby osloviť architekta vedeného v 
zozname Slovenskej komory architektov alebo pri zmene stavby, 
prístavby alebo nadstavby osloviť autora pôvodnej stavby.

Ing. Miroslav Olaš, vedúci odd. výstavby MsÚ





Foto: Jelínek



 Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v minulom 
roku poslanci schválili nové sadzby poplatku za odpad (stanovuje 
ich VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a 
drobné stavebné odpady):
1. ročný poplatok za fyzickú osobu vo výške 22 € (662,77 Sk)
2. ročný poplatok 10,98 € (330,78 Sk) za fyzickú osobu,
 ktorá študuje alebo pracuje a je prechodne ubytovaná
 mimo územia mesta.
3. ročný poplatok 18,03 € (543,17 Sk) za zamestnanca pri
 nehnuteľnosti alebo nebytovom priestore na území Novej
 Dubnice.
 Oproti roku 2008, v ktorom bol poplatok za odpad vo výške 
618,- Sk (20,51 €), došlo k navýšeniu o 1,49 € (44,89 Sk) z týchto 
dôvodov:
 V roku 2008 stúplo množstvo objemného odpadu a drobných 
stavebných odpadov v takom množstve, že jeho zneškodnenie na 
skládke prekročilo o 1,5 milióna Sk (49 790,88 €) predpokladané 
náklady, s ktorými sa počítalo pri výpočte poplatku za komunálne 
odpady. 
 Vývoz a skládkovanie objemného odpadu a drobného staveb-
ného odpadu v roku 2008 stáli Novodubničanov 2.965.000 Sk
(98 419,97 €).
 Náklady na odpadové hospodárstvo v meste sa v roku 2008 
vyšplhali na vyše 10,5 milióna Sk (348 536,15 €), poplatky za ko-
munálne odpady však boli vyrúbené iba vo výške 7,7 milióna 
Sk (255 593,18 €). Zvyšok okrem príspevku z Recyklačného 
fondu a zisku za odpredaj vytriedených surovín - 1,1 milióna Sk
(36 513,31 €) - muselo mesto Nová Dubnica uhradiť z vlastného 
rozpočtu, čím nebolo možné vykonať mnohé plánované akcie.  Ak 
by mali byť náklady na odpady hradené len z poplatku za odpad, 
poplatok by sa musel vyšplhať na vyše približne 29 € (873,65 Sk) 
na osobu za rok.

* k nákladom na odpad sa počítajú aj náklady za nákup odpado-
vých nádob, ich prepravu, odvoz objemného odpadu a konárov od 
rodinných a bytových domov, likvidácia čiernych skládok, dotrieďo-
vanie odpadu, náklady na kompostovisko 

 Z týchto dôvodov bolo na rok 2009 schválené zvýšenie poplat-
ku za odpady. Aj pri takejto výške poplatku však bude mesto musieť
prispieť na nakladanie s odpadmi v odhadovanej výške 52.800 € 
(1.590.652,80 Sk).

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

Rok 2007 2008 2009 – predpokladané 
údaje

Množstvo ton KO 2.277 t 2.096 t 2.100 t 
Objemný
a stavebný odpad

  465 t    865 t  800 t  

Náklady za 
skládkovanie 
odpadu

3.047.733,- Sk 
(101.166,20 €) 

3.729.294 Sk 
(123.789,88 €) 

125.901 €
 (3.792.893,53 Sk) 

Vývoz odpadu 2.237.355,- Sk 
(74.266,58 €) 

2.588.857,- Sk 
(85.934,31 €) 

86.140 €
(2.595.053,64 Sk) 

Náklady na 
separ. odpad 

893.371,- Sk 
(29.654,48 €) 

2.000.000,- Sk 
(66.387,84 €) 

66.388 € 
(2.000.004,89 Sk) 

Vývoz odpadu 
z uli ných nádob 

490.000,- Sk 
(16.265,02 €) 

500.000,- Sk 
(16.596,96 €) 

