
Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 15.04. 2020 v Kultúrnom dome Kolačín 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ a zástupcov regionálnych médií. Rokovanie MsZ je tiež 

poznačené mimoriadnou situáciou ochorením COVID-19. Ospravedlnil neprítomnosť RNDr. Perichtu, 

CSc.. Ing. Marušinec skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (14 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. Bc. Pažítka predložil poslanecký návrh, aby bol  program rokovania doplnený o bod  č. 6 - 

Schválenie jednorazovej náhrady spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. MsZ v Novej Dubnici 

jednomyseľne schválilo poslanecký návrh Bc. Pažítku. Za návrh programu ako celok po jeho zmene 

hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Dvorský a JUDr. Holba. Písaním 

zápisnice bola určená p. Mikulová. Poslanci následne prikročili k prerokovaniu schváleného programu 

podľa jednotlivých bodov. 

 

1.    Hospodárske výsledky a podnikateľský plán Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica za 

rok 2019 

Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. 

Hospodárenie BP, m.p.o., Nová Dubnica za rok 2019. Hospodársky výsledok z rozpočtu za rok 2019 

je zisk 1 481,78 €, pri plnení príjmov na 95,68 % v objeme 157 868,78 € a výdavkov na 94,78 % v 

objeme 156 387,00 €. Celkové plnenie príjmov je na 95,68% a celkové čerpanie výdavkov na 94,78%.                  

Rozdiel príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2019 je 1 481,78 €.  Podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 

2007 o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre príspevkové organizácie od 01.01.2008 

príspevok od zriaďovateľa k 31.12.2019 bol 165 000,00 €. Nevyčerpané prostriedky v sume 8 613,00 

€ boli vrátené mestu. Rozdiel 1 481,78 € sú uhradené pohľadávky rokov 2013, 2014 a poplatky z 

omeškania. Hospodársky výsledok  z  podnikateľskej činnosti za rok 2019 je zisk 3 146,16 €. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo hospodársky výsledok BP, m.p.o., Nová Dubnica za 

rok 2019 v sume 5 373,65 €. 

 

2.     Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica za rok 2020 

Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o.        

Zdôvodnenie návrhu na zmenu rozpočtu pre r. 2020. Na základe zmluvy o výkone správy č. 13/2009 

uzatvorenej medzi mestom Nová Dubnica a BP, m.p.o., Nová Dubnica od 02.01. 2009 BP zabezpečuje 

výkon správy hnuteľného a nehnuteľného majetku  vo vlastníctve mesta Nová Dubnica.  Rozpočet BP, 

m.p.o., Nová Dubnica na rok 2020 sa  navyšuje v príjmovej časti o 7 200,00 € a výdavkovej časti o                 

7 200,00 €. Dôvodom zmeny a navýšenia rozpočtu je, že pri zostavovaní a následne schválení 

rozpočtu BP, m.p.o., Nová Dubnica na rok 2020 nebolo počítané s nasledovnými akciami: 

rekonštrukcia nájomných priestorov mesta Nová Dubnica v administratívnej budove stredisko 781 a 

výmena radiátorov v budove č.88 ( bývalá Základná umelecká škola).     

Bežný rozpočet:       



Navýšenie rozpočtu na stredisku administratívna budova na položke  635006 o 7 200,00 €. Presun 

rozpočtových položiek 635006 zo stredísk mestské zdravotné stredisko, mestské WC a fontány  na 

stredisko administratívna budova v sume: 1 800,00 €. Presun  rozpočtovej položky 635006 zo 

strediska mestské zdravotné stredisko  na stredisko bývalá ZUŠ v sume 3000,00 € položka 635006. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti po zmene rozpočtu sa príjmová časť zmení na 179 700,00 € a tak 

isto i výdavková časť je 179 700,00 €. Rozpočet zostáva vyrovnaný.  

 

p. Bukovčák sa spýtal, aký je plán so súčasnými priestormi BP, m.p.o., keď sa táto organizácia 

presunie do nových priestorov. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že v týchto priestoroch bude zatiaľ archív BP, m.p.o.. Postupne, ako bude 

zanikať archivačná doba, tak sa bude tento priestor uvoľňovať, ale zatiaľ zostáva v majetku mesta.  

         

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu BP, m.p.o., Nová Dubnica na rok 

2020. 

