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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 14.12.2017 Kultúrnej besede 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

 

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

kontrolórku, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa TEKOS Nová 

Dubnica, s.r.o., riaditeľa BP, m.p.o., riaditeľku MŠ, riaditeľku ZpS, verejnosť a zástupcov 

regionálnych médií. Ospravedlnil neprítomných poslancov Mgr. Domana a Ing. Kusého, ktorí prídu na 

zasadanie neskôr. Ing. Marušinec skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (13 z 15) 

je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke 

spoločne s materiálmi. Ing. Medera predložil poslanecký návrh, aby sa z programu rokovania stiahol 

bod č. 15 - Odpredaj nebytových priestorov - Katarína Kandráčová. Bc. Pažítka predložil poslanecký 

návrh, aby bol doplnený bod č. 20 - Návrh na schválenie kapitálovej dotácie pre spoločnosť Nová 

Dubnica Invest, s.r.o.. MsZ v Novej Dubnici 7 hlasmi schválilo poslanecký návrh Ing. Mederu. Proti 

boli Bc. Cucík, JUDr. Holba, Bc. Marušinec, Bc. Pažítka a Mgr. Zemko. Hlasovania sa zdržal p. 

Dvorský. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poslanecký návrh Bc. Pažítku. Za návrh 

programu ako celok hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Bezdeda a p. 

Dvorský. Písaním zápisnice bola určená Ing. Matulová. Poslanci následne prikročili k prerokovaniu 

schváleného programu podľa jednotlivých bodov.  

 

1.  Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Na základe zákona č. 369/1990 Z.z. v ZNP o obecnom zriadení § 18 d) Rozsah kontrolnej činnosti 

ods. 1) je súčasťou činnosti hlavnej kontrolórky mesta kontrola plnenia uznesení MsZ. K rokovaniu 

MsZ Novej Dubnici hlavná kontrolórka predložila výsledok kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia 

MsZ zo dňa 08.11.2017. 

Uznesenie č. 87: K bodu 2) Voľba kandidátov do funkcie prísediacich za mesto Nová Dubnica. 

Plnenie: Mesto Nová Dubnica listom zo dňa 15.11.2017 zaslalo Okresnému súdu v Trenčíne výpis z 

uznesenia MsZ v Novej Dubnici, dotazníky kandidátov na voľbu za prísediaceho a čestné vyhlásenia. 

Úloha je splnená. 

Uznesenie č. 88: K bodu 3) Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2017 o organizácii miestneho 

referenda. Plnenie: Mesto Nová Dubnica listom zo dňa 15.11.2017 zaslalo Okresnej prokuratúre v 

Trenčíne fotokópiu VZN mesta Nová Dubnica č. 8/2017 o organizácii miestneho referenda v meste 

Nová Dubnica. Úloha je splnená. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie kontrolu uznesení prijatých na zasadnutiach 

MsZ.  

 

2.   Správa o výsledku kontroly 

      Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. je stanovené v § 18 f) bod e) predkladať správu 

o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. V súlade s 

plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 bola kontrolným orgánom vykonaná kontrola, ktorej 

kontrolovaným subjektom bolo CVČ Nová Dubnica, ako rozpočtová organizácia, ktorej 
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zriaďovateľom je mesto Nová Dubnica a Mestský úrad Nová Dubnica. Cieľom kontroly v CVČ Nová 

Dubnica bola kontrola finančných operácií pokladne, a s tým súvisiacej účtovnej a inej dokumentácie 

potrebnej k výkonu kontroly za účelom overenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

finančných pokladničných operácií za kontrolované obdobie a to I. polrok roku 2017. Vykonanou 

kontrolou v kontrolovaných oblastiach podľa programu kontroly bol zistený nesúlad so všeobecne 

záväznými právnymi a internými predpismi, ako sú zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách 

v z.n.p. zákon č. 583/2004 Z.z. a s tým súvisiace metodické usmernenie Ministerstva financií SR k č. 

MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, interných 

smerníc kontrolovaného subjektu. Námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k 

lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy neboli v termíne  

uvedenom v návrhu správy podané, čím bola kontrola ukončená. Cieľom kontroly mesta Nová 

Dubnica, mestský úrad bola kontrola súhrnnej dokumentácie týkajúcej sa poskytnutých verejných 

finančných prostriedkov vo forme dotácií v zmysle VZN č. 7/2011 za rok 2016 za účelom overiť a 

zhodnotiť splnenie podmienok na poskytnutie verejných financií a dodržanie podmienok ich použitia. 

V rámci dokumentácie k poskytnutým dotáciám za rok 2016 hlavná kontrolórka skontrolovala 

dodržanie ustanovení VZN č. 7/2011 Čl. 3 Podmienky poskytovania dotácií v rozsahu bodov 1 - 5, 

týkajúce sa predloženia žiadostí, potrebných dokladov, preverenia záväzkov voči mestu a iné. 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. Podľa  22 odst. 1) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a 

audite, ak neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba vypracuje správu z kontroly. Kontrolou neboli 

zistené nedostatky, a tým bola kontrola ukončená a nebolo potrebné prijať opatrenia. 

 

Zo zasadnutia odišiel JUDr. Holba.  

 

Na zasadnutie prišiel Mgr. Doman.  

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi zobralo na vedomie správu o výsledku kontroly. Nebol prítomný 

JUDr. Holba.  

 

3.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Podľa § 18 f  Úlohy hlavnej kontrolórky odsek 1) bod b) zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v 

z.n.p., hlavná kontrolórka predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý 

musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním MsZ zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Návrh 

plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2018 zahŕňa kontrolu uznesení MsZ v zmysle § 18 d) odst. 

1 zákona č. 369/1990 Zb., kontrolu plnenia opatrení v Materskej škole P. Jilemnického, Nová 

Dubnica, kontrolu použitia účelovej dotácie v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva a kontrolu dokumentácie na mestskom úrade. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 sa pokladá za písomné poverenie na vykonávanie kontrolnej 

činnosti. 

 

Na zasadnutie prišiel JUDr. Holba.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

I. polrok 2018. 
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4.  Návrh rozpočtu BP, m.p.o, Nová Dubnica na rok 2018, 2019, 2020 a návrh podnikateľského 

plánu BP, m.p.o., Nová Dubnica na rok 2018, 2019, 2020 

     Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. 

 

Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 je vypracovaný v súlade s Opatrením Ministerstva financií 

SR č. 010175/2004-42 z 08.12.2004, ktorým sa ustanovila rozpočtová klasifikácia s účinnosťou od 

01.01.2005 v zmysle neskorších doplnkov. Vypracovaný rozpočet je rozčlenený na časť pre verejno-

prospešnú činnosť a časť pre podnikateľskú činnosť, ako podnikateľský plán mestskej príspevkovej 

organizácie. 

A/ Rozpočet pre verejnoprospešnú činnosť:  

1. Návrh rozpočtu na rok 2018: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 170 000 € . Suma 170 000 € je 

príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových 

priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 170 000 €. 

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál sú 91 697 €. Ostatné náklady vo výške 

78 303 € tvoria režijné náklady spojené so správou (mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a 

ostatné služby) na stredisku BP, m.p.o.. Ďalej do výdavkov roku 2018 patrí FPUaO nájomné byty 

Dubová 927 a Dubová 930. 

2. Návrh rozpočtu na rok 2019: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 125 593 €. Suma 125 593 € je 

príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových 

priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 125 593 €. 

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 42 784 €. Ostatné výdavky vo 

výške 82 809 € tvoria režijné výdavky spojené so správou (mzdy, príspevky do poisťovní, ost. soc. 

náklady, materiál, kolky, nájom, energie a ostatné služby) na stredisku BP, m.p.o.. 

