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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa 11.12.2014 

v kultúrnej besede 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

kontrolórku, Ing. Domanovú, zástupcu náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ, zástupcov 

regionálnych novín a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomných poslancov JUDr. 

Holbu, Mgr. Domana a MUDr. Augustínovú. Ing. Marušinec konštatoval, ţe vzhľadom na 

počet prítomných poslancov (11 z 14) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program 

rokovania obdrţali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Za overovateľov zápisnice 

boli určení: Bc. Cucík a Ing. Hort. Poslanci MsZ súhlasili s programom v zmysle 

predloţeného návrhu. Písaním zápisnice bola poverená Mgr. Prostináková. Následne 

prikročili k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1 a)  Kontrola uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ 

        Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Predloţila plnenie úlohy zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01.10.2014 z uznesenia č. 

104/2014 v časti B – úloha je splnená. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie kontrolu uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ. 

 

1 b)  Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 

        Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Podľa § 18 f úlohy hlavného kontrolóra odsek 1 bod b) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh 

plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním mestského 

zastupiteľstva  zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Návrh plánu činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok 2015 obsahuje kontroly z oblasti rozpočtu, účtovníctva a finančného 

riadenia mesta a organizácií zriadených mestom. Ďalšie úlohy plánu činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2015, teda stanoviská k záverečnému účtu za rok 2014, kontrola 

plnenia uznesení MsR a MsZ, sú uloţené hlavnému kontrolórovi mesta zákonom č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a uzneseniami MsZ. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

I. polrok 2015. 

 

2.  Správa o výsledku realizovaných kontrol 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Kontrolným orgánom boli v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 vykonané 

následné finančné kontroly: 

- v organizácii TEKOS, s.r.o. – cieľom tejto finančnej kontroly bolo preveriť plnenie opatrení 

prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri následnej kontrole v predchádzajúcom 

období. Vykonanou kontrolou v kontrolovaných oblastiach podľa programu kontroly nebol 
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zistený nesúlad so všeobecne záväznými predpismi. Nakoľko pri kontrole neboli zistené 

nedostatky, podľa § 21 zákona č. 502/2001 Z. z. ak kontrolný orgán nezistí nedostatky 

vypracúva sa záznam z kontroly a nie je potrebné poţadovať vypracovanie opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov.  

- v Meste Nová Dubnica – predmetom následnej finančnej kontroly bolo preveriť postup 

kontrolovaného subjektu pri dodrţaní ustanovení prijatých uznesení MsZ za prvý polrok 

2014. Pri kontrole nebolo zistené porušenie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite  v z.n.p., keď predbeţná finančná kontrola bola vykonaná na všetkých 

predloţených dokladoch ku kontrole. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o výsledku realizovaných kontrol v zmysle 

predloţeného materiálu. 

 

3.  Návrh na odpísanie pohľadávok Mesta Nová Dubnica 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Pohľadávky, ktoré Mesto Nová Dubnica navrhuje odpísať, sú vo výške 5 360,79 €.  Všetky 

uvedené pohľadávky sú vedené v účtovníctve mesta. Navrhované pohľadávky budú odpísané 

z podsúvahových účtov mesta a nenastane uţ u nich ţiadne peňaţné plnenie. Materiál bol 

spracovaný na základe podkladov Bytového podniku, m.p.o., bývalej mestskej právničky 

Mgr. Dohňanskej a mestskej právničky JUDr. Kataríny Martinkovej. Celý materiál bol 

prekonzultovaný s mestskou právničkou a jej pripomienky sú zapracované priamo 

v rozborovej časti materiálu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok k 31.12.2014 v zmysle 

predloţeného návrhu v celkovej výške 5 360, 79 €. 

