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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  24. 9. 2012 

v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP 

a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť poslankyne MUDr. Augustínovej.                 

Ing. Marušinec konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (14 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 

s materiálmi. Ing. Medera navrhol rozšíriť program rokovania o bod 14 d) Odpredaj 

pozemkov: Mgr. Daniela Nehézová – pozemok v Záhradkárskej osade č. 4, Nová Dubnica 

a Ing. František Tobola, st. – pozemky pri rodinnom dome.  Poslanci jednomyseľne schválili 

predložený návrh. Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Ondrejička a Bc. Pažítka.   

MsZ súhlasilo s programom v zmysle predloženého návrhu. Bolo prikročené k prerokovaniu 

jednotlivých bodov. 

 

1. Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ 
     Predkladala: hlavná kontrolórka  

 

Predložila plnenie úloh zo zasadnutí MsZ dňa 25.06.2012 uložené Uznesením č. 59 – úloha je 

splnená; zo dňa 23.04.2012 uložené Uznesením č. 39 -  úloha je splnená; Uznesením č. 40 – 

úloha je v plnení; Uznesením č. 41 – úloha je v plnení, kontrola sa realizuje. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia úloh z rokovaní MsZ. 

 

2. Informácia o vykonaných kontrolách 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti HK bola vykonaná kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov, čerpanie, zúčtovanie a použitie finančných prostriedkov 

formou dotácie – Občianske združenie EDEN s cieľom preverenia súladu hospodárenia 

s verejnými finančnými prostriedkami pri zabezpečení hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 

a účinnosti ich použitia za roky 2010 a 2011. Kontrolou bolo zistené, že mesto                         

si splnilo svoju zákonnú povinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Kontrolou bolo zistené, že poskytnuté finančné prostriedky za rok 2010 a 2011 boli použité 

primerane na účel v zmysle článku 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie. Vykonanou kontrolou 

neboli zistené nedostatky. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie  správu o výsledku realizovaných kontrol. 
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3. Správa o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová Dubnica za I. polrok 2012 

Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Ježíková 

Spolu s finančnými operáciami je rozpočet vyrovnaný a výsledok hospodárenia je 887 tis. €. 

Plnenie rozpočtových položiek je v súlade s plnením za 1.-6. mesiac, plnenie je v súlade 

s rozpočtom.  Naďalej však treba venovať pozornosť najmä: 

 toku finančných prostriedkov, týkajúcich sa projektov /refundácia a predfinancovanie/      

- mesto v súčasnosti podalo II. priebežnú žiadosť o platbu na projekt Rekonštrukcie ZUŠ, 

vzhľadom na zlú finančnú situáciu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 

sme boli upozornení, že nie je predpoklad, aby bola naša žiadosť  refundovaná v roku 

2012, čo má za následok, že mesto následne nebude môcť podať v tomto roku ani 

záverečnú žiadosť o platbu 

- s touto možnosťou mesto rátalo a má otvorený a schválený úver vo VÚB banke na 

pokrytie výdavkov na preklenutie obdobia od úhrady faktúr zhotoviteľovi do refundácie 

výdavkov od poskytovateľa 

 pri  úhradách faktúr, ktoré sú financované z úverov, je treba pristúpiť k jeho čerpaniu 

v súlade so splatnosťou, aby nedošlo k zbytočnému predčasnému čerpaniu, a tým 

k navýšeniu výdavkov z úrokov – v tomto prípade vyplýva mestu zo zmluvy uzatvorenej 

medzi mestom a VÚB bankou, že musí dôjsť k prvému načerpaniu úveru najneskôr 

v mesiaci 9/2012, čo však neznamená, že v prípade dostatočných zdrojov mesto následne 

nepristúpi k splátke úveru 

 nakoľko nevieme predpokladať vývoj z výnosu PDFO,  je potrebné sledovať tok 

finančných prostriedkov, aby nedošlo k platobnej neschopnosti  mesta a  v prípade 

potreby reagovať zmenou rozpočtu – k dnešnému dňu má podielová daň priaznivý vývoj, 

nakoľko zatiaľ vykazuje väčší príjem oproti roku 2011 o cca 77 tis. €.                                         

- mesto prípadne môže uvažovať o navýšení príjmovej časti rozpočtu, vzhľadom na   

spomínaný výnos z PDFO s tým, že by výdavková časť bola viazaná na tento príjem 

 pri úhradách  faktúr je dodržiavaná splatnosť  a jednotliví dodávatelia boli vyzvaní, aby 

boli  faktúry vystavované s 30-dňovou splatnosťou. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ing. Marušinec doplnil, že FaMK a MsR materiál prerokovala a odporučila ho MsZ vziať na 

vedomie.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová 

Dubnica za I. polrok 2012. 

