
 

Zápisnica  

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  03.06.2010 

v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

     Rokovanie MsZ otvoril a viedol   primátor  mesta – Ing. Ján Šušaník. V úvode privítal 

vedúcich oddelení MsÚ, hlavnú kontrolórku a  všetkých prítomných. Ospravedlnil 

neprítomnosť  poslancov  RNDr. Perichtu, Ing. Proškovcovej a pána Bezdedu. 

Skonštatoval, že  počtom prítomných  poslancov 12 ( z 15 )  je MsZ uznášaniaschopné. 

Písaním zápisnice bola poverená p. Anna Szabová. Za overovateľov zápisnice boli určení 

poslanci: PhDr. Mádr a Ing. Marušinec.  

Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi.  

MsZ súhlasilo s programom v zmysle predloženého návrhu. Bolo prikročené 

k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

 Program: 

 

1. Odkúpenie pozemkov mestom Nová Dubnica vo Veľkom Kolačíne vo verejnom 

záujme – na mestské pohrebisko a futbalové ihrisko 

2. Poverenie zástupcu za mesto Nová Dubnica do Dozornej rady spoločnosti 

Termonova, a. s. 

3. Navýšenie podielu na základnom imaní spoločnosti Termonova, a.s. Nová Dubnica 

4. Vyhlásenie mestského zastupiteľstva k spôsobu užívania pozemku a dobe užívania 

pozemku pred cintorínom v Malom Kolačíne 

5. Diskusia 

6. Záver 
 

1. Odkúpenie pozemkov mestom Nová Dubnica vo Veľkom Kolačíne  vo verejnom   

     záujme -na mestské pohrebisko a  futbalové ihrisko  

     Predkladal: primátor mesta 

 

Po zmapovaní kapacity disponibilných voľných hrobových miest na miestnych cintorínoch 

v Novej Dubnici a v m.č. Kolačín mesto požiadalo Rímskokatolícku cirkev o odkúpenie 

pozemkov v Novej Dubnici v m.č. Veľký  Kolačín. V záujme zachovania  záhradkárskej  

osady č. 4-Dubovec a z dôvodu zložitej hydrogeológie a prístupu do tejto lokality sa 

najvhodnejším riešením javí rozšírenie pohrebiska v mestskej časti Kolačín, kde sa 

odkúpením pozemkov od súčasného vlastníka vytvorí možnosť dostať do mestského 

vlastníctva aj pozemok pod jestvujúcim areálom futbalového ihriska. Odkúpením 

pozemkov by mesto získalo cca 1600 až 1700 nových hrobových miest za odkupnú cenu  

10 €/m2 o celkovej výmere 22 800m2. 

 

JUDr. Holba doplnil  informáciu o požiadavku Rímskokatolíckej cirkvi zriadiť vecné 

bremeno, ktoré spočíva vo využití pozemkov mestom Nová Dubnica výlučne na 

verejnoprospešné účely - zriadenie mestského pohrebiska a futbalového ihriska. 

 

MUDr. Augustínová sa zaujímala, či  bol prerokovaný odpredaj pozemkov so súkromnými 

vlastníkmi. 

 

Ing. Šušaník  poznamenal, že  rokovanie s vlastníkmi pozemkov  sa oficiálne ešte 

neuskutočnilo, avšak  s  predmetnou  kúpou pozemkov sú už oboznámení. 
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MsZ uložilo prednostke pripraviť  pri najbližšej zmene rozpočtu mesta navýšenie 

kapitálových výdavkov o čiastku  28 800 €. 

 

MsZ  12 hlasmi schválilo odkúpenie pozemkov mestom Nová Dubnica vo Veľkom 

Kolačíne  vo verejnom záujme- na mestské pohrebisko v zmysle predloženého návrhu.  

Poslanci:  RNDr. Perichta, pán Bezdeda a Ing. Proškovcová  neboli na zasadnutí prítomní.  

 

2. Poverenie zástupcu za mesto Nová Dubnica do Dozornej rady spoločnosti  

    Termonova, a. s. 

    Predkladal: primátor mesta 

 

Vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia dozornej rady, je potrebné znovu poveriť 

zástupcu za mesto Nová Dubnica do dozornej rady spoločnosti Termonova a.s. 

Doteraz  uvedenú funkciu vykonával primátor mesta Nová Dubnica  Ing. Ján Šušaník, ktorý 

bol  Valným zhromaždením spoločnosti Termonova, a.s. dňa  5.11.2005 zvolený za 

predsedu dozornej rady. 

 

MsZ jednomyseľne poverilo primátora mesta Nová Dubnica Ing. Jána Šušaníka 

zastupovaním mesta Nová Dubnica v dozornej rade spoločnosti Termonova a.s. Nová 

Dubnica. 