3. Návrh rozpočtu na rok 2020: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 131 724 €. Suma 131 724 € je 

príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových 

priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 131 724 €. 

Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 43 978 €. Ostatné výdavky vo 

výške 87 746 € tvoria režijné výdavky spojené so správou (mzdy, príspevky do poisťovní, ost. soc. 

náklady, materiál, kolky, nájom, energie a ostatné služby) na stredisku BP, m.p.o.. 

B/ Podnikateľský plán pre podnikateľskú činnosť: 

Predmetný plán je v časti príjmov  a výdavkov vyrovnaný v celkovej výške: v roku 2018 63 401 €, v 

roku 2019 63 401 € a v roku 2020 63 401 €. Spoločné výdavky týkajúce sa verejno-prospešnej 

činnosti a podnikateľskej činnosti boli rozdelené len v takom pomere, aby bol podnikateľský plán 

vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. V podnikateľskej činnosti podľa zákona o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z., jej novele č. 367/2004 Z.z., č.268/2007 Z.z. a 

č.125/2016 Z.z. spravované budovy majú zriadené bežné účty a uvedené príjmy a výdavky spojené s 

prevádzkou budov  prechádzajú týmito účtami. Príjmy za správu spravovaných bytov a nebytových  

priestorov sú v roku 2018 63 401 €, v roku 2019 63 401 € a v roku 2020 63 401 €. Rozpočet BP, 

m.p.o., je rozpísaný podľa jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje prehľad očakávaného 

plnenia finančných prostriedkov BP, m.p.o. v rokoch 2018, 2019 a 2020. Rozpočet bol vypracovaný s 

tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných prostriedkov z 

rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2018, 2019 a 2020 sú vyrovnané. 

 

Na zasadnutie prišiel Ing Kusý.  

 

Ing. Gašajová upozornila na dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. - Zákon o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je pomer 50 % vlastných príjmov a 50 

% príjmov z rozpočtu mesta.  
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Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť rozpočet BP, 

m.p.o, Nová Dubnica na rok 2018, 2019, 2020 a návrh podnikateľského plánu BP, m.p.o., Nová  

Dubnica na rok 2018, 2019, 2020.   

 

Ing. Kunert poznamenal, že rozpočet na rok 2018 je skoro o 45 000 € väčší ako na ostatné roky kvôli 

investíciám do údržby. Chcel by vedieť, či rozpočet na ďalšie roky bude menší. 

 

Zo zasadnutia odišiel JUDr. Holba. 

 

Ing. Šlesar odpovedal, že ďalšie roky sú naplánované s určitými predstavami. Nie sú tu zarátané 

všetky voliteľné položky. Veľa vecí sa rieši počas roka a rozpočet sa upravuje.  

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo rozpočet BP, m.p.o, Nová Dubnica na rok 2018, 2019, 2020 

a návrh podnikateľského plánu BP, m.p.o., Nová Dubnica na rok 2018, 2019, 2020. Nebol prítomný 

JUDr. Holba.  

  

5.  Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. - 9. mesiac 2017 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Vnútorné členenie rozpočtu schváleného dňa 08.09.2017: 

- bežný rozpočet je prebytkový vo výške 316 561 €, v príjmovej časti je vo výške 6 191 575 € a vo 

výdavkovej časti vo výške 5 875 014 €,  

- kapitálový rozpočet je v príjmovej časti 815 570 € a vo výdavkovej 3 400 978 €, teda schodkový vo 

výške -2 585 408 €, schodok je vykrývaný prebytkom v bežnom rozpočte a z finančných operácií, 

- finančné operácie sú v príjmovej časti vo výške 2 458 397 € a vo výdavkovej 189 550 €, sú 

postavené ako prebytkové vo 2 268 847 €, 

- celkom je rozpočet vyrovnaný ,  v príjmová aj výdavková časť je vo výške 9 465 542 €. 

Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v príslušnom účtovnom období sa zistí zmena stavu 

peňažných prostriedkov, t.j. prebytok alebo úbytok peňažných prostriedkov, a tiež prebytok alebo 

schodok rozpočtu. Kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu k 31.09.2017 je 

prebytok vo výške 448 427,37 €, pri plnení príjmov na 76 % a výdavkov na 70 %. Finančné operácie 

majú rozpočet postavený prebytkový vo výške 2 268 847 €, prebytkom je vykrytý bežný a kapitálový 

rozpočet. Výsledok hospodárenia je záporný vo výške - 1 040 187,07 €. Spolu s finančnými 

operáciami je rozpočet vyrovnaný  a výsledok hospodárenia mesta s rozpočtom je 448 427,37 €. 

 

Na zasadnutie prišiel JUDr. Holba. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na vedomie 

správu o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. - 9. mesiac 2017. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta 

Nová Dubnica za 1. - 9. mesiac 2017.  

 

6.  Prehľad pohľadávok k 30.09.2017  

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Informácia o stave pohľadávok k 30.09.2017 je podľa jednotlivých druhov: daň z nehnuteľnosti, daň 

za predajné automaty, daň za nevýherné hracia prístroje, poplatky za odpad, poplatky za psov, verejné 
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priestranstvo, nájom pozemkov, prenájom budov a bytov, pokuty a penále, prenájom mestskej 

knižnice, pohľadávky z faktúr v evidencii mesta, daň za ubytovanie, poskytnutá zľava pri predaji 

mestského bytu, poplatok za malý zdroj znečistenia, pohľadávky zo zmlúv a pohľadávky z predaja 

pozemkov. Celkové pohľadávky mesta k 30.09.2017 sú vo výške 168 356,98 €. Oproti II. štvrťroku 

2017, klesli pohľadávky za roky 2005 - 2016 o 2 600 €, za rok 2017 je pohľadávka vo výške 12 

296,43 €. Pohľadávky v lehote splatnosti sú vo výške 103 606,47 €. Celkom sú pohľadávky vo výške 

168 356,98 €.           

   

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na vedomie 

prehľad pohľadávok k 30.09.2017.   

 

Ing. Marušinec doplnil, že pohľadávky sa pravidelne vyhodnocujú. Občania sú kontaktovaní, aby 

svoje pohľadávky uhradili. Dôležitý bude stav pohľadávok k 31.12.2017. Rok 2015 je v exekučnom 

konaní, na rok 2016 prebehli výzvy a ide tiež do exekučného konania. Ak pohľadávky nie sú do roka 

uhradené, automaticky sa posielajú na exekúciu.  

 

JUDr. Holba sa zaujímal o účtovanie majetkových sankcií.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že tie sa účtujú až po ich zaplatení.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie prehľad pohľadávok k 30.09.2017.  

 

7.  Návrh na odpísanie pohľadávok k 31.12.2017 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Pohľadávky, ktoré mesto Nová Dubnica navrhuje odpísať sú vo výške 1 419,78 €. Všetky uvedené 

pohľadávky sú vedené v účtovníctve mesta. Pohľadávky sú rozdelené podľa nasledujúceho kritéria: 

1. Pohľadávky, ktoré budú naďalej vedené v evidencii pohľadávok mesta na podsúvahových účtoch 

mesta sú vo výške 1 419,78 €. 

2. Pohľadávky, ktoré budú odpísané z podsúvahových účtov alebo z evidencie mesta a nenastane už u 

nich žiadne peňažné plnenie sú vo výške 0 €. 