 

4. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012 

Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Ježíková 

 

Hlavným dôvodom zmeny bežného rozpočtu mesta je zapracovanie zmien, ktoré boli 

vynútené skutočnosťou. Jedná sa v prvom rade o  zmenu v kapitálovom rozpočte, ktorá je 

podmienená výpadkom príjmov z predaja pozemkov, ktoré sa budú predávať až 

v nasledujúcom roku  a nie v tomto, ako sa v rozpočte uvažovalo a na čo nadväzuje výpadok 

investičných výdavkov, ktoré sa takisto nezrealizujú v tomto roku. Kapitálový rozpočet 

a finančné operácie si vynútili zmenu z dôvodu pokrytia výdavkov za práce naviac pri 

rekonštrukcii projektu ZUŠ.  Súčasťou materiálu sú aj presuny finančných prostriedkov medzi 

jednotlivými oddielmi, položkami a akciami, ktoré neovplyvnia výšku rozpočtu. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.      
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PhDr. Mádr sa informoval ohľadne položky cestná doprava – rozšírenie chodníka Čínsky múr 

– SNP. Boli tam plánované finančné prostriedky vo výške 30 900 €.  

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že v rozpočte to bolo dané v kapitálových výdavkoch, ako 

vybudovanie novej investičnej akcie. Chodník potrebuje vykonať opravu, resp. rekonštrukciu 

a na opravu a rekonštrukciu sa využívajú finančné prostriedky z bežných príjmov. Tým, že sa 

upravoval celý kapitálový rozpočet, sa to z kapitálových akcií vyčiarklo a v prípade, že sa 

podielová daň naplní vo vyššej výške ako máme rozpočtované, tak mesto bude môcť 

uskutočniť opravu tohto chodníka z bežných výdavkov.  Prioritou v roku 2013 bude sústrediť 

sa na chodníky a cestné komunikácie.  

 

MsZ v Novej Dubnici  jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica 

a programov na rok 2012 v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný                 

Bc. Pažítka. 

 

5.   Prehľad pohľadávok Mesta Nová Dubnica  k 30. 06. 2012   

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Informácia o stave pohľadávok k 30. 6. 2012 podľa jednotlivých druhov: daň z nehnuteľnosti, 

daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, poplatky za odpad, poplatky za 

psov, verejné priestranstvo, nájom pozemkov, prenájom budov a bytov, pokuty a penále, 

prenájom mestskej tržnice, pohľadávky z faktúr v evidencii mesta a daň za ubytovanie. 

Celkové pohľadávky mesta k 30.06. 2012 boli vo výške 165 734,04.  Celkom došlo k poklesu 

pohľadávok v II. Q oproti I. Q o 5 965,75 € a pohľadávky v lehote splatnosti /nedoplatky/ 

klesli o 163 046,35 €. Celková výška evidovaných pohľadávok na podsúvahovom účte                

k 30. 6. 2012 je 9 126,05 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.     

 

Ing. Marušinec dodal, že čo sa týka zníženia pohľadávok z TKO a daní za rok 2009 – 2010, sa 

za posledné dva mesiace podarilo za každý rok znížiť zhruba o 7 000 – 8 000 €. Je to práve 

z dôvodu zmeny exekútorov, ktorí tieto pohľadávky vymáhajú pre mesto. Pohľadávky 

vyššieho charakteru boli zaslané na súd a súdne vymáhanie. Rieši to mestská právnička, alebo 

Mgr. Dohňanská, ktorá mala v minulom období tieto spisy pridelené.   

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie prehľad pohľadávok  Mesta Nová Dubnica 

k 30.06. 2012. 

  

6.    VZN č. .../2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe  a výške úhrad   

za sociálne služby v Meste Nová Dubnica   

       Predkladala: prednostka MsÚ  
 

NR SR zákonom č. 185/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 580/2004 Z. z. 

o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, upravila v článku V. zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách /ďalej  

zákon o sociálnych službách/ a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zariadenie pre seniorov Nová 

Dubnica je od 01. 03. 2012  financované z MPSVaR vo výške 320 € na jedného klienta 

mesačne. Opatrovateľská služba - ekonomicky oprávnené náklady za opatrovateľskú službu 
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boli prepočítané na sumu vo výške 3,20 €, čo predstavuje 100% pokrytia výdavkov. Úhrada 

za opatrovateľskú službu klientom bola stanovená na 50 %, čo predstavuje sumu vo výške 

1,60 €. Zmenou zákona si môže mesto upraviť percentá pokrytia nákladov za sociálne služby. 

