
U Z N E S E N I A 

 

zo zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Novej Dubnici  

 dňa  22. októbra   2012  

 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici  na svojom zasadnutí prerokovalo  

 

1.   Menovanie riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o.   

2.   Dohodu o spolupráci medzi Mestom Miedźna  a Mestom Nová Dubnica  

3.   Navýšenie otvoreného úverového rámca  č. 485/2012/ÚZ 

4.   Podnet na preskúmanie  plnenia podmienok zmluvy  

5.   Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení     

      výchovno-    vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení v  

      zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Nová Dubnica na školský rok 2012/2013.  

6.   Vzdanie sa funkcie člena  Občianskeho výboru m.č. Kolačín  

7.   Odpredaj  pozemkov – IBV Miklovky     

8.   Zámenu pozemkov – Anna Kučerová ...  lokalita Dlhé diely  

9.   Vzdanie sa funkcie člena komisia  stratégie rozvoja  mesta  

10. Zriadenie vecného bremena – vybudovanie nového vykurovacieho rozvodu k budove  

      Slovenskej sporiteľne, a.s. na ul. P.O. Hviezdoslava, súp. č. 780 

11. Odpredaj pozemkov parc. KN-C č. 410/66 a parc. KN-C č. 410/67 

 

 

1.   Menovanie riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o.   

   

Uznesenie č. 98 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  m e n u j e       

 

Ing. Jaroslava Šlesara do     funkcie    riaditeľa    Bytového   podniku  Nová     Dubnica,  

m.p.o.   v súlade s § 11, ods.4, písm. l) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení , 

v znení neskorších predpisov,  s účinnosťou  od  23. 10. 2012.      

 

 

2.   Dohoda o spolupráci medzi Mestom Miedźna  a Mestom Nová Dubnica  

 

Uznesenie č. 99 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e        

 

      Dohodu o spolupráci  medzi Mestom Miedźna a Mestom  Nová Dubnica  

 

 

3.   Navýšenie otvoreného úverového rámca  č. 485/2012/ÚZ 
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Uznesenie č. 100 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e  na  v e d o m i e  

  

      Stanovisko hlavnej kontrolórky k navýšeniu otvoreného úverového rámca č. 485/2012/ÚZ  

      Mesta  Nová  Dubnica  formou investičného úveru na financovanie dodatočných nákladov   

      na   rekonštrukciu fasády   ZUŠ a prác naviac,  nesúvisiacich  s projektom „Rekonštrukcia  

      a zníženie energetickej náročnosti  ZUŠ Nová Dubnica“. 

 

B)  s c h v a ľ u j e        

 

      Navýšenie otvoreného úverového rámca č. 485/2012/ÚZ formou dodatku na  celkovú     

      výšku 160 tis. Eur,  s dobou  splatnosti    60 mesiacov, úrokovou sadzbou 3 mesačný  

      EUROBOR + marža 2,4 %  p.a.,  vrátane    ďalších podmienok uvedených na základe  

      vypracovanej nezáväznej ponuky na financovanie VUB, a.s. banky zo dňa 17.09.2012. 

 

 

4.   Podnet na preskúmanie  plnenia podmienok zmluvy  

 

Uznesenie č. 101 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e  na  v e d o m i e         

 

      Informáciu  o stave riešenia „Podnetu na preskúmanie plnenia podmienok zmluvy“                

      (  pod č. 4961/2012 ) podaného JUDr. Mariánom Králom,    911 08  Trenčín dňa  

      11. 09. 2012 

 

B) u k l a d á 

  

      Informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku prešetrovania podnetu uvedeného  

      v bode A) tohto uznesenia  

      Z: prednostka MsÚ 

      T: najbližšie zasadnutie MsZ  

 

5.   Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení     

      výchovno – vzdelávacieho    procesu        predškolských a  školských zariadení v  

      zriaďovateľskej   pôsobnosti  Mesta Nová Dubnica  na    školský rok 2012/2013.  

 

 

Uznesenie č. 102 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A) b e r i e  na   v e d o m i e   
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Informáciu   o   pedagogicko-organizačnom   a     materiálno-technickom      zabezpečení  

      výchovno-vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení v  zriaďovateľskej      

      pôsobnosti Mesta Nová Dubnica na školský rok 2012/2013. 

 

 

6. Vzdanie sa funkcie člena Výboru mestskej časti  Kolačín                  

     

Uznesenie č. 103 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e   na  v e d o m i e       

 

Vzdanie sa Márie Gáborovej  členstva vo Výbore mestskej časti  Kolačín      

 

B)  v o l í  

 

      Ivana Filu za člena  Výboru mestskej časti Kolačín 

 

 

7.   Odpredaj  pozemkov – IBV Miklovky     

 

Uznesenie č. 104 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e        

 

1. Pozemky  

a) parc. KN-C č. 509/206 zastavané plochy a nádvoria o výmere   59 m2, 

b) parc. KN-C č. 509/207 zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, 

c) parc. KN-C č. 509/208 zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, 

d) parc. KN-C č. 509/209 zastavané plochy a nádvoria o výmere 220 m2, 

e) parc. KN-C č. 509/210 zastavané plochy a nádvoria o výmere 252 m2, 

f) parc. KN-C č. 509/250 zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2, 

      všetky pozemky  k.ú. Nová Dubnica, obec Nová Dubnica, okres Ilava, vedené     

      Správou katastra  v Ilave  na LV 1000  pre k. ú.  Nová Dubnica, vlastníctvo  v   

            1/1-ine Mesto Nová Dubnica  ako prebytočný majetok mesta. 