 

3.     Záverečný účet mesta za rok 2019 

Predkladala: prednostka MsÚ 

Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia obce za 

rozpočtový rok  a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Záverečný účet za rok 2019. 

 

Príjmy 8 258 691,31 

Výdavky 7 893 210,91 

Výsledok hospodárenia - prebytok bežného a kapitálového rozpočtu    365 480,40 

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky      83 047,08 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu o nevyčerpané 

prostriedky 

   282 433,32 

Prebytok finančných operácií    149 893,27 

Neprerozdelené finančné prostriedky po usporiadaní schodku 

rozpočtového hospodárenia prebytkom z finančných operácií 

   432 326,59 

Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta k 

31.12.2019 

   579 007,56 

 

Ing. Lackovičová predložila vyhodnotenie pripomienok k „Návrhu záverečného účtu mesta Nová 

Dubnica za rok 2019.“ Po novele zákona o obecnom zriadení od 1.4.2018 platí, že podľa § 9 ods. 2 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného 

účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom zriadení platia rovnako. K návrhu 

záverečného účtu mesta Nová Dubnica za rok 2019 neboli počas desaťdňovej lehoty vznesené žiadne 

pripomienky. Ďalej predložila stanovisko nezávislej audítorky. Audítorka uskutočnila audit účtovnej 

závierky mesta Nová Dubnica, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za 

rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad 

a účtovných  metód. Podľa názoru audítorky, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný 

obraz finančnej situácie mesta Nová Dubnica k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. Na základe 

overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách  platných v SR 

pre územnú samosprávu v z.n.p., konštatuje, že mesto Nová Dubnica konalo v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách. 



 

 Ing. Gašajová predložila svoje stanovisko. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 

2019 vyplýva z ustanovení § 18f ) Úlohy hlavnej kontrolórky ods. 1 bod c) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p., ktorý ukladá hlavnej kontrolórke vypracovať odborné stanoviská k návrhu 

rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v MsZ. V zmysle § 16 odst.1 

a 2 ) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a doplnení niektorých 

zákonov po skončení rozpočtového roka, je mesto povinné údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne 

spracovať do záverečného účtu mesta. Mesto je povinné finančne usporiadať svoje hospodárenie 

vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu; ďalej 

usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k 

rozpočtom vyšších územných celkov. Záverečný účet mesta a plnenie rozpočtu posudzovaného podľa 

§10 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách v roku 2019 v jeho vnútornom členení je v súlade s 

rozpočtovou klasifikáciou ustanovenou v opatrení MF SR č. MF 010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004  

v z.n.p., ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie v z.n.p.. Záverečný účet obsahuje zákonom stanovené náležitosti podľa §16 ods.5 zákona 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Prerokovanie záverečného účtu mesta Nová Dubnica za rok 2019 je v súlade s § 16 ods. 10 

zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov  a odporučila  MsZ záverečný účet uzavrieť výrokom: „Celoročné hospodárenie 

sa schvaľuje bez výhrad“. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k 

záverečnému účtu mesta a správu nezávislej audítorky z overenia ročnej účtovnej závierky a 

hospodárenia obce. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo celoročné hospodárenie bez výhrad. Prebytok rozpočtu 

v sume 365 480,40 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 

upravený o nevyčerpané prostriedky 83 047,08 € je prebytok 282 433,32 €. Po upravení prebytku o 

prebytkové finančné operácie, ktoré sú vo výške 149 893,27 €, zostávajúce neprerozdelené finančné 

prostriedky v objeme 432 326,59 € budú prerozdelené. Zostatok neprerozdelených finančných 

prostriedkov po usporiadaní rozpočtového hospodárenia s prebytkom finančných operácií vo výške 

432 326,59 € navrhlo rozdeliť nasledovne: prevod do rezervného fondu 28 243,33 € a prevod do fondu 

obnovy a rozvoja mesta /FOaRM/ 404 083,26 €. 

