
 

 

 

U z n e s e n i e   č.  07 / 2012 

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného  

dňa  10. 12. 2012  

 

 

 

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 plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

3.   Návrh zmeny rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012 

4.   Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na rok 2012 

5.   Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 2013 – 2015  

6.   Návrh Programového  rozpočtu  na roky 2013 – 2015  

7.   Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2013, 2014, 2015 a návrh  

      podnikateľského plánu Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica na roky 2013, 2014, 2015  

8.   Prevod majetku  ( pozemku ) na obchodnú spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom na ul.  

Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, spoločnosť so 100 % účasťou mesta 

9.   Návrh na odpísanie pohľadávok 

10. VZN č. .../2012 – 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  

11. VZN č. .../2012 – O  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

12. VZN č. .../2012 – O miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica                                                                                                                                                                                           

13. VZN č. .../2012 – O doplnení a zmene VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov   

      a poskytovania služieb  na trhových miestach v Meste Nová Dubnica  

14. VZN č. .../2012 – O spôsobe  prideľovania nájomných bytov  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

      o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

15. Územný plán  Mesta  Nová Dubnica  

16. Výstavbu nájomných bytov ... Dlhé diely  

17. Informáciu o žiadosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva  o prenájom  

      nebytových priestorov  v MsZS  

18. Informatívnu správu ku  kontrole uznesení MsZ pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta v rokoch  

      2010 a 2011 

19. Súhlas s jednorazovým doplatením kúpnej ceny a so zriadením záložného práva pre Slovenskú  

      sporiteľňu, a.s.   v 2. poradí 

20. Odpredaj pozemku parc. KN-E č. 36 v k.ú. Malý Kolačín  

21. Dodatok č. 1  k Nájomnej zmluve č. 130/2011 zo dňa 30. 04. 2011 

 

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.   Informáciu o žiadosti Súkromného centra  špeciálno-pedagogického   poradenstva o prenájom  

           nebytových priestorov v MsZS 

3. Informatívnu správu ku  kontrole uznesení MsZ pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta  

v rokoch 2010 a 2011 
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     II.  s c h v á l i ť  

 

    1.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

    2.  Zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012 

    3.  Zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na rok 2012 

    4.  Viacročný rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky 2013 – 2015  

    5.  Programový  rozpočet  na roky 2013 – 2015  

    6.  Rozpočet Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2013, 2014, 2015 a podnikateľský plán  

         Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica na roky 2013, 2014, 2015 

    7.  Prevod majetku  ( pozemku ) na obchodnú spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom na ul.  

         Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, spoločnosť so 100 % účasťou mesta 

    8.  Odpísanie pohľadávok v zmysle predloženého návrhu  

    9.  VZN č. .../2012 – 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  

   10. VZN č. .../2012 – O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

   11. VZN č. .../2012 – O miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica                                                                                                                                                                                           

   12. VZN č. .../2012 – O doplnení a zmene VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov   

         a poskytovania služieb  na trhových miestach v Meste Nová Dubnica  

   13. VZN č. .../2012 – O spôsobe  prideľovania nájomných bytov  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

   o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

   14. Územný plán  Mesta  Nová Dubnica  

   15. Výstavbu nájomných bytov ... Dlhé diely  

   16. Súhlas s jednorazovým doplatením kúpnej ceny a so zriadením záložného práva pre Slovenskú  

         sporiteľňu, a.s. v 2. poradí 

   17. Odpredaj pozemku parc. KN-E č. 36 v k.ú. Malý Kolačín  

   18. Dodatok č. 1  k Nájomnej zmluve č. 130/2011 zo dňa 30. 04. 2011 s tým, že cena za celý predmet  

        nájmu bude 1 € ročne 

 

C) o d p o r ú č a  

     primátorovi   mesta uzatvoriť  zmluvu o  nájme  nebytových    priestorov  na      prenájom               

nebytových  priestorov  v  budove Mestského  zdravotného  strediska tak, ako sú uvedené v žiadosti 

Súkromného centra   špeciálno - pedagogického poradenstva, Puškinova        806 / 27, 018 51  Nová  

Dubnica  zo  dňa 20.11.2012 v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) Zásad hospodárenia s  majetkom  

Mesta Nová Dubnica  s  výškou  nájomného  30 € / m² / rok. 

 

  

 

 

 

 

                          Ing. Peter Marušinec 

                                       primátor 

 

 