V prípade, že budú pohľadávky podľa bodu 1. schválené MsZ a odpísané z účtovníctva mesta, budú aj 

naďalej vedené v podsúvahovej evidencii. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade následnej úhrady už 

odpísanej pohľadávky do podsúvahovej evidencie, bude úhrada zúčtovaná v účtovníctve. Mesto Nová 

Dubnica týmto nestráca nárok na prijatie uvedenej platby. Po odpísaní na podsúvahový účet bude tieto 

pohľadávky naďalej sledovať mestská právnička a budú aj predmetom informatívnej správy o stave 

pohľadávok. V prípade zoznamu pohľadávok podľa bodu 2., tieto budú odpísané z účtovníctva mesta 

na základe toho, že sa nečaká už ich následná úhrada. Ide o pohľadávky, ktoré sa odpíšu z účtovníctva 

na základe § 83 č. 563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p., nakoľko jeho vymáhanie od dlžníka je 

bezvýsledné. Dôvodovú správu tvorí aj jej rozborová časť podľa jednotlivých druhov pohľadávok. 

Materiál bol spracovaný na základe podkladov zo správy za daň z nehnuteľnosti, špecifické služby a 

komunálne odpady, z ekonomického oddelenia a mestskej právničky JUDr. Kataríny Martinkovej. 

Celý materiál bol prekonzultovaný s mestskou právničkou a jej pripomienky sú zapracované priamo v 

rozborovej časti materiálu.  

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť 

odpísanie pohľadávok k 31.12.2017.   
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MUDr. Augustínová sa spýtala, či pohľadávka pri firme LENPEKO, s.r.o. je vymožiteľná. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že nie je, pretože firma už neexistuje.  

 

P. Bezdeda oznámil, že pracovník TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. dlhuje mestu 10 €. Je možné mu to 

stiahnuť z odmeny? 

 

Ing. Medera reagoval, že nie je. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok k 31.12.2017.   

 

8.   Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2018 - 2020 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica predkladá rozpočet na roky 2018, 2019 a 2020 a spolu s ním aj programový 

rozpočet na roky 2018 až 2020. MsZ schvaľuje rozpočet vrátane programov, podprogramov a prvkov 

na rok 2018. Návrh obsahuje informáciu o legislatívnych východiskách, z ktorých sa vychádzalo pri 

príprave rozpočtu a informácie o finančných vzťahoch, ktoré sú taktiež súčasťou rozpočtu. Rozpočet 

mesta Nová Dubnica je spracovaný v členení: 

a) rozpočet mesta -  rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2018 je postavený ako vyrovnaný. Príjmová 

časť aj výdavková časť je vo výške 3 999 319 €. 

b) rozpočet obecných školských zariadení - rozpočet právnych subjektov (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ a 

CVČ) na rok 2018 je postavený ako vyrovnaný. Príjmová a výdavková časť je vo výške 2 140 757 €. 

c) rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení - rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení 

(OZ EDEN, Spojená škola sv. J. Bosca, ŠPP), ktoré sú taktiež financované z daňových príjmov obce, 

je postavený ako vyrovnaný. Príjmová časť aj výdavková časť je vo výške 412 850 €. 

d) rozpočet Zariadenia pre seniorov - rozpočet zariadenia pre seniorov je postavený ako vyrovnaný. 

Príjmová aj výdavková časť je vo výške 490 590 €. 

Rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2018, vrátane jeho programov a v členení podľa funkčnej a 

ekonomickej klasifikácie a podľa programovej štruktúry je v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu 

vo výške 7 043 516 € a je vyrovnaný. 

 

Ing. Gašajová predložila svoje stanovisko. K základným úlohám hlavnej kontrolórky podľa zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. patrí vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce pred jeho schválením v MsZ. Táto povinnosť hlavnej kontrolórke vyplýva z § 18 f ods. 1 písm. c) 

zákona o obecnom zriadení. Predložený návrh rozpočtu rešpektuje platné zákony a všeobecne platné 

pravidlá týkajúce sa rozpočtu obcí. Vnútorne je správne členený na bežný rozpočet, kapitálový 

rozpočet a finančné operácie v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 

MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 

ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., podľa ktorého sa  jednotne určujú a triedia 

príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými 

aktívami a pasívami. Na základe skutočností uvedených v stanovisku hlavná kontrolórka odporučila 

poslancom schváliť návrh rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2018 tak, ako je predložený na 

rokovanie MsZ a návrh rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2019-2020 zobrať na vedomie. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť viacročný 

programový rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2018 a roky 2019 - 2020 zobrať na vedomie.         
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo viacročný programový rozpočet mesta Nová Dubnica 

na rok 2018. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie viacročný programový rozpočet mesta Nová 

Dubnica na roky 2019 - 2020. 

 

9.  Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2017 o doplnení VZN mesta Nová Dubnica č. 7/2011 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 6/2016 a VZN č. 4/2017 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. bol návrh VZN v zákonnej 

lehote 15 dní pred rokovaním MsZ vyvesením zverejnený na úradnej tabuli mesta, ako aj na 

internetovej stránke mesta. Dňom zverejnenia dňa 29.11.2017 začala plynúť 10 dňová lehota, počas 

ktorej mohli v súlade  s § 6 ods. 4 citovaného zákona fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku 

k návrhu VZN. Hlavným dôvodom na predloženie návrhu VZN je doplnenie podmienok poskytovania 

dotácií z rozpočtu mesta pre právnické osoby podľa § 7 ods. 2  zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení, ktorých zakladateľom je mesto. Zákonom č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol doplnený zákon č. 583/2004 Z.z. o podmienku 

obligatórneho charakteru v § 7 ods. 7. Z uvedených dôvodov sa do VZN o poskytovaní finančných 

dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica dopĺňa nová podmienka možnosti čerpania dotácií pre 

právnickú osobu, a to podmienka, že právnickej osobe nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie. V nadväznosti na to boli doplnené povinné prílohy žiadosti o dotáciu o čestné prehlásenie so 

zapracovanými zmenami. Predkladaný návrh VZN ďalej upravuje spôsob uznania výdavkov 

platiteľovi DPH pri zúčtovaní dotácie a upresňuje niektoré podmienky zúčtovania dotácie, čím sa 

sleduje spresnenie časového obdobia uznania dokladov, poskytnutie dostatočného časového priestoru 

na predloženie zúčtovania dotácie z pôvodných 15 dní na 30 dní od času použitia dotácie a zároveň 

kladie dôraz na dodržanie tohto termínu. Vzhľadom k uvedeným podmienkam navrhuje MsZ schváliť                       

VZN mesta Nová Dubnica č. .../2017 o doplnení VZN mesta Nová Dubnica č. 7/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica v znení VZN č. 6/2016 a č. 4/2017. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť VZN 

mesta Nová Dubnica č. .../2017 o doplnení VZN mesta Nová Dubnica č. 7/2011 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mesta v znení VZN č. 6/2016 a VZN č. 4/2017 s malou pripomienkou týkajúcej sa 

formulácie a spresnenia textu Čl. 6 Zúčtovanie dotácie.  

 

Bc. Pažítka predložil poslanecký návrh, aby sa v Čl. 6 Zúčtovanie dotácie ods. 2, v písmene a) a b) 

schválil nasledovný nový text, ktorý znie: 

a): „podľa Čl. 2 ods 5, písmeno a) až i) VZN je povinný vykonať žiadateľ vždy písomne na základe 

účtovných dokladov do 30 dní od posledného použitia dotácie v dvoch písomných vyhotoveniach (z 

toho jeden originál a jedna kópia). V prípade použitia dotácie v čase od 15.11 príslušného roka platí 

termín zúčtovania najneskôr do 15.12 príslušného roka. 

b): „podľa Čl. 2 ods 5, písmeno j) VZN je povinný vykonať žiadateľ vždy písomne na základe 

účtovných dokladov do 30 dní od posledného použitia dotácie, najneskôr do 30.11. príslušného roka,  

v dvoch písomných vyhotoveniach (z toho jeden originál a jedna kópia). V prípade použitia dotácie 

v čase od 01.11 príslušného roka platí termín zúčtovania najneskôr do 30.11 príslušného roka. 
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Ing. Marušinec dal hlasovať za poslanecký návrh Bc. Pažítku.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poslanecký návrh Bc. Pažítku.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN mesta Nová Dubnica č. .../2017 o doplnení VZN 

mesta Nová Dubnica č. 7/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 6/2016 a VZN 

č. 4/2017. 