SZB komisia odporúča, aby sa občania mesta, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba  

podieľali na nej sumou vo výške 1,30 €, čo predstavuje 40,63 %. Zároveň zariadenie pre 

seniorov požiadalo o zníženie úhrady za poskytované služby podľa stupňa odkázanosti. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

PhDr. Mádr sa vyjadril k Článku 5 bodu 3 „Prevádzka nocľahárne začína 01. decembra 

a končí 31. marca bežného kalendárneho roka“. Spýtal sa, či by nebolo možné spraviť 

dodatok, že v prípade mimoriadne krutých poveternostných podmienok by bola upravená 

doba prevádzkovania nocľahárne.  

 

Mgr. Vanková odpovedala, že sociálna služba je zaevidovaná na Trenčianskom 

samosprávnom kraji, keby sa schválil takýto dodatok, muselo by sa požiadať aj o zmenu 

zápisu do sociálnych služieb na TSK. Keď bude zmena na TSK zapísaná, vždy sa bude 

musieť nocľaháreň otvoriť skôr. Mesto tieto služby stoja nemalé finančné prostriedky.  

Minulý rok vo väčšej miere boli tieto služby sponzorované.  

 

Ing. Marušinec doplnil, že taktiež aj z ich strany by bolo dobré, keby občas pomohli mestu pri 

verejnoprospešných prácach. Mesto sa nebráni prispieť vyššími finančnými prostriedkami, ale 

aj títo občania môžu viac pomáhať mestu. Dodal, že pokiaľ dôjde ku krutejšej zime 

v novembri, tak sa bude hľadať  riešenie ako týmto ľuďom pomôcť.    

 

Mgr. Vanková dodala, že u týchto občanov je problém aj s alkoholom, pretože je prevádzkový 

poriadok, ktorý schvaľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva a málokto dodrží hranicu 

jedno promile alkoholu, kedy môžu byť títo občania umiestnení v nocľahárni. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, že keď sme mali pôvodné VZN a podľa nového zákona od              

1. 3.2012 sme zdvihli VZN na 50 % ekonomicky oprávnených nákladov, teraz znižujeme na 

1,30 € na hodinu opatrovateľskej služby, aký veľký je finančný rozdiel. Či mesto ide do 

takých platieb, ako bolo pôvodné, alebo je to vyššie. 

 

Mgr. Vanková odpovedala, že pôvodným VZN sa opatrovateľská služba prepočítavala na 

úkony, ktoré boli do 1,00 €. Podľa terajšieho VZN sa opatrovateľská služba prepočítava na 

hodiny. Týmto VZN  sa nevrátilo na pôvodné sumy, ale občania platia vyššiu úhradu.  Aj tak 

došlo k zníženiu úhrady z 1,60 € na 1,30 € na hodinu. Na SZB komisii bolo navrhnuté, že 

uvedená situácia sa bude monitorovať cca štvrťroka, a potom sa vyhodnotí, či sa  znížila alebo 

zvýšila opatrovateľská služba. Ministerstvo práce informovalo, že od 1. 7. 2013 bude celková 

novela zákona o sociálnych službách.  

 

Ing. Kusý potvrdil, že SZB komisia sa bude uvedenou situáciou zaoberať po štvrťroku 

účinnosti VZN.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 5/2012 o rozsahu poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica. Pri 

hlasovaní nebol prítomný  Bc. Pažítka. 
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7.   Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica  

 Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto eviduje žiadosti o predaj pozemkov pod bytovými domami od vlastníkov bytov 

v týchto domoch. Pri odpredaji týchto pozemkov by sa postupovalo dvojakým spôsobom, 

a to: 1. odpredaj  pozemku  podľa  §18a  ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z.  o  vlastníctve  bytov  

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V tomto prípade sa jedná o tzv. prvých 

vlastníkov bytov, teda o tých, ktorí kúpili byt od bytového družstva. Cena je 0,10 €/m2.  

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

neskorších predpisov. V tomto prípade sa jedná o tzv. druhých a ďalších vlastníkov bytov, 

teda o tých, ktorí kúpili byt od  prvého alebo ďalšieho vlastníka bytu. Z praxe a na základe 

uvedeného vyplynula požiadavka stanoviť cenu za odpredaj pozemku pre  tzv. druhých 

a ďalších vlastníkov bytov, pre odpredaj podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí  v znení  neskorších predpisov. Druhí a ďalší vlastníci si žiadajú odkúpiť svoj 

príslušný podiel pozemku za takú istú cenu ako prví vlastníci, teda za cenu 0,10 €/m2. Ďalej 

dodala, že materiál prerokovala FaMK a MsR, ktoré odporúčajú schváliť  Dodatok č. 1 

k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica s cenou pozemku pod bytovými 

domami pre druhých a ďalších vlastníkov bytov vo výške 1,50 €/m2. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia 

s majetkom Mesta Nová Dubnica. Pri hlasovaní nebol prítomný  Bc. Pažítka. 