16.890 €
(508.828,14 Sk) 

Celkové náklady* 8.224.000,- Sk 
(272.986,79 €) 

10.500.000,- Sk 
(348.536,15 €) 

332.000 €
(10.001.832,- Sk) 

Príjmy za 
separovanie
odpadu

380.000,- Sk 
(12.613,69 €) 

1.100.000,- Sk 
(36.513,31 €) 

16.597 €
(500.001,22 Sk) 

 KEBY STE MALI AKO OBYVATEĽ/
OBYVATEĽKA NÁŠHO MESTA VYSLO-
VIŤ NEJAKÉ NOVOROČNÉ ŽELANIE, 
AKO BY ZNELO? 
 ČO BY STE PRIALI NOVEJ DUBNICI 
A JEJ OBYVATEĽOM DO ROKU 2009?

MLÁDEŽ
Peťo: Myslím si, že tu chýba nejaké kultúr-
no-športové centrum, kde by sa mohli mla-
dí stretávať, športovo sa vyžiť, pobaviť sa, 
pozrieť si dobrý film alebo nejaké vystúpe-
nie populárnych skupín alebo si len tak po-
sedieť s priateľmi pri drinku.

Darina: Viacej takých NOVAFESTOV, či
ako sa to volá, aké bývajú začiatkom prázd-
nin v AMFIKU. 

Šaňo: Mne tu veľmi chýba letné kúpalisko. 
Sľubovali nám čosi také ako AQUAPARK, 
a výsledkom sľubov je - nemáme ani to, čo 
sme mali. V lete treba cestovať za vodou 
do okolia, kým všetko, čo tu bolo, chátra a 
stráca sa. Myslím si, že je to veľká škoda, 
že naše mesto si to nevšíma.

Primátor Ing. Ján Šušaník:
 Naozaj by nebolo zlé mať v našom mes-
te kultúrno-športové centrum a samozrejme 
aj moderný aquapark, alebo aspoň naše 
„staré dobré kúpalisko.“ Realita je však iná.
Budovanie takýchto zariadení je finančne 
veľmi náročné a každý investor počíta aj s 
návratnosťou, preto sa mesto v rámci svo-

jich možností snaží udržiavať a moderni-
zovať aspoň jestvujúce zariadenia - kino 
Panorex, športovú halu, krytú plaváreň s 
možnosťou využitia aj v letných mesiacoch, 
amfiteáter, športoviská, detské ihriská, či ve-
rejné priestranstvo na Mierovom námestí.
 Novafest a ďalšie kultúrne podujatia ne-
ustále skvalitňujeme a rozširujeme, pričom 
pri ich usporadúvaní oslovujeme rôzne ve-
kové a záujmové skupiny našich spoluob-
čanov.
 Zástupcovia mesta v minulosti odpreda-
li letné kúpalisko spolu s pozemkom sú-
kromnému podnikateľovi, za účelom vybu-
dovania aquaparku a výsledok nám kole 
oči dodnes.
 Po vysporiadaní majetkovo-právnych 
vzťahov vlastníka obnovíme rokovania vo 
veci ďalšieho využitia tohto areálu.

DOSPELÍ - STREDNÝ VEK
A DÔCHODCOVIA
Pán Vojtech: Zišiel by sa nám tu aspoň 
nejaký LIDLIK! Nemusela by ma žena stále 
posielať do Dubnice.

Pani Marta: Myslíš na nejaký SUPERMAR-
KET alebo nejaké nákupné stredisko?

Pani Helena: To máš pravdu. Náš primá-
tor už toho urobil pre mesto veľa, ale na 
nás dôchodcov zabudol. Ak chceme tro-
chu ušetriť na nákupoch, treba sa vybrať 
do Trenčína alebo do Dubnice. Nie každý 
si môže dovoliť cestovať. Vy mladší máte 

autá, ale dôchodca - ak vládze, zacestuje 
si, ak nie, kupuje to, čo nájde tu.