 

10.  Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2017 o doplnení VZN mesta Nová Dubnica č. 13/2015 

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 8/2016  

        Predkladala: prednostka MsÚ 

MsZ schválilo dňa 16.12.2015 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 

len nariadenie), v ktorom schválilo Prílohu č. 1 - Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Sadzbu za množstvový zber schválilo vo výške 0,080 €/liter odpadu. Zákon NR SR č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady sa menil a upravil sadzbu za množstvový zber tak, že určil rozpätie: najmenej 0,0033 € 

a najviac 0,0531 €/liter odpadu. Navrhujeme sumu 0,0531 €/liter odpadu, preto je potrebné Prílohu č. 1 

zmeniť a nahradiť za množstvový zber zníženou sadzbou.  

Ing. Lackovičová predložila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť VZN 

mesta Nová Dubnica č. .../2017 o doplnení VZN mesta Nová Dubnica č. 13/2015 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 8/2016. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN mesta Nová Dubnica č. .../2017 o doplnení VZN 

mesta Nová Dubnica č. 13/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

VZN č. 8/2016. 

 

11. Návrh VZN mesta Nová Dubnica o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica  

        Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. bol návrh VZN v zákonnej 

lehote 15 dní pred rokovaním MsZ vyvesením zverejnený na úradnej tabuli mesta, ako aj na 

internetovej adrese mesta. Dňom vyvesenia dňa 29.11.2017 začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej 

mohli v súlade s § 6 ods. 4 citovaného zákona fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k 

návrhu VZN. Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica požiadalo o zmenu článku 13 - Výška úhrady za 

poskytované sociálne služby podľa stupňa odkázanosti nasledovne: 

Doteraz platné: Výška úhrady pre klienta zaradeného v II. až VI. stupni odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby je podľa stupňa odkázanosti, odborných činností, obslužných činností a ďalších činností 

poskytovaných v zariadení: 

Stupeň odkázanosti  
Priemerný rozsah odkázanosti 

(hod./deň) 
Úhrada v € 

II. 2-4 15 

III. 4-6 20 

IV. 6-8 25 

V.  8-12 35 

VI.  viac ako 12 45 
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Navrhované: Výška úhrady pre klienta zaradeného v II. až VI. stupni odkázanosti na pomoc inej 

fyzickej osoby je podľa stupňa odkázanosti, odborných činností, obslužných činností a ďalších činností 

poskytovaných v zariadení: 

Stupeň odkázanosti  Priemerný rozsah odkázanosti 

(hod./deň) 

Úhrada v € 

II. 2-4 25 

III. 4-6 30 

IV. 6-8 35 

V.  8-12 45 

VI.  viac ako 12 55 

 

Ing. Lackovičová predložila stanovisko FaMK a sociálno-zdravotne-bytovej komisie, ktoré na svojom 

zasadnutí odporučili schváliť VZN mesta Nová Dubnica o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o 

spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN mesta Nová Dubnica o rozsahu poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica. 

 

12.  Vzdanie sa členstva v občianskom výbore m.č. Kolačín, návrh na odvolanie predsedu komisie 

VÚPaD a voľba nového predsedu, voľba člena komisia životného prostredia a ekológie   

        Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 2.11.2017 požiadala Alena Bokorová o uvoľnenie z funkcie člena občianskeho výboru v Kolačíne 

zo zdravotných dôvodov. Nový člen nebol navrhnutý. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemôže 

vykonávať funkciu predsedu komisie VÚPaD Ing. Marián Medera. Do tejto funkcie bol navrhnutý Ing. 

Peter Lendel. Tiež sa navrhlo doplniť komisiu životného prostredia a ekológie o nového člena  Paulínu 

Pružincovú. 

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi odvolalo Ing. Mariána Mederu z funkcie predsedu komisie VÚPaD a 

Alenu Bokorovú z funkcie člena občianskeho výboru m.č. Kolačín. Hlasovania sa zdržali Ing. Kusý, 

Ing. Lendel a Ing. Medera.    

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi zvolilo Ing. Petra Lendela za predsedu komisie VÚPaD a Paulínu 

Pružincovú za člena komisie životného prostredia a ekológie. Hlasovania sa zdržal Ing. Lendel. 

 

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

623 

        Predkladal: zástupca primátora 

Dňa 31.12.2017 skončí platnosť „Zmluvy  o  prevádzkovaní  pohrebných  služieb  a  správe pohrebísk 

č. 105/2013“ uzavretej dňa 04.04.2013 medzi mestom Nová Dubnica ako objednávateľom a  

Miroslavom Kondelom MK & M-SK  ako prevádzkovateľom. V tejto súvislosti mesto Nová Dubnica 

ako prenajímateľ dalo výpoveď z Nájomnej zmluvy č. 130/2013 uzatvorenej medzi mestom Nová 

Dubnica a Miroslavom Kondelom  MK & M-SK  dňa 30.04.2013 v znení Dodatku č. 1 na nájom Domu  

smútku v Novej Dubnici - súp. č. 622 a Domu smútku v m.č. Kolačín - súp. č. 623. Platnosť zmluvy  

skončí v súlade s 3-mesačnou výpovednou lehotou 31.12.2017. Mesto ako verejný obstarávateľ podľa §  

7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v z.n.p. a v súlade so Smernicou IS 03/2016 vykonalo v dňoch 07.11.2017 až 10.11.2017 v 

súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou  

„Prevádzka a správa pohrebísk a domov smútku na území mesta Nová Dubnica“, z ktorého bola 
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vyhodnotená ako úspešný uchádzač spoločnosť KAMEgroup, s.r.o., Košeca. Následne v súlade so  

zákonom bola so spoločnosť KAMEgroup, s.r.o. ako úspešným uchádzačom dňa 29.11.2017 

uzatvorená „Zmluva  o  poskytovaní  služieb prevádzkovateľa a správcu pohrebísk a domov smútku v 

meste Nová Dubnica  č. 428/2017“  podľa § 269  ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v z.n.p. a zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v z.n.p.. Pre plnenie povinností vyplývajúcich z 

uvedenej  zmluvy zo strany prevádzkovateľa je potrebné prenechať Dom smútku na cintoríne v Novej 

Dubnici a  Dom smútku na cintoríne v m.č. Kolačín do nájmu prevádzkovateľovi pohrebísk - 

spoločnosti KAMEgroup, s.r.o.  a to  podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  č. 138/1991 Zb.  o majetku  

obcí  v z.n.p.. V prípade schválenia prenájmu domov smútku vrátane ich zariadenia MsZ, nájomca - 

prevádzkovateľ ich môže užívať len pre pohrebné obrady uskutočňované na území Mesta Nová 

Dubnica, čo bude aj jedna z podmienok nájomnej zmluvy. Výška nájomného za prenájom obidvoch 

domov smútku je navrhovaná v rovnakej výške ako doposiaľ, a z tohto dôvodu je v návrhu uznesenia 

výška nájomného za celý predmet  nájmu 500 €/rok. 

Bc. Pažítka predložil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí neodporučila schváliť prenájom 

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

odporučila materiál odložiť, pripraviť nový proces verejného obstarávania a dodatkom predĺžiť zmluvu 

so súčasným nájomcom na dobu nevyhnutnú do skončenia procesu verejného obstarávania.     

Ing. Marušinec udelil slovo zástupcom spoločnosti KAMEgroup, s.r.o. p. Kalamenovi a p. Melišovi. 