 

8.   Prenájom časti stavby Amfiteáter ,  súp. č. 24 na ul. Topoľovej 

      Predkladal: zástupca primátora  

 

Mesto obdržalo dňa 12.04.2012 od Branislava Dudu žiadosť č.j. 2328/2012 na odkúpenie 

budovy  prevádzky AMFIK PUB a priľahlých pozemkov. Žiadateľ - nájomca - Branislav 

Duda  má  na  nehnuteľnosti súvisiace s prevádzkovaním  AMFIK  PUB-u  uzavretú  s  

Mestom  Nová   Dubnica  ako prenajímateľom Nájomnú zmluvu č. 47/1997 s dodatkami do  

29.09.2012. Podľa uvedenej nájomnej zmluvy v znení doplnkov má Branislav Duda 

v súčasnosti prenajaté nasledovné nehnuteľnosti: nebytové priestory, pozemok  pod  budovou,   

pozemok  pod  terasou. MsR  prerokovala  dňa  11. 06. 2012   žiadosť   Branislava  Dudu   o   

odkúpenie   prenajatých nehnuteľností  a priľahlých  pozemkov  a  nesúhlasila  s  odpredajom.  

Na základe  ďalších  rokovaní Branislav Duda predložil žiadosť o  prenájom na ďalšie 

obdobie časti stavby amfiteáter, súp. č. 24  na ulici Topoľovej,  a  to prízemnej prevádzkovej   

budovy  vrátane  betónovej terasy. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Mgr. Zemko dodal, že podľa prepočtu prenájom vychádza na 500 € mesačne. 

 

Ing. Marušinec doplnil, že MsR odporučila primátorovi mesta uskutočniť rokovanie 

s Branislavom Dudom o výške nájomného a podmienkach nájomného vzťahu. Na rokovaní 

MsR vznikla požiadavka, aby v zmluve bolo uvedené, že môže nehnuteľnosť prenajímať 

tretím osobám, ale nemôže vyberať vyšší nájom, ako je schválený MsZ. Predložil stanovisko 

mestskej právničky JUDr. Martinkovej. V zmysle ustanovenia § 666 Občianskeho zákonníka 

"nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak." To 

znamená, že prenajímateľ v nájomnej zmluve môže možnosť podnájmu úplne vylúčiť, alebo 

obmedziť, alebo viazať na určité podmienky. Pokiaľ je nájomný pomer časovo 
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obmedzený, najatú vec možno dať do podnájmu inému len na dobu, na ktorú je obmedzený 

nájomný pomer. Podnájom je totiž úzko spätý s nájomnou zmluvou.  

V prípade nebytových priestorov platí tiež ustanovenie § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a 

podnájme nebytových priestorov, ktoré ustanovuje: "nájomca je oprávnený  prenechať  

nebytový  priestor alebo jeho časť na určitý čas do podnájmu, len so súhlasom prenajímateľa." 

Ak mesto udelí v nájomnej zmluve nájomcovi súhlas s podnájmom veci, môže si v nájomnej 

zmluve definovať určité podmienky. Avšak vymožiteľnosť resp. vynútiteľnosť podmienky 

ceny (napr. cena za podnájom max. rovnaká ako pri nájme s mestom, resp. rozdiel, ak bude 

cena podnájmu vyššia, musí byť preinvestovaný na opravách a zveľaďovaní budovy a pod...) 

je takmer nulová. Mesto nebude účastníkom zmluvy o podnájme (účastníkmi zmluvy o 

podnájme budú nájomca a podnájomník), preto nebude mať faktickú možnosť kontrolovať 

cenu podnájmu.  

 

p. Babuková sa spýtala, prečo mesto z prenájmu nemá žiadne finančné prostriedky.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že doteraz  p. Duda nájomné započítaval s preinvestovanými  

finančnými  prostriedkami po dobu 15 rokov.  Zo strany p. Dudu je záujem pokračovať 

v nájomnej zmluve s tým, že je navrhnutá cena nájmu  6 000 € na rok, ale už sa nebude nič 

započítavať. Finančné prostriedky pôjdu na účet mesta.  

 

JUDr. Holba poukázal na ustanovenie zákona o majetku obcí 138/1991 § 7 – 1.) Orgány obce 

a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov 

a ochrany a tvorby životného prostredia, 2.) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok 

obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä chrániť majetok pred 

poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Myslí si, že je to vecou dohody a pokiaľ sa 

zmluvný partner nebráni, tak je možné dohodnúť rôzne  mechanizmy v samotnej zmluve, aby 

nedošlo k zneužitiu majetku mesta. Uviedol, že nemá výhrady voči návrhu na uznesenie. 

Doplnil, že smeruje k tomu, aby sa majetok mesta nestal možnosťou zárobku nájomcu voči 

tretím osobám.  

 

Ing. Kusý uviedol, že sa stotožňuje s pripomienkou JUDr. Holbu.  

