
 

Zápisnica 

zo zasadnutia  MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  24.08.2009 

v zasadačke  kultúrnej besedy. 

 

     Rokovanie  mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor   mesta –  

Ing. Ján Šušaník. 

V úvode privítal prítomných poslancov, zástupcu tlače- pani Ţalúdkovú, TV Povaţie, Ing. 

Strapkovú zo spoločnosti MALASTAV s.r.o. Trenčín a všetkých prítomných. Ospravedlnil 

neprítomnosť poslancov: Ing. Márie Proškovcovej, Ing.  Mariána Mederu a pani Kamily 

Poláčkovej. 

 

Ing. Šušaník skonštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (12 z 15 ) je 

mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

Za overovateľov zápisnice boli určení:  pani Gabriela Kočkovská a MUDr.  Štefan 

Obloţinský.  

Vzhľadom ku skutočnosti, ţe predmetom rokovania  bola aj voľba hlavného kontrolóra, 

primátor navrhol zvoliť volebnú komisiu v zloţení: 

JUDr. Miroslav Holba        - predseda  

Ing. Peter Marušinec           - člen 

RNDr. Peter Perichta, PhD - člen 

 

MsZ jednomyseľne schválilo  volebnú komisiu. 

 

Písaním zápisnice bola poverená Anna Szabová. Program rokovania obdrţali členovia 

mestského zastupiteľstva na pozvánke spoločne s materiálom.  

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

 

1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Nová Dubnica  

    Predkladal: primátor mesta 

 

Písomná správa  a zápisnica volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách hlavného kontrolóra 

mesta Nová Dubnica je prílohou zápisnice. 

Do uzávierky  prihlášok bolo zaregistrovaných 10 obálok. Komisia v zloţení: 

JUDr. Miroslav Holba -  predseda 

Ing. Marián Medera     -  člen 

RNDr. Peter Perichta   -  člen  

posúdila splnenie poţadovaných podmienok jednotlivých uchádzačov a skonštatovala, ţe 

všetkých 10 uchádzačov splnilo poţadované podmienky. 

 

Na návrh poslanca Ing. Petra Marušinca  poslanci schválili jednomyseľne krátku prestávku 

a po jej ukončení pristúpili k voľbám.  

Volebná komisia rozdala 12 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 12 hlasovacích lístkov. 

Platných hlasovacích lístkov bolo 12.  

Ing. Sylvia Augustínová, Ing. Danka Gáborová a Ing. Štefan Prekop sa ospravedlnili 

a volieb sa nezúčastnili, avšak zostali kandidátmi na funkciu hlavného kontrolóra. 

 

Následne sa predstavili jednotliví uchádzači v abecednom poradí: 

1. Ing. Martin Bičan 

2. Mgr. Michal Doman 

3. Ing. Marta Gašajová 

4. Ing. Marián Michalička 

5. Ing. Bohumil Mikláš 

6. Ing. Peter Niţňanský 

7. Ing. Mgr. Margita Urbanová 
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V súlade so schváleným spôsobom  vykonania volieb z 27.04.2009 uskutočnili poslanci 

voľbu tajným hlasovaním 

Po krátkej prestávke bolo pristúpené k tajnému hlasovaniu. Po skončení hlasovania 

zverejnil predseda volebnej komisie JUDr. Miroslav Holba výsledky voľby hlavného 

kontrolóra mesta. 

Počet získaných hlasov: 

1. Ing. Martin Bičan                 0 

2. Mgr. Michal Doman             0 

3. Ing. Marta Gašajová             5 

4. Ing. Marián Michalička        6 

5. Ing. Bohumil Mikláš             0 

6. Ing. Peter Niţňanský             0 

7. Ing. Mgr. Margita Urbanová 1 

 

Volebná komisia skonštatovala, ţe hlavný kontrolór nebol zvolený a vyhlásila druhé kolo 

volieb. 

V druhom kole bolo rozdaných 12 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 12 hlasovacích 

lístkov a platných bolo 12 hlasovacích lístkov. 

 

Počet získaných hlasov: 

Ing. Marta Gaššajová         6 

Ing. Marián Michalička     6  

Volebná komisia skonštatovala, ţe ani v druhom kole nebol hlavný kontrolór zvolený. 