Pani Jarmila: Nielen to, že musíme ces-
tovať, ak chceme mať širší výber tovaru a 
ešte aj za nižšie ceny, ale niektoré preda-
vačky by sa možno trochu zmenili v sprá-
vaní sa voči zákazníkovi. Česť výnimkám, 
mnohé sú naozaj na úrovni a záleží im na 
zákazníkovi, ale niektoré sa správajú ne-
všímavo, neochotne, nepriateľsky. Akoby 
sme im už vstupom do priestorov obchodu 
boli na príťaž.

Pán Vladimír: Možno majú nízke platy, kto 
vie. Prv boli platené od tržby, teraz veru ne-
viem, ako je to.

Pani Norika: Čo by som si ja najviac žela-
la? Čisté pieskovisko, kde by sa moje dieťa 
mohlo hrať bez toho, aby som mala strach, 
že sú tam psie exkrementy alebo iná špina. 
Ja mám rada zvieratá, ale trocha ohľadupl-
nosti od psičkárov by nebolo na škodu. 

Primátor Ing. Ján Šušaník:
 Nemožno súhlasiť s názorom, že na 
dôchodcov, či inú skupinu obyvateľov za-
búdame. Myšlienka umiestniť v meste pre-
vádzku niektorého z obchodných reťaz-
cov nie je nová. Máme za sebou viacero 
rokovaní v tejto záležitosti. Podnikateľa pri 
umiestňovaní takéhoto zariadenia zaujíma
v prvom rade rentabilita prevádzky a teda 
aj lokalita. Konkrétny záujem v minulosti



 Spoločnosť Termonova, a.s. sa touto ces-
tou ospravedlňuje obyvateľom priľahlých by-
tových domov za hluk spôsobený štiepkova-
ním dreva v areáli kotolne v dňoch pracov-
ného pokoja začiatkom roka 2009. Situácia 
vznikla následkom zníženého počtu pracov-
ných dní predchádzajúcom mesiaci.
Ďakujeme za pochopenie.  

Termonova, a.s.

prejavil zatiaľ len LIDL, avšak tento bol 
viazaný na stred mesta, respektíve na 
plochu okolo kina Panorex, ktoré by pri-
šlo aj o časť budovy. V meste, „kde nič nie
je ďaleko,“ by takýmto riešením došlo k 
zníženiu  kvality života z dôvodu neúmer-
nej dopravnej súťaže (kupujúci, zásobo-
vanie), úbytku zelene v blízkosti obyt-
ných domov. Naše rokovania však budú 
pokračovať tak, aby sa záujem investo-
rov presunul na okrajové časti mesta. 
Príkladom sú aktivity spoločnosti Hrivis 
dealing, s.r.o. Bratislava - záujem vybu-
dovať obchodno-relaxačno-kultúrne cen-
trum na pravej strane vstupu do mesta 
pred centrálnym tepelným zdrojom. 
 Ohľadom pripomienok k niektorým 
predavačkám sa domnievame, že je to 
vec pracovno-právnych vzťahov, motivá-

cie, ale aj možnej konkurencie prípadné-
ho obchodného reťazca.
 No a naše pieskoviská? Po zreduko-
vaní ich počtu sú častejšie čistené a vy-
budovali sme k nim aj estetické zábra-
ny - oplotenia na zamedzenie prístupu 
psov. Znovu je to o osvete a výchove 
smerujúcej ku chovateľom psov. Prísluš-
né všeobecne záväzné nariadenie upra-
vuje práva a povinnosti takýchto chova-
teľov vrátane sankcií. Povinnosťou mest-
skej polície je aj dohľad nad dodržiava-
ním týchto ustanovení. Pomôžte im v 
tom aspoň tým, že ich na vyskytujúce sa 
nedostatky upozorníte napríklad na bez-
platnom telefónnom čísle 0800 500 159. 

PhDr. Irena Štofaníková

KBV mesta (bytové domy)
Zvoz objemného odpadu uloženého pri kontajneroch  -  1x za 6 týždňov.