 

Bc. Cucík poznamenal, že je to miesto, kde sa stretáva mládež. Doplnil, že pred mesiacom 

tam bol koncert pre postihnutého chlapca na vozíku a vyzberalo sa mu 2 900 €. Toto 

zariadenie podporuje mládež, môžu sa tam konať oslavy, počas roka je tam 5 - 6 akcií.   

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo nasledovný majetok Mesta Nová Dubnica ako 

dočasne prebytočný majetok v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržala                        

p. Babuková a nebol prítomný Bc. Pažítka. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom časti stavby amfiteáter, súp. č. 24, na  

ul. Topoľovej v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný  Bc. Pažítka. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9             

písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Branislavovi 

Dudovi v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný  Bc. Pažítka. 
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9.   Prenájom 2-izbového bytu na adrese P. Jilemnického 838 / 18 - 36 v Novej Dubnici  

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uznesením MsZ v Novej  Dubnici  č. 133 písm. B/ bod 4 zo dňa 09.11.2011 bol schválený 

odpredaj  2 – izbového  bytu  č. 36  na 3.  poschodí  v bytovom dome súp. č. 838 na ulici                

P. Jilemnického  v  Novej  Dubnici  Branislavovi  Patkovi  s manželkou.  Na   základe  tohto  

uznesenia  bola  dňa  19.12.2011  uzavretá  Kúpna zmluva  č. 343/2011. Z dôvodu, že  sa 

kupujúcemu  nepodarilo získať finančné prostriedky, kupujúci neuhradil prvú splátku kúpnej 

ceny a  následne ani  zvyšnú  časť  neuhradenej  kúpnej  ceny,  čím porušil podmienky Článku 

4  Kúpnej zmluvy č. 343/2011 zo dňa 19.12.2011. Mesto v záujme   rýchleho    riešenia    

situácie  po dohode  s   Branislavom Patkom  a  manželkou  schválilo Uznesením MsZ  v  

Novej Dubnici  č. 37 z 23.04.2012 odkúpenie  predmetného bytu  do  vlastníctva  Mesta Nová 

Dubnica. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenájom 2-izbového bytu na adrese                        

P. Jilemnického 838/18-36 v Novej Dubnici v zmysle predloženého návrhu. Pri  hlasovaní 

nebol prítomný  Bc. Pažítka a pri hlasovaní prvého bodu tohto uznesenia nebol prítomný 

JUDr. Holba.  

 

10.   Stanovenie prebytočnosti majetku mesta  -  pozemkov pod bytovými domami 

        Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Stanovenie  prebytočnosti pozemkov pod bytovými domami vyplýva z dôvodu majetko-

právneho vyporiadania.  Jednotlivé bytové domy si priebežne podávajú na mesto žiadosti na 

odkúpenie pozemkov pod domami.  Povinnosť mesta odpredať príslušné podiely na 

pozemkoch pod bytovými domami vyplýva z  §18a ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

 „Obec je povinná previesť vlastníctvo zastavaného a priľahlého pozemku nadobudnuté podľa 

osobitného predpisu 24e) na vlastníka bytu, ktorý nadobudol byt do vlastníctva z vlastníctva 

bytového družstva, ak vlastník bytu požiada o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku, za 

cenu určenú podľa odseku 2; veľkosť spoluvlastníckeho podielu pozemku sa určí podľa § 5 

ods. 1 písm. b).“ Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nasledovný majetok Mesta Nová Dubnica ako 

prebytočný majetok v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný                       

Bc. Pažítka. 

 

11. Zrušenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 19 zo dňa 19. 03. 2012  

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici svojím Uznesením č. 19 zo dňa 19.03.2012 schválilo 

prenájom pozemku na parc. KN-C č. 120 – jej časť o výmere 15 m² spoločnosti  

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., pod novú rekonštruovanú trafostanicu  na                   

ul. Komenského sady za cenu 30 € / m²/ rok. Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. 

nesúhlasila s výškou nájmu schválenou MsZ, preto požiadala Mesto Nová Dubnica 

o odkúpenie  uvedeného pozemku. Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici svojím 

Uznesením č. 68  zo dňa 25.06.2012 schválilo zámer odpredať pozemok                                     

parc. č. KN-C č. 120 – jeho časť o výmere 15 m2 za cenu  50 €/ m². Stredoslovenská 

energetika Distribúcia, a.s.  schválenú cenu akceptovala. Uznesenie č. 19 zo dňa 19.03.2012,  
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ktorým bol schválený prenájom pozemku, stratilo opodstatnenie a je potrebné ho zrušiť. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zrušilo Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Novej 

Dubnici č. 19 zo dňa 19.03. 2012. Pri hlasovaní nebol prítomný  Bc. Pažítka. 