P. Meliš uviedol, že informácie, ktoré sa hovoria o ich spoločnosti sú pre nich urážajúce, pre poslancov 

MsZ zavádzajúce. Odpovie na všetky otázky poslancov. Majú pri sebe dokumenty, ktoré dokazujú, že 

veci, ktoré sa o nich hovoria, nie sú založené na pravde. 

P. Kalamen dodal, že na základe mailu, ktorý bol poslancom poslaný, mali vo firme veľa kontrol 

z rôznych úradov na základe jedného anonymu. Všetky kontroly, ktoré boli vykonané za posledné 2 

mesiace dopadli negatívne a ich záznamy má pri sebe. Majú pri sebe aj nájomné zmluvy na správu 

cintorínov v obciach Košeca a Horné Srnie.  

Mgr. Zemko poznamenal, že nedostal žiadny mail. Spýtal sa, ako dlho vykonávajú správu cintorína 

v Hornom Srní a Košeci, a kedy začali podnikať.   

P. Kalamen odpovedal, že podnikať začali pred 3,5 rokom v Košeci. V Hornom Srní podnikali 2 roky 

a mali uzavretú zmluvu na dobu určitú. Dňom 14.12.2017 podpísali zmluvu na dobu neurčitú.  

Bc. Cucík chcel vedieť, či si vedenie mesta overilo, ako spoločnosť spravuje cintoríny napr. v Košeci. 

Ing. Marušinec odpovedal, že áno. Mal to na starosti zástupca primátora.  

Bc. Pažítka reagoval, že bol za starostom obce Košeca a pýtal sa na spokojnosť so spoločnosťou 

KAMEgroup, s.r.o.. Starosta je s nimi spokojný a nebolo na nich povedané krivé slovo. 

Mgr. Zemko sa spýtal, či zmluva s obcou Košeca bola podpísaná ešte so starostom Mgr. Brtáňom.   

P. Kalamen odpovedal, že áno.  

P. Meliš poznamenal, že majú viac dokumentov, ktoré dokazujú, že to, čo sa o nich šíri, nie je pravda.  

P. Kalamen dodal, že do septembra 2017 nemali z úradov žiadnu kontrolu. Keď sa začali zaujímať 

o správcovstvo cintorínov na Novej Dubnici, začali sa kontroly.  
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P. Meliš poznamenal, že ich pohrebná služba si robí robotu na 100%. Ich firma ľudí len pochováva, 

nemajú kamenárstvo.  

Ing. Lendel chcel vedieť, koľko má spoločnosť zamestnancov a na aký úväzok.  

P. Kalamen odpovedal, že 10 zamestnancov na TPP a 7 pracovníkov, ktorí pracujú na dohodu. 

Mgr. Doman sa spýtal, či sa v tomto bode schvaľuje prenájom Domu smútku. 

Ing. Marušinec vysvetlil, že mesto robilo verejné obstarávanie na správcu cintorína. Na to, aby 

spoločnosť mohla vykonávať správu cintorína, potrebujú mať nehnuteľnosti v nájme, a to podlieha 

uzneseniu MsZ. Teraz sa hlasuje o tom, či spoločnosť dané nehnuteľnosti bude mať v nájme alebo nie. 

Správca nebude mať na starosti pochovávanie ľudí, ale len údržbu a správu cintorína.  

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo majetok mesta Nová Dubnica stavbu Dom smútku, súp. č. 

622, na Ul. Krátkej a stavbu Dom smútku súp. č. 623, na Ul. Družobnej ako dočasne prebytočný 

majetok . Hlasovania sa zdržali MUDr. Augustínová, p. Babuková, PaedDr. Kačíková, Ing. Kunert, Ing. 

Kusý a Ing. Medera. 

MsZ v Novej Dubnici neschválilo nájom nehnuteľností stavbu Dom smútku, súp. č. 622, na Ul. Krátkej 

a stavbu Dom smútku súp. č. 623, na Ul. Družobnej ako nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou  

všetkých poslancov. Za návrh bolo len 8 poslancov. Hlasovania sa zdržali MUDr. Augustínová, p. 

Babuková, JUDr. Holba, PaedDr. Kačíková, Ing. Kunert, Ing. Kusý a Ing. Medera.   

14.  Prenájom predajných stánkov na Mierovom námestí spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o.  

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Mesto obdržalo dňa 13.11.2017 žiadosť od spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., Nová Dubnica o 

prenájom obidvoch predajných stánkov nachádzajúcich sa na Mierovom námestí v Novej Dubnici. O 

prenájom uvedených pozemkov žiada spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. za účelom predaja 

nápojov a občerstvenia počas vianočného obdobia od 15.12.2017 do 07.01.2018. Mesto v súčasnosti 

predajné stánky na Mierovom námestí v Novej Dubnici nevyužíva a v uvedenom období ich ani 

neplánuje využívať. Prenájmom predajných stánkov na Mierovom námestí žiadateľovi - spoločnosti 

Nová Dubnica Invest, s.r.o., ktorej 100 % vlastníkom je mesto Nová Dubnica, na účel predaja nápojov 

a  občerstvenia verejnosti počas vianočného obdobia, chce mesto Nová Dubnica podporiť a zabezpečiť 

služby pre jeho obyvateľov a  návštevníkov počas  vianočných sviatkov. Výška nájomného je 1,00 € za 

celé obdobie nájmu za celý predmet nájmu. Doba nájmu je od 15.12.2017 do 07.01.2018. Ostatné 

zmluvou neupravené práva a povinnosti strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka v z.n.p..         

                                                                                               

Bc. Pažítka predložil stanovisko KSRM a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí odporučili schváliť 

prenájom predajných stánkov na Mierovom námestí spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o.. 

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo majetok mesta Nová Dubnica - dva drevené predajné stánky 

(o pôdoryse š. 1,8 m x dl. 2,5 m) nachádzajúce sa na Mierovom námestí v Novej Dubnici ako dočasne 

prebytočný majetok. Hlasovania sa zdržal Ing. Kusý. 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo nájom nehnuteľného majetku - dva drevené predajné stánky 

(o pôdoryse š. 1,8 m x dl. 2,5 m)  nachádzajúce sa na Mierovom námestí v Novej Dubnici ako nájom 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - prípad hodný osobitného 

zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Hlasovania sa zdržal Ing. Kusý. 
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MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo prenechanie nehnuteľností - dva drevené predajné stánky (o 

pôdoryse š. 1,8 m x dl. 2,5 m)  nachádzajúce sa na Mierovom námestí v Novej Dubnici podľa § 9a ods. 

9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. do nájmu spoločnosti Nová Dubnica Invest, 

s.r.o, Nová Dubnica. Výška nájomného je 1,00 € za celé obdobie nájmu za celý predmet nájmu. 

Hlasovania sa zdržal Ing. Kusý. 

 

15. Prenájom pozemkov Futbalovému klubu Nová Dubnica 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Tento návrh uznesenia nadväzuje na predchádzajúci bod programu rokovania MsZ a zaoberá sa taktiež  

zabezpečením podmienok pre činnosť Futbalového klubu Nová Dubnica (ďalej len „FK Nová 

Dubnica“). Z tohto dôvodu je predložený MsZ na prerokovanie návrh uznesenia na prenechanie do 

nájmu FK Nová Dubnica pozemkov parc. KN-C č. 412 - ostatné plochy o výmere 15 313 m² a parc. 