 Prosíme občanov, aby objemný odpad ukladali ku kontajnerom vždy len 1 deň 
pred termínom odvozu objemného odpadu. Prispejte tak k udržiavaniu čistoty v na-
šom meste.

IBV Miklovky a Kolačín:
Zvoz separovaného odpadu v miestnej časti Miklovky a Kolačín je zabezpečovaný 
raz mesačne:

V utorok: ulice Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Družobná, Kukučí-
nova, Gagarinova, Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodova, Tajovského, Kollá-
rova, Ľ. Štúra, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej

Vo štvrtok: ulice Sládkovičova, Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svora-
dova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Pod Bôrikom

 Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 7.00 pred váš dom k ceste tak, aby 
nebránili cestnej premávke. Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec. 

Zvoz objemného odpadu od rodinných domov (budete včas informovaní aj roz-
hlasom a letáčikmi):

Jarný zvoz: 30. 3. - 3. 4. 2009
Jesenný zvoz: 12. 10. - 16. 10. 2009

Mesiac Dátum odvozu objemného odpadu v roku 2009 

Kontajnery
umiestnené v lokalite: 

Domy .  28, 29, 30, 31, 34, 35, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60,  61, 62, 63, 64, 65
16,17, 18, 19, 20, 21, 23, 36, 37, 46, 47, 
48, 49, 20, 51, 52, 362-365, 730, 533, 
534, 724-726, 727,

Domy . 3-13, 69-74, 4, 5, 838,  67, 68,
77-84, 75, 76, 77, 78, 81-85, 70-74 
 garáže – odvoz komunálneho odpadu 
vo vreciach

Január štvrtok  29. 1.  piatok   30. 1.   
Marec štvrtok  12. 3.  piatok   13. 3. 
Apríl štvrtok  23. 4.  piatok   24. 4. 
Jún štvrtok    4. 6.  piatok     5. 6. 
Júl štvrtok  16. 7.  piatok   17. 7. 
August štvrtok  27. 8.  piatok   28. 8. 
Október štvrtok  1. 10.  piatok   2. 10. 
November štvrtok  12. 11.  piatok   13. 11. 
December štvrtok  17. 12.  piatok   18. 12. 

   Termíny:
20. 1. 17. 2. 17. 3. 27. 4. 19. 5. 16. 6. 
28. 7. 18. 8. 8. 9. 20. 10. 24. 11. 8. 12. 

Termíny:
22. 1. 19. 2. 19. 3. 29. 4. 21. 5. 18. 6. 
30. 7. 20. 8. 10. 9. 22. 10. 26. 11. 10. 12. 

BEZPLATNE tu môžete odovzdať akýkoľvek 
komunálny odpad, elektroodpad, nebezpeč-
ný alebo objemný odpad, odpad zo zelene
a 1 m3 drobného stavebného odpadu roč-
ne. Na zbernom dvore vám správca pomô-
že so správnym umiestnením odpadu.
 Odovzdávaním odpadu na zbernom dvo-
re prispejete k udržiavaniu čistoty a poriadku 
v okolí kontajnerov a ku krajšiemu vzhľadu 
mesta. 

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 7:00 - 17:00

sobota: 10.00 - 16:00

 V prípade otázok a pripomienok (nevyviez-
li vám odpad, nemáte vrecia na separovanie, 
a pod.) kontaktujte odd. životného prostredia 
MsÚ Nová Dubnica:

042/4433484 kl. 160, 161; 
0918/323 276. 

  Akékoľvek podozrenia na spáchanie 
priestupku (zakladanie čiernych skládok, spa-
ľovanie odpadu, vykladanie objemného odpa-
du v inom, než mestom určenom termíne, ni-
čenie kontajnerov,...) ohláste Mestskej polícii 
na nonstop tel. č. 0905/694 455 alebo bez-

platnej „zelenej“ linke 0800 500 159.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. život. prostr. MsÚ



7. a 8. 2. o 19,00 h.