 

12.  Zriadenie vecného bremena –  rozšírenie nízkonapäťovej elektrickej siete v Malom 

Kolačíne     

       Predkladal: zástupca primátora  

 

Stredoslovenská energetika  Distribúcia, a.s., Pri  Rajčianke  2927/8,  010 47  Žilina žiada 

o zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí  - rozšírenie nízkonapäťovej siete 

na ul. Odbojárskej v Malom Kolačíne  na pozemkoch  parc. KN-E č. 180/1  a  parc. KN-E               

č. 43/1 vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica  tak, ako je bližšie uvedené v návrhu uznesenia.  

Dôvodom žiadosti je rozšírenie nízkonapäťovej elektrickej siete.  Predpokladaná dĺžka 

prípojky je cca 18 m. Poplatok za vecné bremeno: 20 € / bežný meter  inžinierskych sietí 

podľa Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica + poplatok za vklad do katastra 

nehnuteľností 66 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Ing. Marušinec doplnil, že FaMK a MsR odporúčajú takto predložený materiál schváliť.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena – rozšírenie 

nízkonapäťovej elektrickej siete v Malom Kolačíne v zmysle predloženého návrhu.                     

Pri hlasovaní nebol prítomný Bc. Pažítka. 

 

13.  Informatívna správa o vypracovaní polročnej monitorovacej správy 

k Programovému rozpočtu 

       Predkladala: prednostka MsÚ   

 

V priebehu mesiacov júl - august 2012 bola na základe podkladov od jednotlivých vedúcich 

oddelení a ostatných subjektov mesta vypracovaná polročná monitorovacia správa 

k Programovému rozpočtu Mesta Nová Dubnica za obdobie od 01.01.2012 do 30.06.2012.  

Od roku 2009 majú mestá a obce povinnosť zostavovať popri rozpočte mesta aj programový 

rozpočet. Výdavková časť rozpočtu Mesta  Nová Dubnica a jeho príspevkových 

a rozpočtových organizácií je rozpísaná do programov. Rozpočet na rok 2012 má 9 

programov, ktoré sú rozpísané do podprogramov a prvkov. Každý program má vyjadrený 

zámer. K rozpísanému  programu do podprogramov a prvkov sú priradené konkrétne ciele 

a merateľné ukazovatele. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu o vypracovaní polročnej 

monitorovacej správy k Programovému rozpočtu za obdobie od 01.01. 2012 do 30.06. 2012. 

 

14. R ô z n e:  
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a)   Odpredaj  pozemkov v obytnej zóne  Dlhé diely     

       Predkladal:  primátor mesta   

 

Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici bola v roku 2008 schválená Zmena č. 7 

Územného plánu Mesta Nová Dubnica, kde  je lokalita Dlhé diely určená ako obytná zóna. 

Podľa tejto Zmeny č. 7 ÚP je lokalita Dlhé diely  určená okrem iného aj na výstavbu 

bytových domov. V súlade s Územným plánom Mesta Nová Dubnica pri rozdeľovaní 

predmetnej obytnej zóny jedna časť tejto lokality bola vyčlenená na stavbu bytových domov. 

Celkove ide o 4 pozemky.  Stanovenie min. odkupnej ceny je v kompetencii MsZ, musí byť 

však min. 40,17/m2, ako určuje znalecký posudok. MsR odporučila pozemky odpredať podľa 

§ 9a  ods. 1 písm. c/ zákona majetku obcí, a to min. za cenu 47 €/m2. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Ing. Kusý zareagoval, že nesúhlasí s cenou 40,17 €/m2 stanovenou podľa znaleckého 

posudku. Ďalej sa spýtal, prečo má byť vo vlastníctve mesta 1 a 4 bytovka (prečo nie 2 a 3).  

Ing. Marušinec vysvetlil, že prvá bytovka by bola zo ŠFRB. Prebieha verejná obchodná súťaž, 

ktorá nie je ukončená. Nasledujúce dve bytovky, ktoré sú znázornené v mape, sú z toho 

dôvodu, že mesto by bolo rado, keby investor, ktorý odkúpi tieto dve bytovky,  vybudoval za 

vlastné finančné prostriedky aj parkovacie miesta, ktoré sú vyčlenené medzi týmito 

bytovkami. Štvrtá bytovka zostáva zatiaľ neurčená, záleží od záujmu od občanov o nájomné 

byty.  

JUDr. Holba vyslovil na základe uznesenia z komisie stratégie rozvoja mesta zo dňa                

 13. 9. 2012 a na základe uznesenia  MsR zo dňa 17. 9. 2012 poslanecký návrh na zvýšenie 

minimálnej ceny z 40,17 €/m2 na minimálne 47 €/m2. To znamená v návrhu na uznesenie pod 

písmenom A/ bod 2 by text znel: spôsob naloženia s majetkom: priamy predaj podľa § 9a ods. 