 

4.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2014 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Navrhla zmenu rozpočtu vrátane zmeny programov rozpočtovým opatrením a to presunom 

rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu podľa priloţeného materiálu, 

pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Presun rozpočtovaných prostriedkov je 

vo výške 233 949 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

5.  Návrh na odpísanie pohľadávok Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica 
     Predkladala: Ing. Domanová 

 

Pohľadávky, ktoré budú odpísané z evidencie a z účtovníctva Bytového podniku, m.p.o., na 

základe toho, ţe sa nečaká ich úhrada. Ide o pohľadávky, keď súd zastavil konanie, zrušil 

exekúcie, právnické spoločnosti boli vymazané z OR, alebo fyzické osoby zomreli a pre 

nemajetnosť sú pohľadávky nevymoţiteľné v sume 8 091,92 €. Pohľadávky, ktoré budú 

odpísané z evidencie BP, m.p.o., budú naďalej vedené na podsúvahových účtoch v sume 

5 168,55 €. Z uvedeného vyplýva, ţe v prípade úhrady uţ odpísanej pohľadávky na 

podsúvahové účty, bude úhrada zaúčtovaná v účtovníctve. Týmto BP, m.p.o. nestráca nárok 
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na prijatie platby. Po odpísaní pohľadávok na podsúvahové účty i naďalej bude BP, m.p.o. 

sledovať stav týchto pohľadávok. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

p. Babuková sa spýtala, či sa občas podarí aj niektoré pohľadávky vymôcť. 

 

Ing. Domanová vysvetlila, ţe je to tak cca 200 € za rok. 

 

Bc. Paţítka odporučil za FaMK predloţený návrh schváliť. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok Bytového podniku, 

m.p.o. Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

6.  Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2015, 2016, a 2017 

a návrh podnikateľského plánu na roky 2015, 2016 a 2017 

     Predkladala: Ing. Domanová 

 

Vypracovaný rozpočet je rozčlenený na časť pre verejno-prospešnú činnosť a časť pre 

podnikateľskú činnosť. Návrh rozpočtu pre verejno-prospešnú činnosť na rok 2015 

predpokladá výnosy vo výške 105 840 € a beţné náklady vo výške 105 840 €, v roku 2016 sú 

rozpočtované výnosy a beţné náklady vo výške 101 211 €, v roku 2017 sú rozpočtované 

výnosy vo výške 101 293 € a beţné náklady vo výške 101 293 €. Podnikateľský plán je 

v časti výnosov a nákladov vyrovnaný v celkovej výške v roku 2015 -58 173 €, v roku 2016 - 

58 173 €  a v roku 2017 – 58 173 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Mgr. Zemko chcel vedieť, prečo sa zníţila poloţka údrţba trţnice (rok 2015 – 3 350 € a rok 

2017 – 350 €. 

 

Ing. Domanová vysvetlila, ţe beţné náklady na údrţbu trţnice sa pohybujú od 300 do 400 €.  

V roku 2015 je poloţka vyššia z dôvodu rekonštrukcie trţnice (čistenie, natieranie). 

 

Podľa Ing. Kusého by si mal údrţbu a revízie uhrádzať nájomník na vlastne náklady. 

Odporučil poloţku Súkromná základná škola – rutinná štandardná údrţba preveriť a 

vypracovať k nej stanovisko.  

 

Podľa PaedDr. Kačíkovej je 30 € na poloţke Poţiarna ochrana Kolačín veľmi málo. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe táto poloţka sa týka deratizácie. Ostatné dôleţité poloţky sú 

zakomponované v rozpočte mesta.  

 

p. Babuková chcela vedieť, čo všetko zahŕňa poloţka Mestské zdravotné stredisko – mzdy. 

 

Ing. Domanová vysvetlila, ţe sú to mzdy pre upratovačky na MZS. Tieto náklady na mzdy sa 

mestu vrátia, nakoľko bývajú predmetom vyúčtovania sluţieb.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet Bytového  podniku, m.p.o. Nová 

Dubnica na roky 2015, 2016, 2017 a podnikateľský plán Bytového podniku, m.p.o. Nová 

Dubnica na roky 2015, 2016, 2017 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

7. Návrh  rozpočtu  Mesta Nová Dubnica na  roky 2015,  2016 a 2017 vrátane 

programového rozpočtu 
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     Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Jeţíková 

 

Mesto Nová Dubnica predkladá rozpočet na roky  2015, 2016 a 2017 a spolu s ním aj 

programový rozpočet na roky 2015 aţ 2017. MsZ schvaľuje rozpočet vrátane programov, 

podprogramov a prvkov na rok 2015. Návrh obsahuje informáciu, podľa akých právnych 

predpisov sa postupovalo  pri príprave rozpočtu  a obsahuje taktieţ základné body, ktoré sú 

podrobne rozpísané. Rozpočet Mesta Nová Dubnica je spracovaný v členení: 

a) Rozpočet mesta – rozpočet Mesta Nová Dubnica na rok 2015 je postavený ako schodkový. 

