
Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici 

konaného dňa 04.12.2018 v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia MsZ otvoril primátor mesta Ing. Peter Marušinec. 

Privítal poslanca NR SR Petra Krupu, poslancov MsZ a hostí.   

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Predkladal: primátor mesta 

 

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

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke. Za 

overovateľov zápisnice boli určení MUDr. Augustínová a p. Bezdeda. Poslanci MsZ súhlasili 

s programom v zmysle predloženého návrhu. Písaním zápisnice bola poverená Ing. Matulová. 

Následne prikročili k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

3.  Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Nová Dubnica a odovzdanie 

osvedčení o zvolení primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 

 Predkladal: predseda MsVK - Ing. Krumpolec 

 

Primátor požiadal predsedu mestskej volebnej komisie Ing. Jána Krumpolca o predloženie 

správy o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Nová Dubnica. 

 

Predseda mestskej volebnej komisie vo svojom vystúpení informoval všetkých prítomných 

o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov mestskej samosprávy v Novej Dubnici, konaných 

dňa 10.11.2018. Mestský úrad v Novej Dubnici spracoval organizačné zabezpečenie volieb 

a na jeho príprave ako i samotnom priebehu sa podieľali zamestnanci mesta v súčinnosti 

s vedením mesta, predstaviteľmi politických strán a hnutí registrovaných v našom meste. 

Najvyšším riadiacim orgánom v meste bola päťčlenná mestská volebná komisia, ktorá riadila 

činnosť 9 okrskových volebných komisií. Za zapisovateľku mestskej volebnej komisie bola 

menovaná JUDr. Dagmar Gregušová. Celkové výsledky volieb za mesto spracovala mestská 

volebná komisia a tieto boli predložené Obvodnej volebnej komisii v Trenčíne.  

 

V tohtoročných komunálnych voľbách zvolilo Ing. Petra Marušinca za primátora mesta 3 271 

občanov, čo predstavuje 80,69 %, s veľkým odstupom od druhého kandidáta v poradí, ktorý 

získal 430 hlasov, čo predstavuje 10,61 %. Tretí kandidát v poradí získal 353 hlasov, čo 

predstavuje 8,71 %. Správa je podrobne spracovaná a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Za volebný obvod č. 1 boli zvolení poslanci MUDr. Mária Augustínová, Michal Bukovčák, 

Lukáš Cucík, Bc. Jaroslav Marušinec, RNDr. Peter Perichta, CSc., Ing. Jana Šošovičková, 

PhD. a Mgr. Tomáš Zemko. Za volebný obvod č. 2 boli zvolení poslanci Vincent Bezdeda, 

Bc. Jozef Bukovčák, Bc. Štefan Cucík, Štefan Dvorský, JUDr. Miroslav Holba, Bc. Pavol 

Pažítka a Mgr. Iveta Pekařová. Za volebný obvod č. 3 bol zvolený poslanec Jaroslav Tlapák. 

 

Po predložení správy prečítala JUDr. Dagmar Gregušová sľub primátora, a bolo prikročené k 

aktu zloženia sľubu primátora mesta. 
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4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

 

Ing. Peter Marušinec, novozvolený primátor mesta, zložil zákonom predpísaný „sľub 

primátora“.  

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

 

Po tomto akte zložilo všetkých 15 poslancov MsZ do rúk primátora „sľub poslanca MsZ“. 

 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

 

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru.  