 

4.    Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2020 

Predkladala: prednostka MsÚ 

Predložená zmena rozpočtu rieši zapojenie výsledku hospodárenia za rok 2019 do rozpočtu mesta na 

rok 2020.  Zapojením fondu FRaOM a rezervného fondu je možné vykryť výpadok výnosu z DPFO 

pre mesto. V schválenom rozpočte boli splátky úverov rozpočtované z prebytkového bežného 

rozpočtu,  touto zmenou je možné istiny úverov splácať z finančných aktív /zapojenie fondu/. Napriek 

výraznému výpadku výnosu z daní, momentálne sa v rozpočte uvažuje s výpadkom cca 450 tis. €, je 

touto zmenou rozpočtu stále zabezpečený po finančnej aj personálnej stránke chod úradu, činnosť 

MsP, vývoz smetí a údržba mesta. Uskutočnia sa nevyhnutné zásahy do zelene, údržba ihrísk a 

zabezpečená je kosba v letných mesiacoch. Čiastočne dôjde k zníženiu počtu kultúrnych a športových 

akcií, ktoré nie je možné v tomto období uskutočniť, z dôvodu zákazu zhromažďovania, čo viedlo aj k 

škrtom v rozpočte na týchto položkách. V obmedzenom režime pôjde aj oddelenie výstavby, nakoľko 



niektoré investičné akcie boli celkom zrušené alebo dočasne pozastavené. Zabezpečený je aj chod 

sociálneho oddelenia, kde sa na rozvoz obedov pre starších občanov a obstaranie nákupov pre nich, 

používa auto, ktoré bolo na tento účel zakúpené a nahradí sa tak výpadok opatrovateliek, ktoré 

momentálne nemôžu ísť do rodín. Splácanie istín úverov, úrokov z nich a poistenie je taktiež kryté 

rozpočtom. Celkom rozpočet mesta spolu s právnymi subjektmi / s FO / je vyrovnaný v príjmovej aj 

výdavkovej časti vo výške 8 380 296 €. Zmena rozpočtu spôsobila v príjmovej aj výdavkovej časti 

zvýšenie  rozpočtu o 19 206 €. 

Najnovšia informácia, ktorú mestá obdržali do pozornosti z ústredia ZMOSu je, že prevod výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov  miest a obcí v apríli 2020 dosiahne výšku  cca  173,072 

mil. €, čo bude o 12,597 mil. €  (o 6,78 %) MENEJ  ako bolo poukázané mestám a obciam v apríli 

2019 (cca 185,669 mil. €).  Z celoročného rozpočtu verejnej správy na rok 2020 (2.255,100  mil. €) 

bude aprílový výnos dane z príjmov fyzických osôb cca 7,67 %. Napriek skutočnosti, že za prvé štyri 

mesiace 2020 bude očakávané celoročné plnenie rozpočtu pre mestá a obce na úrovni 37,22 %  budúce 

mesiace budú znamenať výrazný prepad príjmov, na ktorý budú musieť mestá a obce primerane 

reagovať. 

 

p. Bukovčák uviedol, že bol prekvapený, koľko položiek sa v rozpočte škrtalo, hlavne v časti cestnej 

dopravy, kde to bolo výrazne doškrtané aj napriek tomu, že je v meste zničených veľa ciest 

a chodníkov. Na druhej strane je prekvapený, že niektoré položky boli navýšené, niektoré sú nové, 

najmä kultúrne služby  (spracovanie filmu – dohody).  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že mnohé investičné akcie boli vyškrtané, čo sa týka položky spracovanie 

filmu, ide o akciu, ktorá bola rozbehnutá už začiatkom roka. Boli presunuté finančné prostriedky 

v objeme 1 000 €. Ide o prezentačné video o meste, ktoré má slúžiť pri prezentácii zahraničných 

návštev. Posledné takéto video je už 5 rokov staré. Veci, ktoré boli rozbehnuté už na začiatku roka 

pred pandémiou COVID-19 sa mesto snaží dokončiť. Pri plusových číslach ide o dokončenie 

investičných akcií. Celkovo sa podielová daň upravuje o viac ako 450 tis. €. 

 

p. Bukovčák sa spýtal na položky: TP - správu  -25 tis. € a osobný príplatok – správa -25 tis. €. Chcel 

vedieť, koho konkrétne sa to týka. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že sú to všeobecné rozpočtové prostriedky na mzdy. Ide o prostriedky, 

ktoré sa budú šetriť na základe toho, že mnohí zamestnanci sú na OČR a PN v súvislosti s ochorením 

COVID-19. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica a programov na 

rok 2020 v zmysle predloženého materiálu, rozpočtovým opatrením podľa § 14 ods. 2 písm. a)-d) 

Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Rozpočet mesta sa navýšil v celkovom objeme v príjmovej a výdavkovej časti o 

19 206 €. Rozpočet  je po zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 8 380 296 €. 

