
Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici 

konaného dňa 27. 12. 2010 v kine Panorex. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Predkladal: primátor mesta 

 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril ešte stále pôsobiaci 

primátor mesta Ing. Ján Šušaník. Privítal poslancov NR SR Ing. Magdu Košútovú a                   

Ing. Jaroslava  Bašku, novozvolených poslancov MsZ, ktorým zároveň poblahoželal k 

ich zvoleniu. Ďalej privítal zástupcov obchodných spoločností v meste, hlavnú kontrolórku, 

prednostku MsÚ, náčelníka MsPo, riaditeľa BP, m.p.o., vedúcich oddelení MsÚ, zástupcov 

politických strán a hnutí v meste, riaditeľov organizácií, členov mestskej volebnej komisie, 

ako i všetkých prítomných občanov.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Predkladal: primátor mesta 

 

Program obdržali poslanci na pozvánkach. Prítomných je 15 poslancov, MsZ je 

uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Michal Doman a                          

Ing. Juraj Hort. Písaním zápisnice bola poverená Martina Mikulová. 

 

Primátor požiadal o predloženie správy o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta 

Nová Dubnica predsedu mestskej volebnej komisie Ing. Zoltána Stopiaka.  

 

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

osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného 

mestského zastupiteľstva 

 Predkladal: predseda MsVK 

 

Predseda mestskej volebnej komisie vo svojom vystúpení informoval všetkých prítomných 

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

dňa 27. 11. 2010. Mestský úrad v Novej Dubnici spracoval organizačné zabezpečenie volieb 

a volebných dní, v ktorom boli zakotvené všetky úlohy vyplývajúce  zo zákona o voľbách. 

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

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

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

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

môže hodnotiť spracovanie volebných výsledkov výpočtovou technikou, na čom má veľkú 

zásluhu JUDr. Dagmar Gregušová a informatik mestského úradu p. Toman. Na voľbách sa 

zúčastnilo z počtu 9 886 zapísaných voličov 4 348 voličov, čo je 43,98 %.  

Správa je podrobne spracovaná a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Po predložení správy prečítala JUDr. Dagmar Gregušová sľub primátora, aby mohol byť 

uskutočnený akt zloženia sľubu primátora mesta. 
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4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

 

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

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

poslanca MsZ“. 

Slávnostná časť ustanovujúceho MsZ bola ukončená vystúpením primátora Ing. Petra 

Marušinca. Vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru. Taktiež poďakoval za 

prejavenú dôveru novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva. Prisľúbil, že vynaloží 

všetko úsilie k tomu, aby mesto smerovalo k ďalšiemu rozvoju. Svoje sily chce hlavne 

sústrediť na rozvoj výstavby nových bytov a rodinných domov, bude sa snažiť 

o skvalitňovanie a rozširovanie služieb všetkých predškolských a školských zariadení, 

rozvíjať oddychové aktivity v športových zariadeniach a podporovať všetky športy 

rovnomerne, udržiavať a rozširovať kultúrne podujatia a vytvárať podmienky kultúrnej 

staroby našim seniorom. Najväčšiu snahu bude venovať k prilákaniu investorov do 

pripravenej priemyselnej zóny a vybudovanie obchodného reťazca s prihliadnutím na 

existujúcu Krohovú architektúru mesta. Celé znenie príhovoru tvorí prílohu zápisnice. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

      Predkladal: primátor mesta 

 

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

Spýtal sa, či je nejaký poslanecký návrh na doplnenie bodov rokovania. 

 

Program zasadnutia  bol jednomyseľne schválený v zmysle predloženého návrhu.  

 

8. Voľba návrhovej komisie 

Predkladal: primátor mesta 

 

Týmto bodom sa začala pracovná časť rokovania poslancov mestského zastupiteľstva. 

Navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení: predsedníčka – MUDr. Mária 

Augustínová, členovia – Marta Babuková,  Bc. Štefan Cucík. 

 

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená.   

 

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

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ak tak neurobí primátor alebo zástupca 

primátora 

Predkladal: primátor mesta 

 

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

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor navrhol, aby bol 

poverený a oprávnený Ing. Peter Lendel zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, ak tak neurobí primátor alebo zástupca primátora. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poverenie Ing. Petra Lendela zvolávaním 

a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,               
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ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

10. Návrh na zriadenie orgánov mestského zastupiteľstva  

Predkladal:  primátor mesta 

 

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom MsZ a plní funkciu 

poradného orgánu primátora. Tvorí ju najviac 1/3 z celkového počtu poslancov MsZ.  

Primátor predložil návrh na zloženie mestskej rady s počtom členov 5. Členovia mestskej 

rady sú: Ing. Juraj Hort, JUDr. Miroslav Holba, Bc. Štefan Cucík a Bc. Pavol Pažítka. Ďalším 

členom bude zástupca primátora, ktorého poverí touto funkciou primátor mesta. 

 

Poslanci jednomyseľne schválili zloženie mestskej rady. 