SIROTINEC

Mexicko-španielsky mysteriózny thriller.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)   

Mládeži do 12 r. nevhodný

14. a 15. 2. o 17,00 h.

NIKO A CESTA KU HVIEZDAM

Koprodukčný animovaný dobrodružný film.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži prístupný

14. a 15. 2. o 19,00 h.

KARANTÉNA

Americký horor.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 18 r. neprístupný

19. a 20. 2. o 19,00 h.

12

Ruský thriller.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. nevhodný

21. a 22. 2. o 19,00 h.

VIANOCE NA ŠTVRTÚ

Americká komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. nevhodný

26. a 27. 2. o 19,00 h.

POKOJ V DUŠI

Slovenský film.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. nevhodný

28. 2. a 1. 3. o 19,00 h.

ČESŤ A SLÁVA

Americká kriminálna dráma.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. nevhodný

 Som jednou zo šťastných obyvateliek 
Domova dôchodcov v Novej Dubnici. Už 
deviaty raz som slávila sviatky radosti, 
pokoja a lásky v našom domove spolu s 
ostatnými jeho obyvateľmi.
 Sviatočné obdobie sa začalo už na 
Mikuláša. Tak, ako v minulých rokoch, aj v 
roku 2008 bol u nás mikulášsky večierok. 
Mikuláš, anjel a čert nám rozdali balíčky 
s dobrotami, ktoré nám darovalo mesto. 
Deti z elokovaného pracoviska materskej 
školy na ulici Martina Kukučína vystúpili s 
milým programom, ktorý s nimi pripravili
p. učiteľky Vaniová a Mederová. Do spe-
vu a tanca nám zahral na hudobnej skri-
ni pán Ján Vojtech z Novej Dubnice. Na 
večierku sa zúčastnili aj predstavitelia 
mesta: primátor Ing. Ján Šušaník, Bc. Zu-
zana Vanková - vedúca oddelenia sociál-
nych vecí, Kamila Poláčková - vedúca so-
ciálnozdravotnej a bytovej komisie a na-
ša milá pani doktorka - MUDr. Mária Au-
gustínová. Všetci sme si zaspievali, nie-
ktorí aj zatancovali a bola veľmi dobrá 
nálada.
 Na Štedrý večer nám naše kuchárky 
spolu so sestričkami pripravili v krásne 
vyzdobenej jedálni bohatý stôl. Večera 
v ničom nezaostala za tradičnou štedrou 
večerou, ktorú sme prežívali doma so 
svojimi rodinami. Dostali sme veľa dob-
rých zákuskov, ovocia a darčeky. Medzi 
nás prišiel aj podpredseda parlamenu 
Ing. Milan Hort a obdaroval nás darček-

mi. Pri štedrej večeri si s nami zaspieval 
i vianočné koledy a poprial nám všetko 
dobré do nového roka. Vianočné balíčky 
sme dostali aj od vedenia nášho domova.
 Vianočnú atmosféru nám pripravil aj 
dôstojný pán farár Jozef Sliepka. Už pia-
ty rok slúži v našom domove v nedeľu a vo 
sviatok svätú omšu. So svojimi miništran-
tmi nám dáva veľmi vzácny dar. Aj na-
priek našim nemociam a najmä tí, čo sú 
pripútaní na lôžko, môžu každú nedeľu 
prijať božie požehnanie. Posledné roky 
a dni nášho života prežívame dôstojne, 
zmierení s neodvratným koncom, ktorý 
nás čaká. Na Božie narodenie prišiel za-
spievať pri svätej omši Mužský spevácky 
zbor z Nemšovej. Bol to nezabudnuteľ-
ný zážitok. Nemôžem nespomenúť ani 
veľmi vzácnu návštevu jeho excelencie 
pána biskupa Tomáša Gálisa, ktorý pri-
šiel ku nám do domova a dal nám svoje 
požehnanie. V Novej Dubnici bol pri prí-
ležitosti birmovky.
 Nikdy som neoľutovala svoje rozhod-
nutie prežiť posledné roky života v mo-
jom rodnom kraji. V zdravom, peknom a 
dôstojnom prostredí, kde sa o nás stara-
jú obetaví ľudia. Zmierňujú naše bolesti a 
trápenie, ktoré prichádzajú so starobou. 
Všetkým úprimne ďakujem a prajem veľa 
zdravia, šťastia a Božieho požehnania vo 
všetkých ďalších rokoch.