KN-C č. 421 - ostatné plochy o výmere 10 486 m², oba pozemky vedené OÚ Ilava, katastrálnym 

odborom na LV 1000 pre k.ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 mesto Nová Dubnica. FK Nová Dubnica 

ako nástupnícka organizácia po MFK Nová Dubnica naďalej plánuje užívať uvedené pozemky pre 

športovú činnosť detí, mládeže a dospelých v rámci športovej náplne FK Nová Dubnica, a to v súlade 

s platnými stanovami FK Nová Dubnica. Hlavným dôvodom je podpora a rozvoj športovej 

organizovanej činnosti na území mesta. Cena nájmu je 1,00 € ročne za celý predmet nájmu. Doba 

nájmu je neurčitá. Výpovedná lehota je 3 mesačná. Zmeny na nehnuteľnosti je nájomca oprávnený 

vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. Ostatné zmluvou neupravené 

práva a povinnosti strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

Ing. Lackovičová predložila stanovisko KSRM a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí odporučili 

schváliť prenájom pozemkov Futbalovému klubu Nová Dubnica. 

 

P. Bezdeda predložil stanovisko komisie športu a mládeže, ktorá na svojom zasadnutí odporučila 

schváliť prenájom pozemkov Futbalovému klubu Nová Dubnica.  

 

P. Bezdeda dodal, že sa jedná o dve futbalové ihriská. Jedno je hlavné a druhé je pomocné. 

 

Mgr. Zemko sa spýtal, či FK Nová Dubnica je občianske združenie. Ďalej chcel vedieť, či mesto vie 

garantovať, že sa bude na jar pokračovať v 4. lige severo-západ.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že áno je. Zmena nájomníka nastáva preto, že bývalý predseda MFK Nová 

Dubnica Ing. Švec svoje aktivity presunul do Dubnice nad Váhom, kde kúpil futbalový klub. Po 

vzájomnej dohode, že bude lepšie, aby vznikla nástupnická organizácia, dochádza k vzniku FK Nová 

Dubnica. 4. liga sa dohrá pod hlavičkou MFK Nová Dubnica. Od augusta 2018 už bude pôsobiť FK 

Nová Dubnica, kde muži začnú od základnej súťaže. 4. liga vlastnícky patrí MFK Nová Dubnica. FK 

Nová Dubnica preberá súťaže mladších žiakov a prípravky. Dorastenci ostávajú trénovať na Novej 

Dubnici. V štádiu riešenia ostáva, či sa zápasy budú konať v Novej Dubnici alebo v Dubnici nad 

Váhom. Podotkol, že čo sa týka materiálu, má osobný záujem, keďže FK Nová Dubnica vznikol ako 

účelový nástupnický klub, kde je členom. Štatutári mesta založili toto občianske združenie, aby sa 

mohli organizovať súťaže, či žiadať o dotácie.  

 

Ing. Marušinec urobil vyhlásenie o osobnom záujme v prejednanej veci. 

 

Bc. Pažítka urobil vyhlásenie o osobnom záujme v prejednanej veci. 
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Ing. Marušinec doplnil, že komunikácia medzi MFK Nová Dubnica a FK Nová Dubnica je normálna 

a vzájomne si bez problémov odovzdávajú potrebné veci. Majetko-právne vysporiadanie vecí bude 

doriešené po hlasovaní v MsZ.  

 

JUDr. Holba poznamenal, že vyhlásenie Ing. Marušinca a Bc. Pažítka súvisí s ústavným zákonom 

o výkone funkcií verejného činiteľa, kde je potrebné vyhlásiť osobný záujem a jeho zdôvodnenie. 

 

Ing. Kunert chcel vedieť, či prenájom bude platiť od 1.1.2018. 

 

Ing. Ruman odpovedal, že je to vec dohody. Zmluva je účinná deň po zverejnení.  

 

Ing. Marušinec reagoval, že v súčasnosti MFK Nová Dubnica odovzdalo priestory mestu.  

 

Mgr. Zemko sa spýtal, aké finančné prostriedky sú potrebné na to, aby sa mohla hrať 4. liga. Objavili 

sa aj nejakí sponzori, ktorí chceli mestu pomôcť?   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že 35 000 € sú základné výdavky na poplatky zväzu, dopravu, fungovanie, 

mzdy hráčov a všetky potrebné poplatky. Bola tu možnosť pre mesto vlastnícky prevziať MFK Nová 

Dubnica, ale to mesto nechcelo. FK Nová Dubnica do začiatku súťaže má 3 členov, do budúcna ich 

bude 7.  Majú sem vstúpiť rodičia hráčov z jednotlivých kategórii, aby sa spolupodieľali na fungovaní 

a organizovaní klubu. Štatutári mesta majú byť v minorite a fungujú tu len kvôli kontrole finančných 

prostriedkov.  

 

Ing. Kusý poznamenal, že šport a mládež treba podporovať.  

 

Bc. Pažítka dodal, že mesto Ing. Švecovi poďakovalo. Keby nie je jeho, tak by možno futbal nebol na 

takej úrovni, ako je teraz. Nikto nemôže spochybniť prácu, ktorá je za tým. Spolu s primátorom mesta 

sa stali členmi preto, aby sa stihli všetky lehoty. V súčasnosti sa z Novodubničanov dá postaviť len tím 

prípravky a žiakov. Ak by niekto z poslancov chcel pracovať v klube, je to možné. FK Nová Dubnica 

je nová organizácia a nepreberá záväzky ani pohľadávky MFK Nová Dubnica.  

 

P. Bezdeda uviedol, že bol dlhoročným členom MFK Nová Dubnica a futbal treba podporovať.  

          

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo majetok mesta Nová Dubnica parc. KN-C č. 412 - ostatné 

plochy o výmere 15 313 m² a parc. KN-C č. 421 ostatné plochy o výmere 10 486 m² ako dočasne 

prebytočný majetok. Hlasovania sa zdržal Bc. Pažítka. 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo nájom nehnuteľností parc. KN-C č. 412 - ostatné plochy o 

výmere 15 313 m² a parc. KN-C č. 421 ostatné plochy o výmere 10 486 m² ako nájom podľa § 9a ods. 

9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako prípad hodný osobitného zreteľa 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Hlasovania sa zdržal Bc. Pažítka. 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. nehnuteľnosti parc. KN-C č. 412 - ostatné plochy o výmere 15 

313 m² a parc. KN-C č. 421 ostatné plochy o výmere 10 486 m² FK Nová Dubnica, Nová Dubnica. 

Cena nájmu je 1,00 € ročne za celý predmet nájmu. Hlasovania sa zdržal Bc. Pažítka. 
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16.  Výpožička nebytových priestorov v budove súp. č. 14 FK Nová Dubnica 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na základe predchádzajúcich rokovaní vedenia mesta s MFK Nová Dubnica ohľadom činnosti MFK v 

budúcom období, je predložený tento zámer na prenechanie uvedených nebytových priestorov do 

výpožičky FK Nová Dubnica, a to nebytové priestory na prízemí budovy súp. č. 14 na Ul. P.O. 

Hviezdoslava v Novej Dubnici (Dom športu), stavba vedená OÚ Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 

1000, k.ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Mesto Nová Dubnica na parc. KN-C č. 413/3 - zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 686 m², zapísanej na LV č. 1000, k.ú. Nová Dubnica:  

a) miestnosť č. 1 o výmere 16,25 m² (sklad športového náradia) 

b) miestnosť č. 2 o výmere 17,00 m² (rozhodca) 

c) miestnosť č. 3 o výmere 16,25 m² (kancelária) 

d) miestnosť č. 4 o výmere 24,00 m² (spoločenská miestnosť) 

e) miestnosť č. 6 o výmere 16,43 m² (šatňa) 

f) miestnosť č. 7 o výmere 27,56 m² (sušiareň) 

g) miestnosť č. 8 o výmere 17,23 m² (práčovňa) 

h) miestnosť č. 9 o výmere 18,02 m² (šatňa hostia) 

i) miestnosť č. 10 o výmere 18,02 m² (šatňa) 

j) miestnosť č. 11 o výmere 18,02 m² (šatňa) 

k) miestnosť č. 12 o výmere 14,19 m² (sklad náradia) 

l) miestnosť č. 13 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC) 

m) miestnosť č. 14 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC) 

n) miestnosť č. 15 o výmere 14,19 m² (WC) 

o) miestnosť č. 16 o výmere 17,00 m² (šatňa) 

p) miestnosť č. 17 o výmere 17,00 m² (šatňa) 

q) miestnosť č. 18 o výmere 17,00 m² (šatňa) 

r) miestnosť č. 19 o výmere 4,95 m² (sklad náradia) 

s) miestnosť č. 20 o výmere 28,56 m² (chodba) 

t)  miestnosť č. 21 o výmere 42,14 m² (chodba). 

