
 

 

 

 

U z n e s e n i e   č.  01 / 2013 

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného  

dňa  13. 02. 2013  

 

 

 
Na základe  prerokovaného materiálu mestská rada 

 

A) b e r i e  na  v e d o m i e  

 
1.   Kontrolu plnenia úloh z rokovaní MsR   

2.   Návrh na transformáciu  Dexia komunál  eurofondového úveru č. 27/002/2011 

3.   Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2013 

4.   Návrh na zmenu člena Dozornej rady v združení obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ 

5.   Vystúpenie  Mesta Nová Dubnica zo združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ 

      a rozpustenie združenia 

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

      VZN   č. 9/2008 – Podmienky vydávania  záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Nová  

      Dubnica  

7.   Schválenie odstúpenia časti podielu Mesta Nová Dubnica na spoločných častiach  domu, spoločných  

      zariadeniach domu, príslušenstve domu súp. č. 21 na ulici Sady Cyrila a Metoda  v Novej Dubnici  

      a na pozemku pod domom súp. č. 21 na  parc. KN-C 160/2  

8.   Odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. KN-C č. 513/6 pod  obytným  domom  súp.  

      č. 534   vlastníkom  bytov v  tomto dome   

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

      a schválenie súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž 

10. Schválenie aktualizovaného zoznamu nehnuteľností, ktorých riadnu prevádzku zabezpečuje  

      Bytový podnik, m.p.o. Nová Dubnica  

11. Správu o plnení úloh oddelenia stratégie  rozvoja pri príprave projektov pre získanie finančných     

prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

12. Odpredaj pozemkov IBV Miklovky  

13. Zmenu uznesenia č. 125 zo dňa 13. 12. 2012 

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

      návrhu 
 

 

B)  o d p o r ú č a   MsZ 

 

 I.  vziať  na  v e d o m i e  
 

1. Správu o kontrole  plnenia úloh z rokovaní MsR, 

     2.   Správu o plnení úloh oddelenia stratégie  rozvoja pri príprave projektov pre získanie finančných     

     prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

 

 

     II.  s c h v á l i ť  

 
    1.  Transformáciu  Dexia komunál  eurofondového úveru č. 27/002/2011 

    2.  Rozdelenie dotácií na rok 2013  s úpravami, ktoré navrhla finančná a majetková komisia 

    3.  Zmenu člena Dozornej rady v združení obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ 
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    4.  Vystúpenie  Mesta Nová Dubnica zo združenia obcí „Regionálna kompostáreň Považie“, s tým, že  

         MsZ odporučí primátorovi hlasovať na VZ za rozpustenie združenia 

    5.  VZN č. .../2013 o zrušení VZN č. 1/1992 o územnom rozvoji a architektúre mesta a o zrušení  

         VZN   č. 9/2008 – Podmienky vydávania  záväzných stanovísk k investičnej činnosti v Meste Nová  

         Dubnica  

    6.  Odstúpenie časti podielu Mesta Nová Dubnica na spoločných častiach  domu, spoločných  

         zariadeniach domu, príslušenstve domu súp. č. 21 na ulici Sady Cyrila a Metoda  v Novej Dubnici  

         a na pozemku pod domom súp. č. 21 na  parc. KN-C 160/2  

    7.  Odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. KN-C č. 513/6 pod  obytným  domom  súp.  

         č. 534   vlastníkom  bytov v  tomto dome   

    8.  Spôsob odpredaja bytu č. 11 v budove súp. č. 18  formou obchodnej verejnej súťaže   a   schválenie           

         súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž 

    9.  Aktualizovaný  zoznam nehnuteľností, ktorých riadnu prevádzku zabezpečuje Bytový podnik, m.p.o.  

         Nová Dubnica  

  10.  Odpredaj pozemkov IBV Miklovky  s tým, že bude potrebné preveriť  priamo na mieste konkrétne  

         pozemky  

  11.  Zmenu uznesenia č. 125 zo dňa 13. 12. 2012 

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

 

 

C) o d p o r ú č a  

     primátorovi   mesta  

     hlasovať na Valnom zhromaždení združení obcí „Regionálna kompostáreň Považie“ za rozpustenie  

     združenia  

 

 

 D) u k l a d á 
 

      1. Vydať Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica v úplnom znení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ing. Peter Marušinec 
                                       primátor 

 

 


