
 

 

 

Zápisnica  

z mimoriadneho  zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  08.02.2010 

v zasadačke MsÚ 

 

     Rokovanie  mimoriadneho mestského zastupiteľstva otvoril  a viedol  primátor  Mesta 

Nová Dubnica – Ing. Ján Šušaník.  

V úvode privítal  riaditeľku OZ EDEN PaedDr. Kramárovú a všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neprítomnosť  poslancov Ing. Marušinca a RNDr. Perichtu. 

Program rokovania obdržali poslanci MsZ na pozvánke spoločne s materiálmi.  

Skonštatoval, že počtom  prítomných poslancov 13 ( z 15 ) je MsZ uznášania schopné. 

Písaním zápisnice bola poverená zapisovateľka p. Anna Szabová. Za overovateľov 

zápisnice boli určené poslankyne: 

pani Marta  Babuková a pani Kamila Polačková.  

Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 

 

1. Ţiadosť občianskeho zdruţenia EDEN o vyjadrenie stanoviska k projektu   

    rekonštrukcie MŠ SNP 96/366 

 

2. Ţiadosť občianskeho zdruţenia EDEN o prenájom budovy Sad Duklianskych 

     hrdinov (bývalé CVČ a mestská knižnica ) 

 

Ing. Šušaník   dal hlasovať za prednesený program. 

 

MsZ 13 hlasmi  odsúhlasilo program rokovania, 2 poslanci neboli prítomní. 

 

1. Ţiadosť občianskeho zdruţenia EDEN o vyjadrenie stanoviska k projektu   

    rekonštrukcie MŠ SNP 96/366 

    Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník informoval o žiadosti  Občianskeho združenia EDEN v Novej Dubnici 

o súhlas k realizácii projektu na budove MŠ SNP č. 96/366 Nová Dubnica, ktorú má OZ 

EDEN v prenájme a o dodatok zmluve o nájme a o nevypovedateľnosti zmluvy minimálne 

5 rokov od skončenia projektu. 

Projektovým zámerom OZ EDEN je rekonštrukcia a modernizácia základnej školy a s tým 

súvisiace obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia: nadstavba školy, prístavba 

telocvične, výstavba parkovacích plôch a nákup vybavenia pre tieto stavebné objekty. 

 

Ing. Šušaník dal slovo  riaditeľke  súkromnej školy  zriadenej OZ EDEN -  PaedDr. Janke 

Kramárovej, ktorá  informovala o úspechoch školy počas   8 ročnej  činnosti. Nakoľko 

nastala možnosť i pre súkromné školy uchádzať sa  o čerpanie nenávratných finančných 

prostriedkov z fondov  Európskej únie - škola podala projekt s cieľom získané prostriedky 

použiť na nadstavbu školy a prístavbu telocvične. 

 

Poslankyňa Kočkovská vyjadrila  názor, že nesúhlasí s predloženým návrhom, nakoľko 

mesto má už teraz   problémy so  stúpajúcim počtom žiadostí o  umiestnenie detí do 

materskej školy. 
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Ing. Šušaník  požiadal komisie pri MsZ o vyslovenie stanoviska  k predloženému návrhu.  

 

Poslankyňa Poláčková vysvetlila, že prioritou  mesta je rozšíriť Zariadenie pre seniorov 

vzhľadom na vekové zloženie občanov v meste. Mesto už teraz eviduje 83 nevybavených 

žiadostí. Práve spomínaný objekt by pomohol vyriešiť situáciu, polohou je najbližšie 

k zariadeniu pre seniorov. S týmto zámerom bol odsúhlasený projekt. 

 

Ing. Hort navrhol  premiestniť súkromnú školu po uvoľnení priestorov do budovy  

základnej umeleckej školy s cieľom vybudovať v meste  celky t.j. sústredenosť objektov 

s jedným zameraním do celkov. Z tohto dôvodu uprednostňuje využiť objekt súkromnej 

školy na zariadenie pre seniorov ako celku. 

 

Poslankyňa Babuková  podporila    návrh Ing. Horta a doplnila, že získaním budovy pre  

seniorov sa vyriešia kapacitné problémy a tiež bude  umožnené riadenie zariadenia  tým 

istým, prípadne rozšíreným personálom. 

