
 

 

U z n e s e n i e   č.  02 / 2013 

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného  

dňa  15. 04. 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 Územného plánu  zóny Dlhé diely v Novej Dubnici  

3.   Prerokovanie protestu prokurátora        

4.   Záverečný účet Mesta Nová Dubnica  za rok 2012 a návrh na finančné  usporiadanie výsledku  

hospodárenia za rok 2012 

5.   Zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2013 

6.   Hospodárske výsledky  Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2012 

7.   VZN č. .../2013 o doplnení  a zmene VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania  

      služieb  na trhových miestach     

8.   VZN č. .../2013, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok  pohrebísk na území  mesta  Nová    Dubnica  

9.   VZN č. .../2013 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky   v  základnej    

škole,  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške  príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške  príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov  a podmienky úhrady v školských jedálňach 

10. VZN č. .../2013 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. Zriaďovaciu listina Základnej umeleckej školy, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica  

12. Zriaďovaciu listina Centra voľného času, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica  

13. Správu o činnosti Mestskej polície v Novej Dubnici  

14. Prenájom Domu smútku v Novej Dubnici, súp. č. 622 a Domu smútku v m.č. Kolačín,  súp. č. 623 

15. Odňatie majetku mesta Nová Dubnica – budovy súp. č. 88, Ul. Sad Duklianskych hrdinov  ( bývalá  

      ZUŠ ) a pozemku parc. KN-C č. 1202/3 zo správy ZUŠ 

16. Zverenie majetku mesta Nová Dubnica  – technického zhodnotenia budovy ZUŠ, súp. č. 13 ,  Ul. P.  

      Jilemnického ( bývalá ZŠ ) do správy ZUŠ 

17. Zverenie  majetku  mesta  Nová Dubnica – technického  zhodnotenia    športovej   haly – telocvične  

      a krytej  plavárne, súp. č. 784 do správy ZŠ, Ul. J. Kráľa  

18. Informatívnu správu o inventarizácii majetku 

19. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. KN-C č. 513/6 pod obytným domom, súp. č.  

      534  vlastníkovi bytu v tomto dome 

20. Odpredaj pozemkov v ZO SZZ č. 3  

21. Odpredaj pozemkov ... IBV Miklovky 

22. Schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností: stavba súp. č. 839 – Energoblok, pozemok parc. KN-C  

      č. 1177/3, stavba súp. č. 79 ( býv. CVČ) a pozemok parc. KN-C  č. 1177/1 formou obchodnej verejnej     

      súťaže a schválenie súťažných podmienok pre obchodnú  verejnú  súťaž 

23. Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže: „Predaj nehnuteľnosti: 1- izbová bytová  

      jednotka ... byt č. 11, nachádzajúci sa v bytovom dome  súp. č. 18, vchod 7, Sady   Cyrila  
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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 činnosti Mestskej polície v Novej Dubnici za rok 2012     

3. Informatívnu správu  o inventarizácii majetku Mesta Nová Dubnica k 31. 12. 2013  

4. Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže: „Predaj nehnuteľnosti – 1 izbová bytová 

jednotka ... byt č. 11, nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 18, vchod 7, Sady Cyrila a Metoda 

v Novej Dubnici“ 

 

II.  v y h o v i e ť  

 

     protestu  prokurátora Okresnej prokuratúry v Trenčíne zo dňa 12. 03. 2013, ktorým napadol VZN č.  

     5/2005  o Mestskej polícii mesta Nová Dubnica 

 

 

III.  s c h v á l i ť  

 

1. Územný plán zóny Dlhé diely v Novej Dubnici, VZN č. .../2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu  zóny Dlhé diely v Novej Dubnici 

2. VZN  o doplnení a zmene VZN č. 5/2005 o Mestskej polícii mesta Nová Dubnica  

3. Záverečný účet Mesta Nová Dubnica  za rok 2012 a návrh na finančné usporiadanie výsledku 

hospodárenia za rok 2012 

4. Zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2013 v zmysle predloženého návrhu 

5. Hospodárske výsledky Bytového podniku m.p.o., Nová Dubnica za rok 2012 

6. VZN o doplnení a zmene VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach 

7. VZN, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nová Dubnica 

8. VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky   v  základnej   škole,  

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške  príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške  príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov  a podmienky úhrady v školských jedálňach 

9. VZN  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. Zriaďovaciu listinu Základnej umeleckej školy, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica  

11. Zriaďovaciu listinu Centra voľného času P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica 

12. Prenájom  Domu smútku v Novej Dubnici súp. č. 622 a Domu smútku v m.č. Kolačín súp. č. 623 

v zmysle predloženého návrhu 

13. Odňatie majetku Mesta Nová Dubnica zo správy ZUŠ a majetok ponechať vo vlastníctve mesta   

14. Zverenie majetku mesta – technické zhodnotenie budovy ZUŠ do správu ZUŠ a technické 

zhodnotenie športovej haly a krytej plavárne  do správy ZŠ Jaka Kráľa  

15. Odpredaj  spoluvlastníckeho podielu k pozemku pod obytným domom súp. č. 534 v zmysle 

predloženého návrhu 

16. Odpredaj pozemkov v Záhradkovej osade č. 3 Pod Dubovcom , Nová Dubnica v zmysle  

predloženého návrhu 

17. Odpredaj pozemkov  v časti IBV Miklovky  v zmysle predloženého návrhu  

18. Spôsob odpredaja nehnuteľností – Energoblok  súp. č. 839 a stavba súp. č. 79 ( bývalé CVČ ) 

v zmysle  predloženého návrhu 
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 C) u k l a d á 

 

1. Zabezpečiť , aby chladiarenské zariadenie v Dome smútku v Novej Dubnici bolo  používané len 

pre občanov Novej Dubnice  a pre občanov , ktorí v Novej Dubnici zomreli. 

Z: ved. oddelenia majetkového 

T: úloha trvalá 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ing. Peter Marušinec 

                                       primátor 

 

 