Irena Kuštátová

      „Na Barboru“ 4. decembra sa vo foyer kina Panorex stretli členovia Miestneho 
odboru Matice slovenskej (MO MS). Spomienky, pozdravy a družnú debatu nám kole-
dami spríjemnili žiačky ZUŠ Nová Dubnica: Nikolka Marušincová a Danka Hostačná
z triedy pani učiteľky Mgr. Olinky Šebeňovej. 
        Vtedy sme sa veľmi tešili na nový Dom Matice slovenskej pre Trenčiansky kraj. Už 
sme ho slávnostne otvorili 9. januára v Ilave. Podrobnosti v budúcom čísle. 

Mgr. Ružena Hromádková, predsedníčka MO MS

- HOTOVÉ PANELOVÉ HROBKY
 PRIPRAVENÉ NA POHREB V
 NOVEJ DUBNICI A V KOLAČÍNE,

- HROBY OD ZÁKLADU,
- ŽULOVÉ OBKLADY,
- POMNÍKY. 



Hrozia mu tri roky vo väzení
Priamo na Nový rok podvečer J. L. fyzicky 
napadol svoju družku Š. D. z Novej Dubni-
ce. V podnapitom stave ju verbálne a fyzicky 
napadol, pričom jej útokom spôsobil tržné 
poranenie nad obočím o veľkosti 4 cm za-
sahujúce až do lebky a tržnú ranu pod okom 
s veľkosťou 1cm. Skutok rieši Obvodné od-
delenie Policajného zboru Nová Dubnica 
(ďalej OO PZ). Vinníkovi hrozí trest odňatia 
slobody vo výške troch rokov. 

Dopravná nehoda na Okružnej
Sviatočné dni si znepríjemnil vodič P. P. z 
Novej Dubnice, keď 29. decembra nezvládol 
riadenie svojho vozidla Fiat Tipo a narazil 
do múrika a následne do pouličného osvet-
lenia. Z miesta dopravnej nehody ušiel.
 Vodič bol zadržaný, výsledok dychovej 
skúšky na zistenie alkoholu bol však nega-
tívny. Vodičovi hrozí zákaz riadenia motoro-
vého vozidla do jedného roka a pokuta až 
do výšky 166 €  (5.000,92 Sk). 

Nočné jazdy Dubničanov
„bez papierov“
Hliadka OO PZ prichytila v ostatnom čase 
dvoch vodičov bez oprávnenia. 28. decem-
bra jazdil M. P. z Dubnice nad Váhom po To-
poľovej ulici, pričom pri kontrole nepredložil 
svoj vodičský preukaz. Príslušníci zistili, že 

vodič preukaz nevlastní a že mu súd zaká-
zal šoférovať pre opakovaný skutok. Prípad 
vyšetruje OO PZ. Rovnako bez vodičského 
preukazu a dokladov k vozidlu šoféroval 
M. Z. z Dubnice nad Váhom 7. januára o 
23:10 v mestskej časti Kolačín. Táto jazda 
ho môže stáť 66,40 € (2.000,37 Sk). 

Krádeže mobilov
Viaceré odcudzenia mobilných telefónov 
sa odohrali počas osláv Silvestra v pohos-
tinstvách v Novej Dubnici. Oznamovatelia 
skutkov ich bez dozoru nechali vyložené na 
stole alebo v kabelkách položených vedľa 
seba mimo svojho dosahu. Upozorňujeme 
občanov, aby si svoj majetok lepšie chránili, 
pretože voľne položené cenné veci sú láka-
dlom pre zlodejov, ktorým  takto uľahčujú 
ich činnosť.

podpraporčík Jana Rajníková

NOVÉ SÍDLO
Mestská polícia a OO PZ Nová Dubnica 
oznamuje občanom mesta, že došlo k 
zmene sídla. Nachádza sa na Topoľovej 
ulici 781/5 (oproti hotelu Dynamic).