 

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

iniciatívnu a kontrolnú. Primátor navrhol MsZ zriadiť komisie nasledovne: 

1.) finančná a majetková – 5 členov 

výstavby,  územného plánovania a dopravy – 7 členov 

životného prostredia, ekológie a verejného poriadku – 5 členov 

kultúry – 7 členov 

športu a mládeže – 5 členov 

sociálna, zdravotná a bytová – 7 členov 

         školstva – 5 členov 

         stratégie rozvoja mesta – 5 členov 

 

2.) výbor m. č. Kolačín – 7 členov 

 

Poslanci jednomyseľne schválili názvy a počty členov komisií pri mestskom zastupiteľstve. 

 

Primátor predložil návrh na voľbu predsedov komisií MsZ: 

komisia finančná a majetková – Bc. Pavol Pažítka 

komisia výstavby, územného plánovania a dopravy – Ing. Marián Medera  

komisia životného prostredia, ekológie a verejného poriadku – Ing. Mária Proškovcová  

komisia kultúry – Ing. Juraj Hort 

komisia športu a mládeže –  Mgr. Michal Doman 

komisia sociálna, zdravotná a bytová – Ing. Jaroslav Kusý 

komisia školstva – Mgr. Tomáš Zemko 

komisia stratégie rozvoja mesta – JUDr. Miroslav Holba 

predsedu výboru m. č. Kolačín – PaedDr. Soňa Kačíková 

 

Poslanci jednomyseľne schválili predsedov komisií pri MsZ a výboru m. č. Kolačín. 

 

V zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov čl. 7 ods. 1 je povinný verejný funkcionár (primátor, poslanec MsZ) podať  

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov do 30 dní odo dňa, keď sa 

ujal výkonu verejnej funkcie. Vzhľadom k uvedenému, bola už v minulom období ustanovená 

komisia MsZ na ochranu verejného záujmu. Primátor predložil návrh na odvolanie doterajších 

členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov                             

JUDr. Miroslava Holbu, RNDr. Petra Perichtu, CSc., PaedDr. Soňu Kačíkovú z dôvodu 

zániku mandátu poslanca za uplynulé funkčné obdobie.  
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Zároveň navrhol zvoliť za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov Ing. Petra Lendela, Ing. Pavla Ondrejičku, MUDr. Máriu Augustínovú, ktorú 

zároveň navrhol zvoliť za predsedníčku tejto komisie. 

 

Poslanci jednomyseľne odvolali doterajších a schválili nových členov komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v zmysle predloženého návrhu.  

 

11. Návrh na poverenie poslancov MsZ vykonávaním občianskych obradov 

Predkladal: primátor mesta 

 

Primátor predložil návrh na poslancov, ktorí v zmysle zákona o matrikách budú vykonávať 

funkciu sobášiacich a uskutočňovať občianske obrady. 

Zo zákona túto funkciu vykonáva primátor mesta, zástupca primátora a ďalšími sú navrhnutí 

–  JUDr. Miroslav Holba, PaedDr. Soňa Kačíková, Marta Babuková, Mgr. Michal Doman 

a Ing. Jaroslav Kusý. 

 

Poslanci jednomyseľne predložený návrh schválili. 

 

12. Schválenie platu primátora mesta  

Predkladala: PaedDr. Soňa Kačíková 

 

Zákon NR SR č. 253/1994 Z. z. upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov 

miest, ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu 

obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt. Primátorovi mesta patrí 

plat vo výške súčinu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona. PaedDr. Kačíková navrhla  primátorovi mesta 

schváliť plat vo výške 1,45 násobok minimálneho platu prislúchajúceho primátorovi v zmysle 

§ 3 citovaného zákona. 

 

Zároveň predložila návrh na schválenie odmeny zástupcovi primátora mesta, ktorá je 

vypočítaná nasledovne: 

-   odmena zástupcu primátora plne uvoľneného na výkon funkcie je 70 % z určeného     

platu primátora 

- odmena zástupcu primátora na polovičný úväzok je 50 % z odmeny zástupcu 

primátora mesta plne uvoľneného na výkon funkcie t. j. vo výške 1 062 €.  

 

Predložený návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

13. Diskusia 

 

14. Uznesenie 

Predkladala: predsedníčka návrhovej komisie 

 

Predsedníčka návrhovej komisie MUDr. Mária Augustínová predložila návrh na uznesenie, 

ktoré je prílohou zápisnice.  

 

Ing. Marušinec požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby v uznesení opravila               

Uznesenie č. 3 bod B, kde členovia mestskej rady boli navrhnutí a odhlasovaní v zložení                 

Ing. Juraj Hort, JUDr. Miroslav Holba, Bc. Štefan Cucík a Bc. Pavol Pažítka. Ďalej požiadal 

opraviť Uznesenie č. 5 v časti A, kde určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 
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o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov plat primátorovi mesta vo výške 1, 45 násobku minimálneho platu 

prislúchajúceho primátorovi mesta podľa § 3 uvedeného zákona.  

 

Predložený návrh schválili poslanci jednomyseľne. 

 

15. Záver  

 

Primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za dôstojný priebeh MsZ. Poďakoval za účasť 

aj poslancom NR SR poslankyne Ing. Magde Košútovej a poslancovi Ing. Jaroslavovi 

Baškovi. Následne poprial všetkým pekné sviatky a rokovanie mestského zastupiteľstva 

ukončil. 

 

 

 

 

 

I. overovateľ       II. overovateľ 

 

 

  

 

        Ing. Peter Marušinec 

        primátor mesta 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Mikulová 