1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov za 

cenu minimálne 47 €/m2 odpredávaného pozemku (cena podľa znaleckého posudku je              

40,17 €/m2). Poslanci MsZ jednomyseľne schválili poslanecký návrh JUDr. Holbu.  

Ing. Lendel sa spýtal, či cena 47 €/m2 sa ráta s daňou, alebo bez dane. Ing. Marušinec 

odpovedal, že mesto v tomto prípade predáva bez DPH.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo ako prebytočný majetok Mesta Nová Dubnica 

parc. KN-C č. 410/66 ostatná plocha o výmere 772 m2 a parc. KN-C č. 410/67 ostatná plocha 

o výmere 773 m2 a spôsob naloženia s majetkom: priamym predajom v zmysle predloženého 

návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný Bc. Pažítka. 

 

b) Odpredaj pozemkov  v Záhradkárskej osade č. 3 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Členovia Záhradkárskej osady č. 3 (SZZ 23 - 39 Základná organizácia č. 3 Pod Dubovcom, 

Nová Dubnica) si podali žiadosť o odkúpenie pozemkov v záhradkárskej osade,  ktoré vznikli 

rozdelením a úpravou z pozemkov :  parc. KN-C č. 200  zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 10 508 m2,  parc. KN-C č. 245 zastavané plochy a nádvoria o výmere  1 778 m2,  

parc. KN-E č. 2635/1 orná pôda o celkovej výmere 6 098 m2, parc. KN-C č. 443/3  zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 543 m2, na základe geometrického plánu                              

vypracovaného Rastislavom Ondrišákom – odčlenenie pozemkov kopírujúcich jednotlivé 

záhradky a pozemky pod chatkami. Dôvod odkúpenia je majetkovo-právne vysporiadanie. 
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Odpredaj pozemkov je podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138 Z. z. o majetku obcí  

vlastníkovi stavby. Odpredaj je za cenu 1,00 € / m2. Dodal, že na základe pokynov 

a usmernenia Správy katastra v Ilave z dôvodu nejednoznačnosti výkladov príslušných 

ustanovení katastrálneho zákona o možnosti odpredaja pozemkov aj základným organizáciám 

(právnici SZZ verzus Geodézia), sa podiely na spoločných priestoroch odpredávajú 

jednotlivým záhradkárom.   Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov v Záhradkárskej osade č. 3 

v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržal: Ing. Hort a JUDr. Holba. Pri hlasovaní 

nebol prítomný Bc. Pažítka.  

 

c) Odpredaj pozemkov  v Záhradkárskej osade č. 5 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Členovia Záhradkárskej osady č. 5 (SZZ 23 - 43 Základná organizácia č. 5 – 1. máj, Nová 

Dubnica) si podali žiadosť o odkúpenie pozemkov v záhradkárskej osade, ktoré vznikli 

rozdelením a úpravou z pozemku parc. KN-C č. 529/9 orná pôda o celkovej výmere                

11 888 m2 na základe geometrického plánu  vypracovaného Bc. Milanom Vačkom – 

odčlenenie pozemkov kopírujúcich jednotlivé záhradky a pozemky pod chatkami.   Dôvod 

odkúpenia je majetkovo-právne vysporiadanie. Odpredaj pozemkov je podľa § 9a ods. 8  

písm. b) zákona 138 Z. z. o majetku obcí  vlastníkovi stavby. Odpredaj je za cenu 1,00 € / m2. 

Dodal, že na základe pokynov a usmernenia Správy katastra v Ilave z dôvodu 

nejednoznačnosti výkladov príslušných ustanovení katastrálneho zákona o možnosti 

odpredaja pozemkov aj základným organizáciám (právnici SZZ verzus Geodézia), sa podiely 

na spoločných priestoroch odpredávajú jednotlivým záhradkárom. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo odpredaj pozemkov v záhradkárskej osade č. 5 

v zmysle predloženého návrhu.  Hlasovania sa zdržal: Ing. Hort a JUDr. Holba. Pri hlasovaní 

nebol prítomný Bc. Pažítka.  

 

d) Odpredaj pozemkov: 

a/ Mgr. Daniela Nehézová – pozemok v Záhradkárskej osade č. 4, Nová Dubnica            

b/ Ing. František Tobola, st. – pozemky pri rodinnom dome                                 

Predkladal: zástupca primátora 

a) Mgr. Daniela Nehézová – pozemok v Záhradkárskej osade č. 4, Nová Dubnica 

Odpredaj pozemkov v ZO č. 4 sa realizoval v roku 2011. Všetkým záhradkárom, okrem 1 

záhradky, kde nebola postavená chatka. Nakoľko táto zábrana bola odstránená, pristupuje sa 

k odpredaju poslednej záhradky v ZO č. 4. Po dohode s p. Berkyovou sa prevod zrealizuje na 

jej dcéru Mgr. Danielu Nehézovú, lebo manžel jej medzitým zomrel. Dôvod odkúpenia je 

dlhodobé užívanie pozemku (záhradky). Odpredaj pozemku je podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona 138/1991  Z. z. o majetku obcí  ... vlastníkovi stavby. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.  

b) Ing. František Tobola, st. – pozemky pri rodinnom dome. 