Zlodej v potravinách
Na predvianočný „nákup“ bez potreby vy-
tiahnuť peňaženku sa chystal G. M. z Novej 
Dubnice v potravinách CBA na Trenčianskej 

ulici. Neunikol však pozorným očiam preda-
vačiek, ktoré privolali hliadku mestskej polí-
cie. Jej členovia doriešili neúspešného zlo-
deja v blokovom konaní. 

Mladistvému predali cigarety
Strážcovia poriadku v meste spozorova-
li 8. decembra pri kontrole Areálu zdravia 
dve osoby, ktoré sedeli na operadle lavičky 
a fajčili. Pri kontrole zistili, že M. D. predal 
tabakový výrobok mladistvému O. Š. Týmto 
činom sa dopustil priestupku proti § 30 ods. 
1 pís. b Zák. 372/90 Zb. a hliadka mu uložila 
blokovú pokutu, ktorú na mieste uhradil. 

Maloletý „výtvarník“
sa realizoval na kontajneri na psie exremen-
ty na Ulici Slovenského národného povst. 9. 
12. tu zanechával po sebe nápisy čiernou 
fixou. Mestská polícia ho prichytila na zákla-
de telefonického oznámenia od všímavého 
občana. Po dohovore hliadky E. J. svoj ume-
lecký výtvor z kontajnera odstránil a o jeho 
umeleckej sebarealizácii boli informovaní 
jeho rodičia. 

Nepovolená skládka
Mestská polícia riešila v decembri aj občana 
V. K., ktorý založil nepovolenú skládku byto-
vého odpadu pri kontajneroch. Keďže byto-
vý odpad uložil ku kontajneru mimo termínu 
zvozu tuhého komunálneho odpadu, hliadka 
prípad doriešila v rámci priestupkového ko-
nania a uložený odpad musel od kontajnerov 
bezodkladne odstrániť. 

Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP



 Vianočné sviatky sú už dávno za nami, nabehli sme na 
každodenný rytmus a premýšľame, ako zhodiť nadbytočné
kilogramy, ktoré sme nechtiac nabrali počas Vianoc. Nie 
všetci však strávili tento čas len sledovaním televíznych 
programov a pojedaním koláčikov, či iných dobrôt. Turisti 
z Kolačína už tradične vyrazili do hôr. Na Štefana, keď sa 
celá turistická obec, vrátane mňa, hrnula 
na Vápeč, boli ich cieľom Kyšky. Hŕstka 
skalných si tu po nenáročnej vychádzke 
zimnou prírodou založila ohník, opiekla 
slaninku a strávila pekné chvíle so svoji-
mi známymi. 
 Na sviatok Troch kráľov sa podobný 
scenár zopakoval, a preto som si ho už ne-
nechala ujsť. Akurát, že naše kroky smero-
vali na Markovicu, vŕšok nad Kolačínom, z 
ktorého je prekrásny pohľad na celé oko-
lie. Po náročnom výstupe (zvolili sme si 
síce kratšiu, ale o to strmšiu cestu), sme 
si tento výhľad naozaj vychutnali. Aj keď 
sa nám odznaky už neušli, neľutovali sme. 

Cestou dolu sme sa sánkovali a nevedeli sa vynadívať na 
tú krásu okolo. Možno si hovoríte, že keby ste o tom vedeli 
skôr, pridali by ste sa k nám. Nech sa páči! Už v budúcom 
vydaní nájdete pozvánku na ďalšie zaujímavé podujatia, 
ktoré sa v Kolačíne pripravujú.

PaedDr. Soňa Kačíková