Ako uviedol, táto dôvera ho zaväzuje k ďalšiemu napĺňaniu volebných sľubov a ďalšieho 

rozvoja mesta. Aj napriek obmene v radoch poslaneckého zboru sa už v úvodných dňoch 

spoločne hľadala cesta k presadzovaniu vzájomných priorít medzi primátorom a 

novozvolenými poslancami. Diskusie viedli k dohode a k podpísaniu vzájomného memoranda 

o spolupráci pri presadzovaní cieľov rozvoja, pod ktoré sa podpísali všetci novozvolení 

poslanci. Medzi hlavné témy memoranda pre nasledujúce volebné obdobie sa radí 

vybudovanie prístavby zariadenia pre seniorov, rekonštrukcia kina Panorex, vybudovanie a 

prepojenie cyklotrasy s okolitými mestami, rekonštrukcia kaplnky v Malom Kolačín, 

budovanie nových parkovacích miest a nových workoutových a detských ihrísk na území 

mesta a vybudovanie atletickej tartanovej dráhy. Podotkol, že ho teší ho zvýšený záujem 

občanov pracovať v komisiách pri MsZ. Poprial všetkým novozvoleným poslancom hlavne 

veľa odhodlania, trpezlivosti a zápalu do ich nadchádzajúcej práce. Spoluobčanom poprial 

veľa životného optimizmu a vzájomného pochopenia pri ďalšom rozvoji nášho mesta. Celé 

znenie príhovoru tvorí prílohu zápisnice. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

      Predkladal: primátor mesta 

 

Primátor mesta oboznámil prítomných s návrhom programu pracovnej časti zasadnutia MsZ.  

 

Poslanci MsZ jednomyseľne schválili program zasadnutia  v zmysle predloženého návrhu.  

 

8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

      Predkladal: primátor mesta 

 

V zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. primátor navrhol, aby bol poverený a oprávnený 

Vincent Bezdeda zvolávať a viesť zasadnutia MsZ. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poverenie Ing. Vincenta Bezdedu zvolávaním 

a vedením zasadnutí MsZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 

tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. 

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválili poverenie poslanca MsZ Vincenta 

Bezdedu, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia MsZ. 

 

P. Bezdeda poďakoval za prejavenú dôveru a poverenie prijal.  
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9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov, zmena v zložení redakčnej rady 

Novodubnických zvestí 

Predkladal:  primátor mesta 

 

Vychádzajúc zo zákona o obecnom zriadení komisie pri MsZ plnia funkciu poradnú, 

iniciatívnu a kontrolnú.  

 

Primátor navrhol zrušiť doterajšie komisie zriadené pri MsZ v Novej Dubnici na volebné 

obdobie  2014 – 2018 a odvolať všetkých doterajších členov komisií pri MsZ.   

   

Poslanci MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zrušili doterajšie komisie zriadené pri MsZ 

v Novej Dubnici na volebné obdobie  2014 – 2018 a odvolali doterajších členov komisií pri 

MsZ.   

 

Primátor navrhol odvolať doterajších  členov redakčnej rady Novodubnických zvestí a 

doterajších členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov. 

 

Poslanci MsZ jednomyseľne odvolali doterajších členov redakčnej rady Novodubnických 

zvestí a doterajších členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov v zmysle predloženého návrhu. 

 

Primátor navrhol zriadiť komisie pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné obdobie 2018 – 

2022  nasledovne: 

 

- finančná a majetková komisia  

- komisia výstavby, územného plánovania a dopravy  

- komisia životného prostredia a ekológie 

- komisia kultúry  

- komisia sociálna, zdravotná a bytová  

- komisia školstva  

- komisia stratégie rozvoja  

- komisia športu a mládeže 

- komisia na ochranu verejného poriadku  

      -    Výbor mestskej časti Kolačín 

 

Poslanci MsZ jednomyseľne schválili zriadenie komisií pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné 

obdobie 2018 – 2022 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Primátor navrhol predsedov a členov komisií pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné 

obdobie 2018 - 2022 nasledovne:  

 

Finančná a majetková komisia - Bc. Pavol Pažítka - predseda 

1. Mgr. Andrej Michalčík  

2. Ing., Dr. Martin Kalafút 

3. Ing. Irena Kunertová 

4. Ing. Jozef Straka 

5. Ing. Peter Klimovský 

6. Bc. Štefan Cucík 
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Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy - Michal Bukovčák - predseda 