Ing. František Tobola si podal žiadosť o odkúpenie pozemkov ešte 25.04.2012. Vo svojej 

žiadosti podmieňoval odkúpenie pozemkov odkúpením na splátky, kde požadoval splátkový 

kalendár na 5 rokov so splácaním po cca 300 € polročne. Keďže už je s ním dohodnutá úhrada 

kúpnej ceny, nič nebráni schváleniu odpredaja pozemkov, ktoré dlhodobo užíva. Odpredaj 
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pozemkov je podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona 138 Z. z. o majetku obcí. Odpredaj za cenu 

10,00 € / 1 m² - pred rodinným domom, odpredaj za cenu   5,00 € / 1 m² - za rodinným 

domom alebo vedľa rodinného domu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.  

MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo odpredaj pozemku v záhradkárskej osade č. 4            

Mgr. Daniele Nehézovej v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržal: Ing. Hort 

a JUDr. Holba. Pri hlasovaní nebol prítomný Bc. Pažítka.   

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemkov pri rodinnom dome             

Ing. Františkovi Tobolovi v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný               

Bc. Pažítka. 

 

15.  Diskusia 

Bc. Cucík upozornil, že v športovej hale sú poškodené ochranné siete a neplnia svoj účel  

a hrozí, že dôjde k rozbitiu okna.  Navrhol túto závadu odstrániť.  Ďalej sa informoval, či sa 

podnikajú kroky, aby bolo  opätovne zriadené Obvodné oddelenie policajného zboru v Novej 

Dubnici. Ing. Marušinec odpovedal, že v októbri sa uskutoční rokovanie s Krajským 

riaditeľom policajného zboru.  

Ing. Hort sa spýtal, či bola určená výberová komisia na pozíciu riaditeľa Bytového podniku, 

m.p.o. Ing. Marušinec odpovedal, že komisia je 7 členná v zložení: Mgr. Doman,                

Ing. Medera, Ing. Bobot, Ing. Kiačiková, Mgr. Vanková, JUDr. Gregušová a Ing. Ruman.     

PhDr. Mádr uviedol, že často býva tma v súbore B2 popri „Čínskom múre“ zvnútra, dochádza 

tam k poškodzovaniu tohto osvetlenia. Taktiež doplnil, že občania sa sťažujú, že v  súbore B2 

nie je dobre počuť rozhlas. Požiadal o odstránenie poruchy na rozhlase a doriešenie 

osvetlenia.  

Ing. Marušinec zareagoval, že čo sa týka osvetlenia je tam problém s kandelábrami. 

V budúcom roku mesto plánuje tieto kandelábre zameniť za kvalitné liatinové a spoločnosť 

Tekos má pripraviť cenovú ponuku.  Čo sa týka rozhlasu,  nedostatok kvality zvuku môže byť 

zapríčinený aj životnosťou batérií, ktoré sa nachádzajú v rozhlasoch. Mesto objednalo od 

spoločnosti Tekos nové a priebežne sa začnú vymieňať.  

p. Babuková požiadala o informáciu ohľadne obchodného domu. Ing. Marušinec odpovedal, 

že 15. 10. 2012 by mala byť podpísaná zmluva o realizácii a nájme týchto priestorov, a potom 

by mali začať s prerábkou budovy bývalej „Družby“.      

p. Vetrová poukázala na znečistené podlubia na Mierovom námestí pred pohostinstvami. 

Spýtala sa, či je povinný majiteľ udržiavať si komunikáciu pred svojím zariadením. 

Ing. Marušinec zareagoval, že je to v záujme každého prevádzkovateľa a táto činnosť sa tiež 

zabezpečuje prostredníctvom aktivačných zamestnancov. Je v pláne vyčistenie podlubí 

tlakovým čistením vodou.   

p. Šlesar navrhol prehodnotiť, akým spôsobom by mohlo mesto prispieť k rekonštrukcii 

fasády na bytovkách s prvkami Krohovej architektúry.  
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Ing. Marušinec uviedol, že po konzultácii s hlavnou kontrolórkou, mesto v zmysle zákona 

nemôže priamo prispieť finančnými prostriedkami. Je tu možnosť založenia občianskeho 

združenia, ktoré by sa venovalo Krohovej architektúre a potom môže toto združenie požiadať 

o dotáciu z mestského rozpočtu.  

16.  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: Martina Mikulová 