 

2. Spôsob naloženia s pozemkami uvedenými v ods. 1 tohto uznesenia:  

Odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov za podmienok: 

a) odpredaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Z. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

b) odpredaj za cenu 5,00 € / m2 ( za rodinným domom ), 

c) úhrada poplatku  66,00 €  za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva 

k nehnuteľnosti , príp. jeho časti kupujúcim, 

d) úhrada poplatku za vypracovanie  geometrického plánu vo výške 1 € / 1 m2 

odpredaného pozemku kupujúcim. 
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3. Odpredaj pozemku 

parc. KN-C č. 509/210 zastavané plochy  a nádvoria  o výmere 252 m2, k.ú. Nová 

Dubnica, obec  Nová Dubnica , okres Ilava, zapísaný  Katastrálnym úradom  

v Trenčíne, Správou katastra Ilava na liste vlastníctva (LV )  č. 1000 pre k.ú. Nová 

Dubnica, vlastníctvo v 1/1-ine Mesto Nová Dubnica, a to do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov Ing. Jozefa Barančoka, CSc., rod. Barančok, nar. 17.04. 

1943 a Ľudmily Barančokovej, rod. Hudcovskej, nar. 08.04.1945, obaja bytom ul. 

Okružná  č. 514/112, 018 51 Nová Dubnica – za dohodnutú kúpnu cenu, ktorá je 

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová Dubnica, 

5,00 € / 1 m2, čo pri výmere odpredávaného pozemku 252 m2 predstavuje sumu vo 

výške  1 260,00 €, slovom jedentisíc dvestošesťdesiat eur (5,00 € x 252 m2 .) 

Kupujúci uhradia správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností  vo 

výške 66,00 €  a tiež príslušný poplatok za vypracovanie geometrického plánu ( GP č. 

44/2010 zo dňa 10. 05. 2010 vypracovaného Ing. Igorom Ďuríkom , úradne overeným 

Správou katastra v Ilave dňa 21. 05. 2010 pod č.j. 243/2010) vo výške  1,00 € / 1m2 

pozemku parc. KN-C č. 509/204, čo pri jeho výmere 48 m2 predstavuje sumu vo 

výške 48,00 € . Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 509/204 už bol kupujúcim 

schválený na odpredaj uznesením MsZ  č. 162 písm. A) ods. 2 dňa 14. 12. 2011. 

Odpredaj pozemku parc. KN-C  č. 5069/210 sa schvaľuje  podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona č. 138/1991 Z.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

 

8.   Zámena pozemkov – Anna Kučerová ...  lokalita Dlhé diely  

 

Uznesenie č. 105 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e        

 

1) pozemky  

a) parc. KN-C  č. 410/103 ostatné plochy  o výmere 694 m²,   

b) parc. KN-C  č. 410/104 ostatné plochy  o výmere  716 m²,   

oba pozemky k.ú. Nová Dubnica, obec Nová Dubnica, okres Ilava, zapísané 

Katastrálnym úradom Trenčín,  Správou katastra Ilava na liste vlastníctva (LV) č. 

1000 pre k.ú. Nová Dubnica, ktoré boli vytvorené na základe Geometrického plánu č. 

45403066-102/2012 na oddelenie pozemkov  parc. KN-C č. 410/60 až 203 ako 

prebytočný majetok mesta Nová Dubnica.  
 

2) nasledovnú zámenu pozemkov : 

pozemky  

a) parc. KN-C  č. 410/103 ostatné plochy  o výmere 694 m²,   

b) parc. KN-C  č. 410/104 ostatné plochy  o výmere  716 m²,   

oba pozemky k.ú. Nová Dubnica, obec Nová Dubnica, okres Ilava, zapísané 

Katastrálnym úradom Trenčín,  Správou katastra Ilava na liste vlastníctva (LV) č. 

1000 pre   k.ú.   Nová Dubnica, ktoré  sú vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica v 1/1-ine 

za pozemky  

a) parc. KN-C č.    399/4  orná  pôda       o výmere 464 m2, 

b) parc. KN-C č. 410/201 ostatné plochy o výmere 121 m2, 

c) parc. KN-C č. 410/202 ostatné plochy o výmere 166 m2, 



 5 

d) parc. KN-C č. 410/203 ostatné plochy o výmere 252 m2, 

e) parc. KN-C č. 410/7     orná pôda         o výmere 459 m2, 

všetky pozemky k.ú. Nová Dubnica, obec Nová Dubnica, okres Ilava, zapísané 

Katastrálnym úradom Trenčín,  Správou katastra Ilava na liste vlastníctva (LV) č. 