1. Ing. Michal Rafaj 

2. Ing. Peter Lendel 

3. Ing. Juraj Krivda 

4. Ľubomír Galovič 

5. Ing. Matej Rehák 

6. Ľudovít Kusý 

 

Komisia životného prostredia a ekológie - Ing. Jana Šošovičková, PhD., - predsedkyňa  

1. RNDr. Jana Komorášová 

2. Ing. Mária Proškovcová  

3. Ing. Ľubomír Kunert 

4. Bc. Jana Hajašová 

5. Mgr. Iveta Pekařová 

6. Paulína Pružincová 

 

Komisia kultúry - Štefan Dvorský - predseda 

1. Ing. Marián Šupák 

2. Lukáš Cucík 

3. Mgr. Drahomíra Holbová 

4. Zdenka Bieliková 

5. Matej Plánek 

6. Michal Štefan 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová - MUDr. Mária Augustínová - predsedkyňa  

1. Kamila Poláčková 

2. Ing., PhDr. Drahomíra Janíková 

3. Marta Babuková 

4. Helena Faturíková 

5. Júlia Králiková 

6. Mgr. Peter Púš 

 

Komisia školstva -  RNDr. Peter Perichta, PhD. - predseda  

1. Bc. Tibor Kramár 

2. Marta Babuková 

3. Bc. Pavol Pažítka  

4. Dana Talajková 

 

Komisia stratégie rozvoja - JUDr. Miroslav Holba - predseda 

1. Ing. Ľubomír Kunert 

2. Bc. Jozef Bukovčák 

3. Ing. Peter Lendel 

4. Ing. Michal Rafaj 

 

Komisia športu a mládeže - Vincent Bezdeda - predseda 

1. Miroslav Floriš 

2. Jaroslav Tlapák 

3. Andrea Vaská 

4. Juraj Horník 
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Komisia na ochranu verejného poriadku - Bc. Jaroslav Marušinec - predseda 

1. Bc. Štefan Cucík 

2. Mgr. Tomáš Zemko 

 

Výbor mestskej časti Kolačín Jaroslav Tlapák - predseda  

1. Zuzana Lesníková 

2. Miroslav Ovečka 

3. Bc. Erika Múčková 

4. Marta Pšenáková 

5. Jozef Lehocký 

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zvolili predsedov a členov komisií pri MsZ 

v Novej Dubnici pre volebné obdobie 2018 - 2022 v zmysle predloženého návrhu.  

 

Primátor navrhol členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov nasledovne: 

 

Mgr. Tomáš Zemko - predseda 

1. MUDr. Mária Augustínová 

2. Štefan Dvorský 

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválili členov komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržali 

MUDr. Augustínová a Mgr. Zemko. 

 

Primátor navrhol členov Redakčnej rady  Novodubnických zvestí nasledovne: 

     

Bc. Pavol Pažítka - predseda  

     1.  Marta Babuková 

     2.  JUDr. Miroslav Holba 

     3.  Júlia Králiková 

     4.  Štefan Dvorský 

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválili členov Redakčnej rady  

Novodubnických zvestí  v zmysle predloženého návrhu. 

 

Primátor navrhol, aby p. Marta Babuková vykonávala občianske pohreby.  

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne poverili p. Martu Babukovú vykonávaním 

občianskych pohrebov. 

 

10. Poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov 

Predkladal: primátor mesta 

 

Na základe zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov poslanci, 

ktorých  poverí mestské zastupiteľstvo, vykonávajú funkciu sobášiaceho a uskutočňujú  

občianske obrady  (napr. vítanie detí do života, občianske pohreby). Primátor predložil návrh 

na poslancov, ktorí v zmysle zákona o matrikách budú vykonávať funkciu sobášiacich 

a uskutočňovať občianske obrady. Zo zákona túto funkciu vykonáva primátor mesta a ďalšími 

sú navrhnutí - Michal Bukovčák, Lukáš Cucík, Štefan Dvorský, Mgr. Iveta Pekařová, Bc. 

