
 

 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 06.05.2009 v zasadačke MsÚ  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 

Rokovanie mimoriadneho zastupiteľstva otvoril  a viedol Ing. Šušaník, primátor mesta. 

Privítal  projektantov Ing. Masára,  Ing. Madzuru a všetkých ostatných prítomných. 

Ospravedlnil neprítomnosť poslankýň Gabriely Kočkovskej, Kamily Poláčkovej, RNDr. 

Petra Perichtu a MUDr. Štefana Obloţinského. 

Konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov  (11 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice boli určení: JUDr.Holba 

a Ing. Marián Medera. Písaním zápisnice bola poverená Anna Szabová. 

 

Program rokovania bol schválený jednomyseľne tak, ako bol uvedený na pozvánke. 

 

1. Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora v meste Nová 

Dubnica“  

            Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník oboznámil prítomných s vypracovaním projektu „Rekonštrukcia 

a modernizácia zberného dvora“ v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva ţivotného 

prostredia SR. Na jeho realizáciu mesto podá ţiadosť o nenávratný finančný príspevok. 

Projekt bol vypracovaný v súlade s Koncepciou odpadového hospodárstva Mesta Nová 

Dubnica a s cieľmi PHSR. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 2 152 130,48 € 

s DPH. Spolufinancovanie mesta bude vo výške 5% z celkových nákladov, t.j. vo výške 

107 606,52 € s DPH. 

 

Ing. Pavol Masár informoval prítomných o  priebehu vypracovania projektu. Výsledkom 

je vypracovaná projektová dokumentácia a právoplatné územné a stavebné povolenie. 

Projekt bol vypracovaný v spolupráci  s vedením mesta, riaditeľom  spoločnosti TEKOS 

s.r.o. Nová Dubnica a vedúcou  oddelenia ŢP: Mgr. Bašnou. 

Rekonštrukciou a modernizáciou zberného dvora  sa zrealizuje výstavba haly 

s technológiou na triedenie odpadu, riešenie prístupovej cesty k hale, nové oplotenie,  

riešenie zelene v priestore zberného dvora, riešenie  prístreškov na separovaný a objemný 

odpad ako aj  vstup do areálu zberného dvora. 

 

Ing. Medera vysvetlil, ţe časť triediacej linky v ktorej prebieha samotné triedenie 

pracovníkmi chránenej dielne bude postavená vo výške na pilotoch  v uzavretom a 

vykurovanom priestore. Triedený odpad  bude padať do pripravených big-bagov  a 

následne sa  zlisuje. 

 

Ing. Madzura  predloţil dispozičné riešenie sociálnej budovy. V objekte so samostatnou  

kotolňou budú  umiestnené šatne, sociálne zariadenie, denná miestnosť a kancelária. 
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Diskusia: 

 

Mgr. Bašná dodala, ţe v zbernom dvore je zamestnaných 8 pracovníkov chránenej dielne. 

Pre správcu zberného dvora a vedúcu chránenej dielne bude určená kancelária 

s výhľadom na vstup do dvora a na mostovú váhu. 

 

 

Mgr. Oriešková informovala, ţe dôvodom na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva bol 

posledný termín na odovzdanie projektu a to   11.5.2009.  

 

Ing. Proškovcová sa zaujímala   ako sú kapacitne riešené jednotlivé komodity. 

 

Mgr. Bašná uviedla, ţe v súčasnosti  sa spracuje cca  500 t triedeného zberu. Linka  je 

určená na triedenie papieru, plastov, tetrapakov a kovového odpadu. Po rekonštrukcii 

zberného dvora  sa predpokladá  spracovanie odpadu aj z iných obcí, čo si vyţiada aj viac 

pracovníkov. 

  

PhDr. Mádr sa spýtal v akom časovom horizonte sa predpokladá finančná návratnosť. 

 

Ing. Medera skonštatoval, ţe nepozná dobu návratnosti. Hoci hospodárskou krízou sa 

zníţil  záujem o triedený odpad, i napriek tomu má mesto rozbehnuté triedenie ako nikto 

na okolí. Vynaloţené náklady sa v budúcnosti určite vrátia  v ţivotnom prostredí.  

 

Ing. Marušinca  zaujímalo, kto môţe poţiadať o pridelenie nenávratného finančného 

príspevku z európskych fondov. 

 

Ing. Medera  ho informoval, ţe o nenávratný príspevok môţe poţiadať len mesto. 

 

Ing. Orgoník  doplnil,  ţe mesto nebude môcť  dať   majetok získaný z eurofondov do 

správy alebo nájmu hospodárskej organizácii. 

 

Ing. Šušaník uviedol,  ţe technólogia je hradená z európskej únie, avšak prevádzkové 

náklady bude znášať mesto. Problém s druhotnými surovinami a vytriedeným odpadom  

aj naďalej pretrváva. Taktieţ nefunguje koncepcia v rámci štátu  ako dôsledok 

hospodárskej krízy. Mesto musí zabezpečovať nakladanie s odpadmi v súlade so 

zákonom. Rekonštrukcia a modernizácia  zberného dvora bude pre mesto prínosom, 

vzhľadom na  zlepšenie ţivotného prostredia a krajší vzhľad mesta. 

 

Ing. Proškovcová  podala informáciu z Krajského úradu, ktorý bude mesačne 

monitorovať  situáciu, kapacitu a spracované komodity na  zberných dvoroch. Na základe 

zistených skutočností bude prideľovať finančné prostriedky, prípadne robiť reštrikcie. 
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Ing. Šušaník  dal hlasovať za uznesenie podľa predloţeného návrhu. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo: 

 

1. Predloţenie ţiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 

programu Ţivotné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo na projekt 

„Rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora v meste Nová Dubnica“, ktorý je 

v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Dubnica. 

 

2. Zabezpečenie realizácie projektu po  schválení ţiadosti o Nenávratný finančný 

príspevok. 

 

 

3. Financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových oprávnených 

výdavkov na projekt t.j. vo výške 107 606,52 €. Celkové výdavky na projekt 

tvoria 2 152 130,48 € a z toho celkové oprávnené výdavky tvoria 2 152 130,48 €. 

 

 

 

Na záver primátor mesta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení projektu, 

poslancom za pochopenie a ústretovosť  a rokovanie mimoriadneho mestského 

zastupiteľstva ukončil. 

 

 

 

 

I. overovateľ                                                                             II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                   Ing. Ján Šušaník 

  prednostka MsÚ                                                                         primátor mesta 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Szabová 

 