Poţiadala  predsedajúceho, aby určil poslanca MsZ, ktorý rozhodne ţrebom o hlavnom 

kontrolórovi. 

Volebná komisia zobrala na  vedomie, ţe predsedajúci určil MUDr.  Štefana Obloţinského, 

aby uskutočnil ţrebovanie, nakoľko obidvaja kandidáti dostali rovnaký počet hlasov. 

Po uskutočnení ţrebovania volebná komisia vyhlásila, ţe hlavným kontrolórom  mesta sa 

stala Ing. Marta Gašajová. 

 

2. Projekt „Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie v Novej Dubnici“ 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

   V rámci vyhlásenej  výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Mesto Nová 

Dubnica vypracovalo projekt  „Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie v Novej 

Dubnici“ na realizáciu ktorého podá ţiadosť o nenávratný finančný príspevok.  

Celkové náklady na tento projekt predstavujú sumu 1 320 000 € s DPH. Spolufinancovanie 

mesta bude vo výške 5% z celkových nákladov, t.j. vo výške 66 000 € s DPH. 

Termín rezervácie podania projektu je zaregistrovaný na deň 26.08.2009. Projekt bol 

vypracovaný v súlade s cieľmi PHSR. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Strapková oboznámila prítomných  s predmetom projektu, ktorý vychádza 

z architektonického návrhu. Cieľom štúdie je zmodernizovanie jestvujúceho stavu námestia 

a priľahlých komunikácií v súlade s pôvodným návrhom architekta Jiřího Krohu. Projekt 

rieši rekonštrukciu centrálnej zóny, rekonštrukciu chodníkov, fontány, zvýšenej plochy 

účelovo vytvorenej pre zhromaţďovanie občanov, priľahlých miestnych komunikácii, 

autobusových zastávok, osvetlenia, verejných WC, ktoré sú navrhnuté tak, aby bolo moţné 

ich nadstaviť presklenou transparentnou architektúrou, ktorá by slúţila na umiestnenie 

informačného strediska a doplnkových sluţieb námestia. 
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Ing. Hort  sa zaujímal, či podľa nového návrhu bude premiestnené pódium a dvojkríţ 

na Mierovom námestí. 

 

Ing. Šušaník vysvetlil,  ţe priestor súčasnej tribúny je odskúšaný a vyhovuje všetkým 

poţiadavkám a tieţ nie je dôvod na premiestnenie dvojkríţa. 

 

Pani Kočkovská sa informovala ako bude v budúcnosti vyriešené zásobovanie prevádzok a 

obchodov nákladnými autami  na námestí,  či projekt zahŕňa vybudovanie parkovacích 

miest. 

 

Ing. Strapková doplnila, ţe návrh obsahuje dostatočný manipulačný priestor na vykladanie, 

prípadne nakladanie tovaru. 

 

Ing. Šušaník  doplnil, ţe súčasťou projektovej dokumentácie a ţiadosti o NFP nie je  

rekonštrukcia a vybudovanie nových parkovacích miest po stranách Mierového námestia. 

Na uvedenú rekonštrukciu sa v súčasnosti vypracováva samostatná projektová 

dokumentácia.  

 

MsZ schválilo: 

 

l. Predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP – 4.1a-2009/01   

   na realizáciu projektu: Regenerácia centrálnej zóny –Mierové námestie v Novej  

   Dubnici“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným  

   Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Nová Dubnica. 

 

2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o Nenávratný finančný príspevok 

 

3. Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 

    výške 66 000 €. 

 

Diskusia 

 

PhDr. Mádr upozornil na nedostatočné osvetlenie komunikácie pri „čínskom múre“, ktoré 

sa o 22 hodine vypína. 

Ďalej poţiadal o výrub   stromov, ktoré bránia prenikaniu svetla do niekoľkých bytov 

v uvedenej lokalite. 

 

Pani Babuková upozornila na poškodené pouličné  osvetlenie bez vonkajšieho krytu na 

Partizánskej ulici a poţiadala o zjednanie nápravy.  

 

Na záver primátor mesta poďakoval všetkým za účasť a rokovanie mimoriadneho 

mestského zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                       Ing. Ján Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                           primátor mesta     

 

 

I. overovateľ                                                                                  II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Anna Szabová 


