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  Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 05.02.2020 v zasadačke mestského úradu 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Peter Marušinec. Na úvod privítal hlavnú 

kontrolórku a prednostku MsÚ. Ospravedlnil neprítomného poslanca p. M. Bukovčáka 

a RNDr. Perichta, CSc. bude 5 minút meškať. Ing. Marušinec skonštatoval, že vzhľadom na 

počet prítomných poslancov (13 z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Návrh 

programu rokovania dostali poslanci na pozvánke spoločne s príslušnými materiálmi. Ako 

prvé dal hlasovať o programe zastupiteľstva tak, ako bol zverejnený v zmysle § 12 ods. 4 

zákona o obecnom zriadení. Za návrh programu ako celok hlasovali všetci poslanci. Ďalej sa 

spýtal, či sú návrhy na doplnenie alebo vypustenie bodov programu z dnešného rokovania 

MsZ. Návrhy na doplnenie alebo vypustenie bodov neboli, program bol schválený tak, ako 

bol zverejnený v zmysle § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.  Za overovateľov zápisnice 

boli určení MUDr. Augustínová a p. Bezdeda. Písaním zápisnice bola určená p. Mikulová. 

Poslanci následne prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých bodov.  

 

1.  Projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych  odpadov v meste 

Nová Dubnica“ 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56, vyhlásenej Ministerstvom ŽP dňa 29.10.2019, 

zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, mesto 

spracovalo projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste 

Nová Dubnica“ , ktorý je v súlade s cieľmi Programu rozvoja mesta Nová Dubnica. Žiadosť o 

NFP bola podaná dňa 20.12.2019. Projekt je zameraný na vybudovanie zariadenia na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v predpokladanom cieľovom spracovanom 

množstve 1000 t bioodpadu ročne, pozostáva zo zakúpenia technológie - aeróbneho 

fermentora, miešacieho a drviaceho voza, šmykom riadeného nakladača a špeciálneho vozidla 

na zber a odvoz odpadu s rotačným systémom lisovania – a rekonštrukcie spevnených plôch 

pre zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Cieľom je splniť povinnosti 

mesta pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch v z.n.p., ako aj snaha znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, 

zneškodňovaného skládkovaním. Celkové predpokladané oprávnené náklady na tento projekt 

predstavujú: 1.056.117,71 € s DPH, z toho požadovaná výška NFP: 1.003.311,82 € s DPH a 

spolufinancovanie mesta vo výške maximálne 52.805,89 € s DPH z celkových oprávnených 

výdavkov projektu. Neoprávnené výdavky v prípade úspešnosti projektu  - napr. riadenie 

projektu a pod. ešte nie sú vyčíslené. 

 

Ing. Lackovičová doplnila, že komisia ŽP a ekológie pri MsZ dňa 19.12. 2019 prerokovala 

obsah a podanie žiadosti o NFP na projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 

v predkladanom rozsahu. 
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Mgr. Bašná uviedla, že Nová Dubnica doteraz nebola úspešná pri podávaní žiadosti o NFP na 

rekonštrukciu zberného dvora, ktorý je v zlom stave. V roku 2019 vyšli výzvy, ktoré nie sú 

zamerané na rekonštrukcie zberných dvorov, ale bola vyhlásená výzva na zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľného odpadu a teraz je vyhlásená výzva na minimalizáciu zmesového 

komunálneho odpadu. Žiadosť, ktorá bola podaná 20.12.2019 rieši spevnenie - rekonštrukciu 

plôch časti zberného dvora a zakúpenie technológií na zhodnocovanie bioodpadu, ktorými sa 

splnia aj ciele výzvy, ktorá je daná. Mesto bude stále čeliť novým povinnostiam, čo sa týka 

bioodpadu, preto bolo účelné zapojiť sa do vyhlásenej výzvy. 

 

Ing. Marušinec doplnil, že vzhľadom k menšiemu počtu podaných žiadostí o NFP je veľká 

šanca, aby po splnení všetkých požiadaviek a prípadnom doplnení žiadostí bolo žiadostiam 

vyhovené. Druhá výzva v tomto programe už nebude.  

 

Bc. Bukovčak sa spýtal, či občania budú biologicky rozložiteľné odpady dávať do   

samostatných zberných nádob na zber bioodpadu.   

 

Mgr. Bašná odpovedala, že mesto by v prípade úspešnosti projektu zakúpilo nádoby na zber 

bioodpadu. Rodinné domy by mali dve nádoby -  nádobu na zmesový komunál a nádobu na 

bioodpad. Nádoby na zber bioodpadu neboli oprávneným nákladom v rámci vyhlásenej 

výzvy, takže nie sú zahrnuté v projekte. Vzhľadom na sprísňujúcu sa legislatívu v oblasti 

odpadov a najmä povinností pri zabezpečení zberu bioodpadov z domácností, bude mesto  

musieť riešiť zber bioodpadov už v najbližšej dobe.  