Pavol Pažítka, RNDr. Peter Perichta, CSc. a Mgr. Tomáš Zemko.  
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Poslanci MsZ jednomyseľne schválili poverenie vykonávať funkciu sobášiaceho 

a uskutočňovať  občianske obrady v zmysle predloženého návrhu.  

 

11. Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov MsZ v Novej Dubnici, členov komisií pri            

MsZ v Novej Dubnici, výboru m.č. Kolačín, členov ZPOZu v Novej Dubnici a členov                                     

redakčnej rady Novodubnických zvestí 

Predkladal: zástupca primátora 

 

MsZ schválilo zásady odmeňovnaia dňa 21.06.2018 s účinnosťou od 01.07.2018, kedy 

nadobudla účinnosť novela zákona o obecnom zriadení č. 70/2018 Z.z.. Táto novela 

ohraničila poskytnutie odmeny poslancovi  do výšky najviac jednej polovice mesačného platu 

primátora mesta. V prijatých zásadach nebola upravená suma ani koeficient odmien, ktorý sa 

viac ako dva roky nemenil. Predložený návrh obsahuje zvýšenie koeficientu pri komisiách pri 

MsZ a výboru m.č. Kolačín. Vzhľadom k tomu, že v ďalšom funkčnom období MsZ nepočíta 

so zriadením mestskej rady a poslanci sa zúčastňujú pracovných stretnutí, bol predložený 

návrh doplniť odmeňovania o odmenu za účasť na pracovnom stretnutí poslancov. Návrh he 

tiež upraviť odmeny členom ZPOZu, najmä z dôvodu náročnosti vykonávaných občianskych 

obradoch a upraviť odmenu členom redakčnej rady Novodubnických zvestí.     

 

Odmena poslancom MsZ, členom komisií MsZ a výboru m.č. Kolačín sa vypočíta z 

priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci rok a koeficientom 

rozpätia nasledovne: 

a) poslanec MsZ      0,08   mesačne 

b) poslanec MsZ                  0,04   za účasť na zasadnutí  

c) poslanec MsZ                 0,03   za účasť na pracovnom 

                                      stretnutí poslancov  

d) predsedovia komisií MsZ, výboru m.č. Kolačín             0,06   za účasť na zasadnutí  

e) členovia komisií MsZ                0,04   za účasť na zasadnutí   

 

Členovia ZPOZ-u : 

a)  odmeny členom  ZPOZ-u  prislúchajú nasledovne: 

- účinkovanie na občianskom pohrebe za obrad    20 € 

- účinkovanie na občianskej rozlúčke na cirkevnom pohrebe za obrad 15 € 

- účinkovanie na všetkých iných občianskych obradoch  za obrad    15 €  

b) členom ZPOZ-u, verejne účinkujúcim na obradoch, prislúcha príspevok na úpravu      

      zovňajšku vo výške         9,00  €/obrad 

c)  zápis do pamätnej knihy mesta        10,00 € /1 strana 

 

Odmena členom redakčnej rady Novodubnických zvestí sa vypočíta z priemernej mzdy  

zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci rok a koeficientom rozpätia 0,04 za účasť 

na zasadnutí. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov 

MsZ v Novej Dubnici, členov komisií pri MsZ v Novej Dubnici, výboru m.č. Kolačín, členov 

ZPOZu v Novej Dubnici a členov redakčnej rady Novodubnických zvestí. 
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12. Určenie platu primátora mesta  

Predkladal: zástupca primátora 

 

Návrh materiálu bol predkladaný v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a jeho novelou účinnou od 

01.12.2018. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1944 Z.z. v z.n.p. patrí primátorovi plat, ktorý je 

súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstva SR, vyčíslenej na základe 