Zapojenie "Fondu obnovy a rozvoja mesta" vo výške  404 083,26 € a zapojenie " Rezervného fondu" 

vo  výške  8 100 €. 

 

5.    Dodatok č. 13 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

Predkladala: prednostka MsÚ 

Návrh Dodatku č. 13 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica, ktorý tvorí Prílohu č. 

1 materiálu,  je predložený MsZ na prerokovanie z dôvodu aktuálnej situácie týkajúcej sa vírovej 



epidémie COVID-19.  Podľa predloženého návrhu dodatku k zásadám by bolo primátorovi mesta 

umožnené počas doby trvania vyhlásených krízových opatrení znížiť nájomné za prenájom 

nebytových priestorov maximálne o 50 % z výšky nájomného dohodnutého v platných zmluvách o 

nájme nebytových priestorov u jednotlivých nájomcov, v prípade splnenia podmienok bližšie 

špecifikovaných v návrhu dodatku. Navrhovaná zmena v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta 

Nová Dubnica v platnom znení: V Článku 12 – Sadzby nájomného nebytových priestorov a 

pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Nová Dubnica sa vkladá  nový odsek 9, ktorý znie: 

a) Primátor mesta z dôvodu vyhlásených opatrení na zamedzenie šírenia vírovej epidémie (pandémie 

COVID-19) ústredným krízovým štábom, mestským krízovým štábom, hlavným hygienikom alebo 

iným kompetentným orgánom, môže za účelom zmiernenia ekonomického dopadu na fyzické a 

právnické osoby – nájomcov znížiť nájomné za prenájom nebytových priestorov maximálne o 50 % z 

výšky nájomného dohodnutého v platnej zmluve o nájme nebytových priestorov. 

b) Zníženie nájomného podľa  písm. a) tohto odseku je možné za nasledovných podmienok: 

- len počas doby trvania vyhlásených krízových opatrení, 

- u nových zmlúv o  nájme nebytových priestorov uzatvorených počas doby trvania vyhlásených 

krízových opatrení. Pôvodné odseky 9 až 13 sa prečíslujú na odseky 10 až 14. 

 

p. Bukovčák navrhol, aby išlo o zníženie s odkladom a aby v budúcnosti nájomca musel sumu 

doplatiť.  

 

Ing. Marušinec požiadal o spracovanie tohto materiálu. Nemyslí si, že odloženie splátky do budúceho 

obdobia je zrovna šťastné riešenie. Zľava sa bude poskytovať hlavne tým, ktorí si plnia svoje 

povinnosti voči mestu. To znamená, že kto má neustále nedoplatky, zľava mu nebude poskytnutá 

vôbec. Ak pôjde o subjekt, ktorý si včas platí všetky poplatky a požiada o takúto pomoc, mesto mu 

chce vyjsť v ústrety. Ku každej žiadosti o odpustenie nájomného sa bude pristupovať individuálne.  

 

Bc. Bukovčák si myslí, že je to nesystémový krok, pretože podmienky, ktoré boli vymenované nie sú 

v materiáli uvedené. Navrhol, aby boli podmienky v materiáli konkrétne vypísané, pretože takto je to 

len na rozhodnutí primátora.  

 

Ing. Marušinec uviedol príklad, že štát dal pomoc SZČO, vymenoval viacero opatrení, ktoré musia 

splniť, aby si o túto pomoc mohli požiadať. Patrí medzi ne napr., že po dobu 2 rokov nesmie mať 

negatívnu správu z inšpektorátu práce, nedoplatky na zdravotnom, sociálnom poistení. Keď SZČO 

zaplatí nedopatrením o 3 dni neskôr, nebude môcť žiadať o túto pomoc od štátu. Z tohto dôvodu tam 

podmienky neboli uvedené, ale každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. Odhadom bude 

rozpočet zaťažený o 1 500 – 2 000 €.  

 

Bc. Bukovčák chcel vedieť, či sa bude dať dohľadať, komu bola táto pomoc poskytnutá. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že môže byť takáto informácia spracovaná a následne predložená. 

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo Dodatok č. 13 k Zásadám  hospodárenia s majetkom mesta 

Nová Dubnica v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržal p. Bukovčák M. a  Bc.                 

Bukovčák J. 