 

Ing. Marušinec doplnil, že v rámci výzvy, v ktorej mesto podalo žiadosť o NFP je 5% 

spoluúčasť mesta. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo predloženie Žiadosti o NFP v rámci 

operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy - OPKZP-PO1-SC111-             

2019-56 na realizáciu projektu s názvom „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných            

komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica“. Zabezpečenie finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie tohto projektu vo výške maximálne 52 805,89 € z celkových oprávnených 

výdavkov projektu vo výške  1 003 311,82 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Pri 

hlasovaní nebol prítomný RNDr. Perichta, CSc.                                                                                             

 

2.  Odpredaj pozemku spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

     Predkladal: zástupca primátora  

 

Mesto Nová Dubnica obdržalo dňa 21.01.2020 žiadosť spoločnosti Nová Dubnica Invest, 

s.r.o. o odkúpenie pozemku v areáli zberného dvora, a to: parc. KN-C č. 413/24 – ostatná 

plocha o výmere 351 m², ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 46596399-

01/2020. Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. požiadala mesto o odkúpenie uvedeného 

pozemku za účelom zriadenia skladových a manipulačných plôch pre techniku a zariadenie 
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letného kúpaliska, ktorého je prevádzkovateľom. Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o., 

ktorej 100% vlastníkom je mesto Nová Dubnica, plánuje uvedený pozemok výhľadovo 

využívať tiež na svoje podnikateľské aktivity podľa aktuálnych potrieb mesta. Odpredaj 

uvedeného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. je v súlade s Čl. 6 ods. 5 písm. a) Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Nová Dubnica. Kúpna cena je navrhnutá vo výške 1,00 €/m², čo pri výmere 

pozemku 351 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 351,00 €. Kupujúci uhradí 

správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Náklady na vypracovanie 

geometrického plánu uhradí predávajúci. 

 

Bc. Bukovčák sa k plánom rekonštrukcie zberného dvora opýtal, či bude zberný dvor 

v prípade rekonštrukcie zatvorený.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že zberný dvor sa bude rekonštruovať v etapách, spevnenie plôch 

pre zhodnocovanie bioodpadu nenaruší prevádzku zberného dvora a triedenie odpadov, ktoré 

bude prebiehať v existujúcich budovách a priestoroch.  

 

Mgr. Bašná doplnila, že nová hala na triedenie zmesového komunálneho odpadu z uličných 

košov nenahrádza pôvodnú halu, v ktorej sa triedi a bude triediť papier, plasty, kovy, 

tetrapaky, ktoré nie sú oprávneným nákladom. Čiastočne bude obmedzená prevádzka len pri 

rekonštrukcii spevnených povrchov v prednej časti.  

 

Ing. Marušinec uviedol, že v prípade úspešnosti žiadosti, podanej v decembri ako aj 

úspešnosti žiadosti, ktorú mesto pripravuje na podanie teraz vo februári, bude mesto musieť 

investovať už len do neoprávnených aktivít - rekonštrukcie zvyšnej časti zberného dvora, 

prípadne neskôr do zbúrania pôvodnej haly, a to  cca 150 000,00 €, čo je však výrazne menej, 

ako keby mesto muselo rekonštruovať celý zberný dvor na vlastné náklady. 

 

JUDr. Holba sa spýtal na celkové náklady projektov a spoluúčasti na projektoch, súvisiacich 

s rekonštrukciou zberného dvora. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že žiadosť o NFP, ktorú pripravujeme, bude taktiež vo výške cca  

1 milióna eur, čiže spoluúčasť mesta v prípade úspešnosti oboch žiadostí by bola vo výške  

približne 110 000,00 €. Ostatné rekonštrukcie zberného dvora  vo výške cca 150 000,00 € na 

naše náklady by už boli postupne začleňované do rozpočtu mesta podľa potreby a možností. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo ako prebytočný majetok mesta pozemok parc. 

KN-C č. 413/24 – ostatná plocha o výmere 351 m², ktorý vznikol odčlenením z pozemku 

parc. KN-C č. 413/9 - ostatná plocha o výmere 5860 m² v zmysle predloženého návrhu.   

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku uvedeného v bode A/ 

uznesenia ako odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v z.n.p. - prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.              

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku uvedeného v bode A/ 

uznesenia podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. do 
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výlučného vlastníctva 1/1 spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. za dohodnutú kúpnu cenu 

vo výške 1,00 €/m², čo pri výmere pozemku 351 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 

351,00 €. 

3.  Záver 

 

Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta 

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

Ing. Eva Lackovičová       Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ       primátor mesta 

 

 

I. Overovateľ        II. Overovateľ  

     

 

Zapísala: Martina Mikulová 