údaju Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 

zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat primátora v zmysle citovaného 

ustanovenia je stanovený nasledovne: 954 € x 2,81 = 2 680,74 €, po zaokrúhlení na celé euro 

nahor = 2 681 € (priemerná mesačná mzda x násobok podľa § 4 ods. 1 = výsledný hrubý 

mesačný príjem primátora). Uznesením MsZ č. 141 zo dňa 13.12.2012 bol primátorovi mesta 

určený plat v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 zvýšený o 55 %. Podľa § 4 ods. 2 zákona 

plat primátora nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 3 ods. 1. MsZ môže tento plat 

rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Podľa § 4 ods. 3 zákona, ak MsZ nerozhodne o plate 

primátora podľa tohto zákona, patrí primátorovi plat podľa § 3 ods. 1 zákona. Na základe 

vyššie uvedených skutočností je MsZ predložený návrh na určenie platu primátorovi tak, ako 

je uvedené v návrhu uznesenia.       

 

RNDr. Perichta, CSc. sa spýtal, ako znel návrh uznesenia. 

 

Bc. Pažítka odpovedal, že sa zvyšuje plat primátora o 5 % oproti minulému volebnému 

obdobiu.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo plat primátora mesta v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

13. Návrh na vyplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorovi mesta 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Návrh materiálu bol predložený v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z.z. v z.n.p. patrí primátorovi počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu podľa 

osobitného predpisu alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako 

zamestnávateľa, na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za 

nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenka ani 

do konca kalendárneho roku, a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. Funkčné obdobie 

primátora sa v zmysle § 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. 

končí zložením sľubu novozvoleného primátora. Dňom 04.12.2018 končí primátorovi 

pôvodné funkčné obdobie, t.j. zaniká mu mandát. Nevyčerpaná dovolenka za práve skončené 

obdobie primátora neprechádza do jeho ďalšieho funkčného obdobia. Na základe vyššie 

uvedených skutočností bol MsZ predložený návrh na schválenie preplatenia nevyčerpanej 

dovolenky primátora mesta z dôvodu skončenia jeho funkčného  obdobia v rozsahu 11 dní.  

 

RNDr. Perichta, CSc. chcel vedieť, prečo si primátor nevyčerpal dovolenku počas roku. Do 

budúcna odporučil ju čerpať počas roka, aj kvôli zdraviu a oddychu. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že zostatok dovolenky po komunálnych voľbách bol viac ako 20 

dní. Istú časť si stihol počas novembra vybrať. Mal naplánovanú dvojtýždňovú dovolenku 

počas vianočných sviatkov, ale zmenou legislatívy sa nedá dovolenka medzi volebnými 

obdobiami preniesť.  
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vyplatenie nevyčerpanej dovolenky 

primátorovi mesta. 

 

14. Návrh na vyplatenie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke mesta 

Predkladal: primátor mesta 

 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. voliť 

a odvolávať hlavného kontrolórka obce, určiť rozsah výkonu funkcie a jeho plat, schvaľovať 

odmenu hlavnému kontrolórovi patrí do kompetencie obecného zastupiteľstva. V zmysle § 

18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. môže MsZ schváliť hlavnému 

kontrolórovi mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra 

podľa ods. 1 citovaného ustanovenia zákona. Uznesením MsZ č. 146 zo dňa 14.12.2016 bola 

hlavnej kontrolórke schválená mesačná odmena k platu vo výške 20 % a to s účinnosťou od 

01.01.2017. Na základe vyššie uvedeného bol MsZ predložený návrh na schválenie mesačnej 

odmeny k platu hlavnej kontrolórky mesta vo výške 25 % z mesačného platu a to 

s účinnosťou od 01.01.2019.    

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vyplatenie mesačnej odmeny hlavnej 

kontrolórke mesta. 

 

15. Diskusia 

 

16. Záver  

 

Primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

I. overovateľ       II. overovateľ 

 

 

  

 

        Ing. Peter Marušinec 

        primátor mesta 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Kristína Matulová 


