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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  10. 01. 2013 

v zasadačke MsÚ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku a všetkých prítomných. Ospravedlnil 

neprítomnosť Ing. Zemku a Mgr. Domana, ktorí sa zasadnutia nezúčastnia. Ing. Marušinec 

konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (13 z 15) je mestské zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi.  

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Hort a PaedDr. Kačíková. MsZ súhlasilo 

s programom v zmysle predloženého návrhu. Bolo prikročené k prerokovaniu bodu.  

 

 

1.   Zmena a doplnenie Uznesenia č. 133 zo dňa 13.12. 2012 
       Predkladala: prednostka MsÚ 

Dňa 13.12. 2012 bolo schválené mestským zastupiteľstvom uznesenie č.133- podanie žiadosti 

o poskytnutie úveru zo ŠFRB a dotácie z MDVRR SR. Z dôvodu zmeny podmienok, 

týkajúcich sa príloh k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie 

dotácie z MDVRR SR, je potrebné zmeniť a doplniť uznesenie č 133 zo dňa 13.12. 2012. 

Oproti pôvodnému uzneseniu dochádza k úprave štyroch bodov a to nasledovne: 

V časti A v bode 2 sa oproti pôvodnému uzneseniu dopĺňa názov katastrálneho územia a číslo 

LV. Ďalej dochádza v bode 3 k úprave výšky dotácie z MDVRR SR na investičný zámer 

vybudovanie IS z pôvodnej sumy 24 620,- Eur na sumu 24 100,- Eur z dôvodu zmeny 

podmienok poskytnutia dotácie. Na základe toho sa alikvotne upravujú aj sumy jednotlivých 

položiek IS uvedené v bode 4 pôvodného uznesenia. 

V časti B v bode 4 sa oproti pôvodnému uzneseniu dopĺňa konkrétna nehnuteľnosť, ktorou sa 

bude ručiť za úver zo ŠFRB a to Mestské zdravotné stredisko a Kultúrna beseda v Novej 

Dubnici. 

Ing. Marušinec uviedol, že je potrebné podať žiadosť čo najskôr, nakoľko určitý počet bodov 

sa získava aj za včasné podanie žiadosti.  

Ing. Hort sa spýtal, či aj v pôvodnom uznesení bolo navrhnuté ručenie úveru týmito 

nehnuteľnosťami. 

Ing. Kiačiková uviedla, že predtým neboli definované konkrétne nehnuteľnosti, ale z dôvodu 

zmeny podmienok je potrebné konkrétne definovať nehnuteľnosti, ktorými sa bude ručiť, aj 

s ich presnou špecifikáciou ( súp. č., č. LV, k.ú.) 

Ing. Marušinec doplnil, že ručenie za úver týmito nehnuteľnosťami bude iba dovtedy, kým sa 

neskolauduje daný bytový dom a následne toto ručenie úveru prejde na skolaudovaný bytový 

dom. 

JUDr. Holba sa spýtal, ktorý majetok je k dnešnému dňu, resp. ku konkrétnemu dátumu 

založený formou ručenia za úver. 



2 

 

Ing. Kiačiková  uviedla, že zatiaľ sú založené budovy Mestský športový klub, Mestský úrad 

a Energoblok 839 spolu s príslušným pozemkom. 

JUDr. Holba informoval, že vláda schválila návrh zákona o ŠFRB, a chcel by vedieť kedy 

bude daný zákon účinný a aký bude mať dopad na predkladanú žiadosť. 

Ing. Marušinec uviedol, že pokiaľ má informácie, tak táto novelizácia sa týkala iba spôsobu 

vyplácania dodávateľov stavebných prác, nakoľko sa ojedinele vyskytovali prípady, že 

dodávateľ si dal preplatiť práce, ktoré boli nekvalitne prevedené. 

 

2. Záver 

 

Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta 

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

 

Ing. Silvia Kiačiková      Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

I. overovateľ      II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Prostináková 