Spolu je to 377,5 m². FK Nová Dubnica ako nástupnícka organizácia po MFK Nová Dubnica naďalej 

plánuje užívať uvedené nebytové priestory pre športovú činnosť detí,  mládeže a dospelých v rámci  

športovej náplne FK Nová Dubnica, a to v súlade s platnými Stanovami FK Nová Dubnica. Hlavným 

dôvodom je podpora a rozvoj športovej organizovanej činnosti na území mesta. Doba výpožičky je 

neurčitá. Výpovedná lehota je 3 mesačná. Zmeny na nehnuteľnosti je nájomca oprávnený vykonávať 

len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa. Ostatné zmluvou neupravené práva a 

povinnosti strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

Ing. Lackovičová predložila stanovisko KSRM a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí odporučili schváliť 

výpožičku nebytových priestorov v budove súp. č. 14 FK Nová Dubnica. 

 

Bc. Pažítka urobil vyhlásenie o osobnom záujme v prejednanej veci. 

 

P. Bezdeda predložil stanovisko komisie športu a mládeže, ktorá na svojom zasadnutí odporučila 

schváliť výpožičku nebytových priestorov v budove súp. č. 14 FK Nová Dubnica. 

 

P. Bezdeda dodal, že sa jedná o poslednú mestskú budovu, ktorá nemá vymenené okná. Bolo by dobré 

pre nástupnické občianske združenie vytvoriť dobré podmienky. 
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MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo majetok mesta Nová Dubnica miestnosť č. 1 o výmere 16,25 

m² (sklad športového náradia), miestnosť č. 2 o výmere 17,00 m² (rozhodca), miestnosť č. 3 o výmere 

16,25 m² (kancelária), miestnosť č. 4 o výmere 24,00 m² (spoločenská miestnosť), miestnosť č. 6 o 

výmere 16,43 m² (šatňa), miestnosť č. 7 o výmere 27,56 m² (sušiareň), miestnosť č. 8 o výmere 17,23 

m² (práčovňa), miestnosť č. 9 o výmere 18,02 m² (šatňa hostia), miestnosť č. 10 o výmere 18,02 m² 

(šatňa), miestnosť č. 11 o výmere 18,02 m² (šatňa), miestnosť č. 12 o výmere 14,19 m² (sklad náradia), 

miestnosť č. 13 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC), miestnosť č. 14 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC), 

miestnosť č. 15 o výmere 14,19 m² (WC), miestnosť č. 16 o výmere 17,00 m² (šatňa), miestnosť č. 17 o 

výmere 17,00 m² (šatňa), miestnosť č. 18 o výmere 17,00 m² (šatňa),  miestnosť č. 19 o výmere 4,95 m² 

(sklad náradia), miestnosť č. 20 o výmere 28,56  m² (chodba) a miestnosť č. 21 o výmere 42,14 m² 

(chodba) ako dočasne prebytočný majetok. Hlasovania sa zdržal Bc. Pažítka. 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo výpožičku nehnuteľností miestnosť č. 1 o výmere 16,25 m² 

(sklad športového náradia), miestnosť č. 2 o výmere 17,00 m² (rozhodca), miestnosť č. 3 o výmere 

16,25 m² (kancelária), miestnosť č. 4 o výmere 24,00 m² (spoločenská miestnosť), miestnosť č. 6 o 

výmere 16,43 m² (šatňa), miestnosť č. 7 o výmere 27,56 m² (sušiareň), miestnosť č. 8 o výmere 17,23 

m² (práčovňa), miestnosť č. 9 o výmere 18,02 m² (šatňa hostia), miestnosť č. 10 o výmere 18,02 m² 

(šatňa), miestnosť č. 11 o výmere 18,02 m² (šatňa), miestnosť č. 12 o výmere 14,19 m² (sklad náradia), 

miestnosť č. 13 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC), miestnosť č. 14 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC), 

miestnosť č. 15 o výmere 14,19 m² (WC), miestnosť č. 16 o výmere 17,00 m² (šatňa), miestnosť č. 17 o 

výmere 17,00 m² (šatňa), miestnosť č. 18 o výmere 17,00 m² (šatňa),  miestnosť č. 19 o výmere 4,95 m² 

(sklad náradia), miestnosť č. 20 o výmere 28,56  m² (chodba) a miestnosť č. 21 o výmere 42,14 m² 

(chodba) ako výpožičku podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. ako 

prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Hlasovania sa zdržal Bc. 

Pažítka. 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo prenechanie do výpožičky podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. nehnuteľnosti miestnosť č. 1 o výmere 16,25 m² (sklad 

športového náradia), miestnosť č. 2 o výmere 17,00 m² (rozhodca), miestnosť č. 3 o výmere 16,25 m² 

(kancelária), miestnosť č. 4 o výmere 24,00 m² (spoločenská miestnosť), miestnosť č. 6 o výmere 16,43 

m² (šatňa), miestnosť č. 7 o výmere 27,56 m² (sušiareň), miestnosť č. 8 o výmere 17,23 m² (práčovňa), 

miestnosť č. 9 o výmere 18,02 m² (šatňa hostia), miestnosť č. 10 o výmere 18,02 m² (šatňa), miestnosť 

č. 11 o výmere 18,02 m² (šatňa), miestnosť č. 12 o výmere 14,19 m² (sklad náradia), miestnosť č. 13 o 

výmere 16,83 m² (sprchy a WC), miestnosť č. 14 o výmere 16,83 m² (sprchy a WC), miestnosť č. 15 o 

výmere 14,19 m² (WC), miestnosť č. 16 o výmere 17,00 m² (šatňa), miestnosť č. 17 o výmere 17,00 m² 

(šatňa), miestnosť č. 18 o výmere 17,00 m² (šatňa),  miestnosť č. 19 o výmere 4,95 m² (sklad náradia), 

miestnosť č. 20 o výmere 28,5 m² (chodba) a miestnosť č. 21 o výmere 42,14 m² (chodba) FK Nová 

Dubnica. Hlasovania sa zdržal Bc. Pažítka. 

 

17.  Zriadenie vecného bremena na Ul. Slobody v k.ú. Veľký Kolačín v prospech Róberta Blaška 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Ing. Róbert Blaško, bytom Dubnica nad Váhom, dňa 25.10.2017 požiadal mesto o zriadenie vecného 

bremena (rozsah približne 10,85 m²) za účelom vybudovania mosta cez koryto potoka na pozemku 

parc. KN-E č. 5006/1, v k.ú. Veľký Kolačín, vo vlastníctve mesta Nová Dubnica, z dôvodu potreby 

vybudovania prístupu k pozemku parc. KN-C č. 460, v k.ú. Veľký Kolačín. Navrhované premostenie 

pozostáva z betónových základových pásov, betónových opôr, vtokových a výtokových krídiel a 

železobetónovej mostovky. Postup je prerokovanie a schválenie v MsZ, zmluva o budúcej zmluve na 

zriadenie vecného bremena, súhlas oddelenia VÚPaD, realizácia výstavby mosta, geometrické 

zameranie, zmluva o zriadení vecného bremena a zavkladovanie zmluvy. Jednorazová náhrada za vznik 



16 
 

vecného bremena je vo výške 10,00 €/m2 častí pozemkov dotknutých vybudovaním mosta. Poplatok 

66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. Slovenský 

vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, ktorý je správcom dotknutého vodného toku vydal súhlas 

na stavbu uvedeného mosta. 