2909 pre k.ú. Nová Dubnica,  ktoré sú vo vlastníctve v 1/1-ine Anny Kučerovej, rod. 

Hoštáková,  bytom  914 01  Trenčianska Teplá.   

     

Zámena sa uskutočňuje v súlade s § 611 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

v znení neskorších predpisov  a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/  Zákona č. 138/1991 Zb. 

O majetku   obcí  v   znení neskorších predpisov ( ako prípad hodný osobitného zreteľa ).  

 

Podmienky zámeny : 

a)    zámena je bezodplatná 

b) správny poplatok za návrh na začatie konania o povolenie vkladu vlastníckych 

práv do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur a náklady s spojené 

s vypracovaním zámennej zmluvy a návrhu na vklad uhradí Mesto Nová 

Dubnica.  

 

 

9.   Vzdanie sa funkcie člena komisie  stratégie rozvoja  mesta pri MsZ  

 
Uznesenie č. 106 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A)  b e r i e   na  v e d o m i e       

 

Vzdanie sa Ing. Ľubomíra Kunerta  funkcie členstva v komisii stratégie rozvoja mesta pri 

MsZ     

 

B)  v o l í  

      

      Stanislava Klimovského za člena komisie stratégie rozvoja pri MsZ  

 

 

10. Zriadenie vecného bremena – vybudovanie nového vykurovacieho rozvodu k budove  

      Slovenskej sporiteľne, a.s. na ul. P.O. Hviezdoslava, súp. č. 780 

 
Uznesenie č. 107 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A)   s c h v a ľ u j e 

 

v súlade  s  Článkom  14   a   Článkom  15  ods. 1  písm.  k)   Zásad  hospodárenia 

s majetkom Mesta  Nová  Dubnica  zriadenie  odplatného  časovo  neobmedzeného  

vecného  bremena  na uloženie  nového vykurovacieho rozvodu  ( dĺžka  cca 60 m )  na 

parc. KN-C č. 337/1 - zastavané  plochy a  nádvoria  o  výmere 4 402  m²,   k. ú.  Nová  

Dubnica,  vlastník  1/1  Mesto   Nová   Dubnica,  LV  1000    v   prospech   spoločnosti  
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Termonova,  a. s. ,  SNP  98, 018 51 Nová Dubnica,  IČO: 36 322 644  za  jednorazový  

poplatok  40 € / bežný meter inžinierskych sietí.  

 

Poplatok 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený 

z vecného bremena.  

 

 
11. Odpredaj pozemkov parc. KN-C č. 410/66 a parc. KN-C č. 410/67 

 
Uznesenie č. 108 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 
A)   s c h v a ľ u j e 

 
1) odpredaj pozemkov   

              a)  parc. KN-C č. 410/66 ostatná plocha o výmere 772 m2,  

              b)  parc. KN-C č. 410/67 ostatná plocha o výmere 773 m2, 

oba pozemky katastrálne územie  Nová Dubnica, obec Nová Dubnica, okres Ilava, 

vedené Správou katastra v Ilave na liste vlastníctva ( LV ) 1000 pre k.ú. Nová Dubnica, 

vlastníctvo v 1/1-ine mesto Nová Dubnica, za cenu 52,00 € / m2, čo pri výmere oboch 

pozemkov spolu 1 545 m2 ( 772 m2 + 773 m2 ) predstavuje spolu odkupnú cenu vo 

výške 80 340,00 €   [(772 x 52) + (773 x 52)], slovom osemdesiattisíc tristoštyridsať 

EUR,  

a to do výlučného vlastníctva spoločnosti KRAPS, s.r.o., 019 01 Ilava, IČO 43862489.  

     Takto stanovená cena je v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 

mesta Nová Dubnica, platnou legislatívou a je po dohode s kupujúcim. 

      Pozemky boli vytvorené na základe geometrického plánu č. 45403066-102/2012 na 

oddelenie pozemkov parc. KN-C č. 410/60 až 203 vyhotoveného Ing. Miroslavom 

Burzalom  dňa 23.07.2012, úradne overeného Správou katastra v Ilave dňa 31.07.2012   

pod č. j. 276/2012 ako stavebné pozemky pre Obytnú zónu Dlhé diely.  

     Odpredaj pozemkov sa schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. c/ Zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Podmienky odpredaja :  

a) kupujúci okrem kúpnej ceny za pozemky uhradí cenu znaleckého posudku na 

stanovenie všeobecnej hodnoty predmetných pozemkov vo výške 134 €, 

b) kupujúci uhradí správny poplatok 66 €  za návrh na vklad vlastníckych práv do 

katastra nehnuteľností,  

c) úhrada celej kúpnej ceny vo výške 80 340,00 € do 10 kalendárnych dní po podpise 

kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 
 

Ing. Peter Marušinec 
                 primátor  


