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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 01.06.2017 v 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, zamestnancov MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa 

BP, m.p.o., riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., zástupcov školských zariadení, verejnosť 

a zástupcov médií. Ing. Marušinec skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (15 z 

15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke 

spoločne s materiálmi. Za návrh programu ako celok hlasovali 15 poslanci. Za overovateľa zápisnice 

boli určení Mgr. Doman a Ing. Kusý. Písaním zápisnice bola určená Ing. Matulová. Poslanci následne 

prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých bodov.  

 

1.  Návrh na udelenie ocenenia Čestného občianstva mesta Nová Dubnica 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle schváleného nariadenia môže MsZ a primátor mesta udeliť ocenenie fyzickej alebo 

právnickej osobe, ktorá sa zvlášť významným spôsobom zaslúžila o rozvoj mesta a život jeho 

obyvateľov, o porozumenie, mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj vzťahov medzi partnerskými  

mestami, alebo ktorá obohatila ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi. Ocenenie  

môže udeliť MsZ a primátor mesta tiež za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky najmä vo  

vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, umeleckej, publicistickej, kultúrnej, športovej a  

verejnoprospešnej činnosti, za významné hospodárske a ekonomické úspechy, ktoré prispeli   

významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta za propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v 

zahraničí. Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Nová Dubnica“ navrhujeme udeliť nasledovným 

občanom: 

1. Ján Zachara - prvá slovenská športová legenda, olympijský víťaz v boxe, viacnásobný majster 

Československa. Dnes má 89 rokov a žije v našom meste od r. 1960. Boxovať začal ako 16-ročný v 

trenčianskej sokolovni. V roku 1946 získal titul majstra Slovenska v mušej váhe a v tom istom roku 

obliekol československý reprezentačný dres. Na olympijských hrách v Helsinkách v r. 1952 získal 

zlatú medailu. Štartoval tiež  na olympiáde v austrálskom Melbourne. Pôsobil aj ako tréner a pod jeho 

vedením získalo družstvo boxerov Spartaka SMZ Dubnica 3 tituly majstrov Československa. Napriek 

veľkým športovým úspechom mu sláva nestúpla do hlavy, zostal takým skromným ako predtým, 

zostal obyčajným človekom s veľkým č. 

2. Ing. Peter Šinčík - katolícky kňaz, salezián Don Bosca, stavebný inžinier, kaplán vo farnosti  Nová 

Dubnica od jej vzniku v roku 1990 do roku 2002 a od roku 2014 doteraz. Za kňaza bol tajne vysvätený 

v reholi saleziánov v roku 1981. Do skončenia totality pôsobil v civilných povolaniach a tajne v 

pastorácii s mládežou v Bratislave, Vysokých Tatrách a Trstenej na Orave. Od roku 1990 bol 

projektantom, vedúcim výstavby a dušou realizácie kostola a saleziánskeho strediska v našom meste, 

ako i spoluzakladateľom cirkevnej školy sv. Jána Bosca. V roku 2002 sa zúčastnil misie v 

Azerbajdžane, kde na žiadosť pápeža spoluprojektoval prvý katolícky kostol v tejto moslimskej 

krajine. Dnes je opäť kaplánom, stará sa predovšetkým o našich chorých, trpiacich a osamelých 

spoluobčanov, pre ktorých je vzácnym poslom  lásky a milosrdenstva. Hoci dôchodca, stále je aktívny 

a obetujúci sa kňaz dobrého a láskavého srdca. 

3. Vladimír Bobrov - prezident Obchodnej komory mesta Dubna, Moskovskej oblasti, Ruskej 

federácie. Obchodná  komora mesta Dubna združuje viac ako 130 firiem a podnikateľov a jej poslaním  
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je podporovať rozvoj podnikania,  rozvoj obchodných vzťahov s ruskými a zahraničnými partnermi a 

ochranu práv podnikateľov. Vďaka partnerstvu medzi mestami Dubna a Nová Dubnica a neustálemu 

kontaktu s Mestom Nová Dubnica, konkrétne s primátorom Petrom Marušincom, rovnako ako aj s 

Trenčianskou Regionálnou komorou SOPK sa uskutočnili obchodné rokovania v Dubne a v Moskve, 

kde došlo k výmene obchodných informácií a komerčných ponúk. Na základe zmluvy medzi 

spoločnosťou Awiso, s.r.o. Nová Dubnica a Dobročinným fondom podpory zdravotníctva, o. z. Dubna 

boli do Dubny dodané 3 výťahy - schodolezy pre osoby so zdravotným postihnutím. Vladimír Bobrov 

bol viackrát ocenený za rozvoj podnikania a dostal medailu Ruskej federácie „Za zásluhy o rozvoj 

Dubny“. 

  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo udelenie Čestného občianstva mesta Nová Dubnica 

Jánovi Zacharovi, slovenskému olympijskému víťazovi v boxe v roku 1952, Ing. Petrovi Šinčíkovi, 

prvému katolíckemu kňazovi v Novej Dubnici a Vladimírovi Bobrovi, prezidentovi obchodnej komory 

z partnerského mesta Dubna. 

 

2.   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 

 