 

3. Navýšenie podielu mesta Nová Dubnica na základnom imaní spoločnosti  

    Termonova  a.s. Nová Dubnica 

    Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník predložil žiadosť  spoločnosti Termonova, a.s. o navýšenie podielu mesta na 

základnom imaní o 25 640 €, nakoľko banka požaduje od spoločnosti Termonova navýšiť 

podiel vlastného imania o 641 000 €. Navýšenie podielu vlastného imania je potrebné 

v súvislosti s investičným zámerom „ Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 

spaľovaním biomasy“ Mesto Nová Dubnica v súčasnosti vlastní 40 akcií Termonovy  

s menovitou hodnotou 1 akcie 996,00 €, čo predstavuje 4,211% podielu  z emisie. Zo 

súčasného podielu nemá mesto žiaden výnos, a preto aj napriek zníženiu percentuálneho 

podielu na základnom imaní  spoločnosti, sa javí podiel na imaní tejto spoločnosti ako 

neperspektívny.   

 

Uvedený materiál bol prerokovaný na  finančnej a majetkovej komisii dňa 13.5.2010. 

Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu neodporúča MsZ navýšiť podiel mesta na 

základnom imaní spoločnosti  Termonova, a.s. Nová Dubnica. 

 

MsZ jednomyseľne neschválilo navýšenie podielu mesta Nová Dubnica o 25 640 € na 

základnom imaní spoločnosti Termonova, a.s. Nová Dubnica.  

 

4. Vyhlásenie Mestského zastupiteľstva k spôsobu užívania pozemku a dobu užívania  

    pozemku pred cintorínom Malom Kolačíne. 
    Predkladal: zástupca primátora 

     

JUDr. Holba informoval o vyhlásení mestského zastupiteľstva k spôsobu a dobe užívania 

pozemku pred pohrebiskom v k.ú. Malý Kolačín. Pozemok s výmerou 567 m2 slúži dlhé 

roky ako miestna komunikácia. Mesto požiadalo  Slovenský pozemkový fond Bratislava 

o jeho odovzdanie do majetku a schválené vyhlásenie je jednou z podmienok jeho vydania 

mestu. 



 3 

 

MsZ jednomyseľne schválilo  vyhlásenie mestského zastupiteľstva k spôsobu užívania 

pozemku a dobe užívania pozemku pred cintorínom v Malom Kolačíne v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

Na rokovanie prišla Ing. Proškovcová, počet  poslancov sa zvýšil na 13. 

 

5. Diskusia 

 

PaedDr. Kačíková   poukázala  na  nespokojnosť obyvateľov Malého Kolačína spôsobenú 

ťažbou  stavebného kameňa v kameňolome. Odstrelom  je ohrozený ich majetok a zdravie.  

 

Ing. Jurisová   informovala,  že na základe podnetov obyvateľov mesto Nová Dubnica 

objednalo akreditovanú spoločnosť za účelom nezávislého zmerania seizmiky pri 

odstreloch. Nebolo zaznamenané prekročenie platných noriem.  Pripravuje sa aj zmeranie 

hluku a vibrácií počas nočného pokoja pri nakladaní a odvoze stavebného kameňa. 

V prípade zistenia prekročenia povolených limitov budú uvedené zistenia odstúpené  

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

 

Ing. Šušaník  sa vyjadril, že mesto Nová Dubnica nemá oprávnenie povoliť alebo zastaviť 

ťažbu v kameňolome. Sťažnosť mesto  postúpilo  Hlavnému banskému úradu v Banskej 

Bystrici, z dôvodu obáv obyvateľov o majetok a zdravie. Ťažiť sa môže do 31.12.2010. Po 

uvedenom termíne mesto Nová Dubnica nebude súhlasiť s predĺžením ťažby v lome. 

 

Ing. Proškovcová  poznamenala, že dodržaním bezpečnostných opatrení pri odstrele, by     

nedošlo k poškodeniu nehnuteľností. 

 

PaedDr. Kačíková  upozornila  na  Kolačanský potok počas nepriaznivého počasia. Hrozilo 

jeho vyliatie z koryta. Navrhla pokračovať v čistení prípadne odstránení skruží v potoku.  

 

Ing. Jurisová  o uvedenej situácii je mesto informované.  Po zistení situácie pracovníkmi 

povodia Váhu, musia byť skruže a jednotlivé premostenia odstránené, pretože sú 

nevyhovujúce pri zvýšenej prietočnosti potoku. Stav si vyžaduje nové technické riešenie. 

 

6. Záver 

 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                       Ing. Ján Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                          primátor mesta 

 

 

 

I. overovateľ                                                                                 II. overovateľ 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Szabová 
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