 

Bc. Pažítka predložil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť zriadenie 

vecného bremena na Ul. Slobody v k.ú. Veľký Kolačín v prospech Róberta Blaška. 

 

JUDr. Holba sa zaujímal o stanovisko výboru v m.č. Kolačín. 

 

PaedDr. Kačíková odpovedala, že výbor sa daným bodom nezaoberal. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena na Ul. Slobody v k.ú. Veľký 

Kolačín v prospech Róberta Blaška. Jednorazový poplatok za zriadenie vecného bremena je 10,00 €/m² 

častí pozemkov dotknutých zriadením vecného bremena. Poplatok 66,00 € za návrh na vklad do 

katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 

 

18.  Informatívna správa o stave súdnych konaní k 30.11.2017 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

1. Súdne spory, v ktorých je mesto Nová Dubnica žalobcom: V súčasnosti je mesto Nová Dubnica 

žalobcom v 12 súdnych sporoch, ktoré nie sú ku dňu podania tejto správy právoplatne ukončené. Z toho 

je 9 súdnych konaní, v ktorých sú vymáhané pohľadávky v celkovej výške 17 141,61 € (1 žaloba 

podaná v roku 2011, 2 žaloby podané v roku 2012, 3 žaloby podané v roku 2013, 1 žaloba podaná v 

roku 2014, 1 žaloba podaná v roku 2015, 2 žaloby podané v roku 2016). Tri súdne spory sa týkajú 

vypratania nehnuteľností (1 žaloba podaná v roku 2015, 1 žaloba podaná v roku 2016, 1 žaloba podaná 

v roku 2017). 

2. Súdne spory, v ktorých je mesto Nová Dubnica žalovaným: V roku 2017 ukončená žaloba žalobcu 

TERMONOVA, a.s. proti mestu Nová Dubnica o návrhu uložiť mestu povinnosť doručiť rozhodnutie. 

Vo veci konal Krajský súd Trenčín, sp. zn. 13S/76/2015, ktorý konanie v prvom stupni zastavil. 

Spoločnosť TERMONOVA, a.s. podala proti rozhodnutiu Krajského súdu Trenčín odvolanie. Najvyšší 

súd Slovenskej republiky pod sp. zn. 4Sžk/2/2016 potvrdil rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, čím 

súdy potvrdili správnosť postupu Stavebného úradu mesta Nová Dubnica v predmetnej veci. V roku 

2017 bol právoplatne ukončený aj spor vo veci žalobcu fyzickej osoby XY, ktorá žalovala mesto vo 

veci údajnej diskriminácie. V diskriminačných sporoch je dôkazné bremeno na strane žalovaného, preto 

mesto v súdnom konaní muselo dokázať, že uvedenú osobu nediskriminovalo. Žaloba bola zamietnutá, 

mesto bolo v spore úspešné. Ku dňu podania tejto správy je mesto žalovaným v spore žalobcu 

spoločnosti TERMONOVA, a.s. o určenie neplatnosti výpovede z nájmu. Vo veci bude nariadené 

pojednávanie. 

3. Iné: V jednom konaní na Okresnom súde Trenčín je mesto Nová Dubnica ustanovené ako kolízny 

opatrovník maloletému dieťaťu, ktoré má trvalý pobyt v meste Nová Dubnica, súdny spor nie je 

ukončený. 

4. Exekučné konania: K 30.11.2017 je otvorených 258 exekučných konaní, kde je mesto oprávneným 

na vymoženie nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady. V súvislosti so 

zmenou legislatívy nie je možné vyčísliť aktuálnu dlžnú výšku za všetky spisy, nakoľko súdni 

exekútori majú povinnosť priebežne poukazovať oprávneným vymožené čiastky. Od 1.4.2017 bola 

novela Exekučného poriadku, ktorá zaviedla povinnosť komunikovať vo veciach výlučne elektronicky, 

pričom výber exekútora určí náhodne súd bez možnosti, aby si oprávnený vybral exekútora. 
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JUDr. Holba chcel vedieť, či výpoveď z nájmu spoločnosti TERMONOVA, a.s. sa týka pozemkov pod 

existujúcou prístupovou cestou. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že nie pod existujúcou cestou, ale týka sa to pozemkov, ktoré mali 

v prenájme. Nikdy to cesta nebola. 

 

JUDr. Holba sa spýtal, či bolo stanovené pojednávanie.  

 

JUDr. Martinková odpovedala, že nie. Čaká sa na termín. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie informatívnu správu o stave súdnych konaní k 

30.11.2017. 

 

19.  Návrh odmien poslancom MsZ a hlavnej kontrolórke mesta 

       Predkladal: primátor mesta 

 

MsZ v Novej Dubnici schválilo Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií pri MsZ, 

Výboru m.č. Kolačín, členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej rady Novodubnických 

zvestí s účinnosťou od 01.01.2017. Podľa Čl. 2, bod 9 týchto zásad, môže MsZ 1x ročne schváliť 

poslancom MsZ jednorazovú odmenu. Navrhujeme vyplatiť poslancom MsZ jednorazovú odmenu vo 

výške 250 €. V zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. môže MsZ 

schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu do výšky 30 % u vypočítaného platu. Navrhol 

vyplatiť hlavnej kontrolórke mesta odmenu vo výške 1 300 € za zodpovednú a kvalitne vykonávanú 

prácu počas celého roka 2017.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odmeny poslancom MsZ a hlavnej kontrolórke mesta. 

 

20.  Návrh na schválenie kapitálovej dotácie pre spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

       Predkladal: primátor mesta 

 

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. je 100% spoločnosť mesta. V roku 2017 jej boli poskytnuté dve 

dotácie, a to bežná dotácia na prevádzkové náklady vo výške 25 000 € a kapitálová dotácia na úhradu 

nákladov spojených s výstavbou letného kúpaliska vo výške 99 000 €. Obidve dotácie boli riadne 

zúčtované. Jednou z podmienok čerpania úveru od ČSOB, a.s. je prijatie uznesenia MsZ, v ktorom by 

bolo schválenie dotácie v objeme 82 000 €, ktoré budú viazané na úhradu záväzkov vyplývajúcich 

z neuhradených faktúr. V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa z rozpočtu obce môžu poskytovať 

dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to konkrétne úlohy a akcie vo verejnom 

záujme alebo v prospech rozvoje územia obce. Výstavba letného kúpaliska má jednoznačne charakter 

verejno-prospešného záujmu pre obyvateľov mesta. Na základe vyššie uvedeného bol MsZ predložený 

návrh na schválenie kapitálovej dotácie vo výške 82 000 € viazanej na úhradu záväzkov vyplývajúcich 

z neuhradených faktúr s termínom čerpania a zúčtovania do 31.12.2017.    

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo kapitálovú dotáciu 82 000 € viazanú na úhradu faktúr po 

realizácií výstavby letného kúpaliska pre spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o.. 
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21.  Rôzne 

 

Primátor mesta Ing. Marušinec poďakoval poslancom MsZ, hlavnej kontrolórke, prednostke MsÚ, 

zamestnancom MsÚ a riaditeľom mestským organizácii za výbornú spoluprácu v roku 2017. Poprial im 

pokojné sviatky prežité v kruhu rodiny. 

 

22.  Záver 

 

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

všetkým za účasť a rokovanie skončil.  

 

 

 

Ing. Eva Lackovičová       Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ       primátor mesta 

 

 

 

I. Overovateľ        II. Overovateľ  

     

 

Zapísala: Ing. Kristína Matulová 

 