 

 



6.     Schválenie jednorazovej náhrady spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava požiadala dňa 09.04.2020 mesto o uzavretie Zmluvy o 

spolupráci,  ktorá upravuje podmienky týkajúce sa  pripokládky chráničky pre NN vedenie pre verejné 

osvetlenie na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica v úseku vyznačenom v Prílohe č. 1 

materiálu. Predložený návrh Zmluvy o spolupráci upravuje aj rozsah a podmienky pre trvalé 

umiestnenie a prevádzkovanie vedení a zariadení verejnej elektronickej siete spoločnosti Slovak 

Telekom, a. s., Bratislava  v  rámci stavby "FTTH_IL_IBV_Veľký Kolačín_Pri Salaši" na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Nová Dubnica a taktiež výšku jednorazovej náhrady za užívanie pozemkov vo 

vlastníctve mesta a za nútené obmedzenie užívania dotknutých pozemkov vo vlastníctve mesta  

uvedených v Tabuľke č. 1 návrhu uznesenia  uvedenou  stavbou v celom rozsahu stavby 540,30 m v 

celkovej výške 1,00 €. Na základe uvedených skutočností je potrebné v súlade s Čl. 14 ods. 4 Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica predložiť MsZ na prerokovanie a schválenie výšku  

navrhovanej jednorazovej náhrady.  

 

Bc. Bukovčák sa spýtal, prečo bola cena stanovená 1 €.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že mesto požiadalo Slovak Telekom o položenie kábla do ich výkopu. 

Výkop má dĺžku 540,30 m, mesto neplatilo kábel ani výkop. Zo strany Slovak Telekom bola mestu 

poskytnutá služba v hodnote 5 000 - 6 000 €. 

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi zobralo na vedomie v súlade s Čl. 14 ods. 4 Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Nová Dubnica vznik vecného bremena pre trvalé umiestnenie a prevádzkovanie 

vedení  a  zariadení verejnej elektronickej siete  spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava v  rámci 

stavby "FTTH_IL_IBV_Veľký Kolačín_Pri Salaši" na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica 

uvedených v Tabuľke č. 1: 

 
                                                                                                                                    Spolu: 540,30 m 

v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 

Bratislava. Hlasovania sa zdržal Bc. Bukovčák J. 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo jednorazovú náhradu za užívanie pozemkov vo vlastníctve 

mesta a za nútené obmedzenie užívania dotknutých pozemkov vo vlastníctve mesta uvedených v bode 

A/ uznesenia v celom rozsahu stavby "FTTH_IL_IBV_Veľký Kolačín_Pri Salaši" 540,30 m v 

celkovej výške 1,00 €. Hlasovania sa zdržal Bc. Bukovčák J. 

 

7.     Rôzne 

Ing. Šošovičková, PhD. informovala, že dostala do e-mailovej schránky informáciu ohľadne správcu 

cintorína, v ktorej bolo poukázané na rôzne nedostatky z činnosti súčasného správcu. Navrhla tento 

podnet preveriť.  



Ing. Marušinec odpovedal, že p. Kondel mu tento list neposlal a neposlal ho ani do pošty mesta. 

Uviedol, že mu bol preposlaný poslancami MsZ. V najbližších dňoch sa bude tento problém riešiť, kde 

bude prizvaný aj správca cintorína. Vyjadrí sa k tomu aj p. Kondel. Následne bude zaujaté stanovisko.  

Bc. Cucík sa informoval ohľadne otvorenia mestskej tržnice, ktorá bola zatvorená na základe príkazu 

hlavného hygienika. 

Ing. Marušinec odpovedal, že čo sa týka mestskej tržnice bola pôvodne zatvorená. Komunikoval 

s hygienikmi z PB, kde sa ich podarilo presvedčiť, aby ju znovu otvorili. Včera prišlo opäť nariadenie 

od hlavného hygienika a tržnica sa musela zatvoriť.  

Bc. Bukovčák uviedol, že by do problému ohľadne cintorína nezaťahoval p. Kondela, pretože on len 

poslancov informoval o nedoplatkoch správcu cintorína na sociálnej poisťovni a daňovom úrade.  

Ing. Šošovičková, PhD. doplnila, že p. Kondel pridal list s osobnou sťažnosťou. 

Bc. Pažítka navrhol situáciu vyriešiť.  

Mgr. Zemko upozornil poslancov, že majetkové priznanie majú odovzdať do konca apríla.  

8.    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 