 

PhDr. Mádr vyslovil  vôľu poslancov pomôcť súkromnej škole. Za najvhodnejšiu považuje 

budovu  ZUŠ. 

 

PaedDr. Kramárová  nesúhlasila s predloženými návrhmi. Uviedla, že doteraz investovali 

do prenajatej budovy-(výmena plastových okien, osvetlenie, revízia bleskozvodov) 

a poukázala na chýbajúcu kuchyňu a jedáleň v budove ZUŠ. Vyjadrila sklamanie, že nebola 

akceptovaná ich požiadavka  umiestniť  súkromnú školu v budove bývalej I. ZŠ, čím by  sa 

predišlo terajším kapacitným problémom. 

 

Ing. Šušaník uviedol, že o budovu I. ZŠ sa uchádzali aj iní uchádzači – Leoni, EVPÚ. 

Nakoniec sa mesto rozhodlo budovu využiť pre  potreby ZUŠ a CVČ. Pre tento účel bol 

vypracovaný aj projekt.  

 

Nakoniec  vyslovil nesúhlasný názor komisií pri MsZ (okrem komisie stratégie ) so 

žiadosťou OZ EDEN. 

 

Ing. Blščák (za OZ EDEN) si myslí, že budova súkromnej školy nie je vhodná na zariadenie 

pre seniorov a vybudovanie  10 izieb s príslušenstvom v danej budove považuje za 

nemožné. 

 

Poslankyňa PaedDr. Kačíková upozornila pani riaditeľku na riziká,  s ktorými museli rátať 

pri vynakladaní finančných prostriedkov v prenajatej budove. 

 

MsZ zobralo na vedomie predložený návrh. 

 

MsZ neschválilo 12 hlasmi (JUDr. Holba sa zdržal hlasovania) žiadosť občianskeho 

združenia EDEN, ktorou žiadali  súhlasné stanovisko k zámeru realizovať projekt  

nadstavby a rekonštrukcie  budovy SNP 96/366 a uzavretie dodatku k zmluve o nájme 

o nevypovedateľnosti zmluvy  minimálne 5 rokov od skončenia projektu. 
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2. Ţiadosť občianskeho zdruţenia EDEN o prenájom budovy Sad Duklianskych 

     hrdinov (bývalé CVČ a mestská knižnica ) 

     Predkladal: primátor mesta 

 

Predmetom žiadosti je prenájom priestorov - budova Sad Duklianskych hrdinov 79/10 Nová 

Dubnica, ktorá je majetkom mesta za účelom využitia pre školské účely ( učebne, školský  

klub detí, prípadne chýbajúca telocvičňa ).  

 

Ing. Šušaník informoval o zverejnenom inzeráte na odpredaj budovy  Sad Duklianskych 

hrdinov. Bude potrebné rozhodnúť o výhodnosti ponúk do konca februára. 

 

JUDr. Holba  poukázal na platnú právnu úpravu v zmysle z. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. 

 

Ing. Medera upozornil, že  budova  je posledným objektom v meste, ktorý je ešte možné 

odkúpiť, prípadne získať do prenájmu.  

 

Ing. Šušaník  vyjadril názor, že i v tomto prípade sa mesto správa korektne. Avšak 

záverečné stanovisko bude môcť povedať až v marci. 

 

MsZ vzalo na vedomie žiadosť občianskeho združenia EDEN o prenájom budovy na adrese 

SDH 79/10 (bývalá knižnica a CVČ) o výmere 560 m2. 

 

MsZ uložilo  prednostke MsÚ uzatvoriť ponuku na prenájom nehnuteľnosti budovy SDH 

79/10 a príslušné pozemky do 28.02.2010 a pripraviť  podklady na schválenie v orgánoch 

mesta.  

 

Posledným bodom bol program mimoriadneho MsZ vyčerpaný, primátor mesta 

Ing. Šušaník poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť a spoluprácu 

a mimoriadne zasadnutie MsZ ukončil. 

 

 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                       Ing. Ján  Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                          primátor mesta    

 

 

 

 

 

 

I. overovateľ                                                                                  II. overovateľ     

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Szabová 
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