Príjmová časť je vo výške 4 386 375 € a výdavková časť je vo výške 4 411 033 €. 

Rozpočet bol na zasadnutí MsR prezentovaný podrobne poloţkovite.  

b) Rozpočet obecných  školských zariadení - rozpočet právnych subjektov /MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ, 

ZUŠ a CVČ/ na rok 2015 je postavený ako vyrovnaný. Príjmová aj výdavková časť je vo 

výške  1 615 855 €.  

c) Rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení - rozpočet neštátnych ZUŠ a školských 

zariadení /Občianske zdruţenie EDEN, Spojená škola sv. J. Bosca, ŠPP/, ktoré sú  taktieţ 

financované z daňových príjmov obce, je postavený ako vyrovnaný. Príjmová časť aj  

výdavková časť je vo výške  234 157  €.  

d) Rozpočet zariadenia pre seniorov - rozpočet  zariadenia pre seniorov je postavený ako 

vyrovnaný /príjmy pozostávajú z dotácie z MF SR a z vlastných príjmov/. Príjmová aj  

výdavková časť je vo výške 452 860 €.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec poţiadal hlavnú kontrolórku o predloţenie stanoviska k viacročnému 

programovému rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 2015 – 2017. 

 

Ing. Gašajová informovala, ţe k  základným úlohám hlavného kontrolóra podľa zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov patrí vypracovať odborné 

stanovisko k návrhu rozpočtu obce. Rozpočet obce, rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového 

hospodárenia, zostavovanie rozpočtu upravuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na príslušný 

kalendárny rok t.j. rok 2015, je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom 

rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta a vyjadruje 

samostatnosť hospodárenia mesta. Pri spracovaní odborného stanoviska vychádzala 

z posúdenia predloţeného návrhu viacročného rozpočtu mesta a návrhu rozpočtu na rok 2015 

z dvoch hľadísk – zákonnosť predloţeného návrhu rozpočtu a metodickej správnosti 

predloţeného návrhu rozpočtu. Predloţený návrh rozpočtu rešpektuje platné zákony 

a všeobecne platné pravidlá týkajúce sa rozpočtu obcí. Vnútorne je správne členený na beţný 

rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie 

platnej od 01.01.2015. Na základe skutočností, uvedených v stanovisku, odporučila 

poslancom schváliť návrh rozpočtu na roky 2015 aţ  2017 tak, ako je predloţený na dnešné 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Zemko chcel vedieť, na aký účel bol pouţitý uver vo výške 980 000 € z roku 2009. 

Ing. Jeţíková vysvetlila, ţe tieto finančné prostriedky boli vyuţité na investičné akcie v 

meste. 

Na zasadnutie prišla MUDr. Augustínová. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo viacročný programový rozpočet Mesta Nová 

Dubnica na roky 2015 - 2017 v zmysle predloţeného návrhu. 
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8. Informatívna správa o overenie súladu účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej 

závierky s výročnou správou 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 28.04.2014 bola na základe podkladov z účtovníctva vypracovaná správa audítora 

o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2013. Podľa vyjadrenia audítorky ročná účtovná 

závierka účtovnej jednotky poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie Mesta Nová Dubnica k 31.12.2013 a výsledky jej 

hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. 

Dňa 30.10.2014 bola na základe podkladov z účtovníctva vypracovaná správa audítora 

o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013. Podľa vyjadrenia audítorky 

konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný 

celok zostavila materská spoločnosť Mesta Nová Dubnica, poskytuje pravdivý a verný obraz 

konsolidovanej situácie k 31.12.2013 a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu o overení súhlasu účtovnej 

závierky a konsolidovanej účtovnej závierky s výročnou správou. 

 

9. VZN Mesta Nová Dubnica č. .../2014 – O miestnych daniach na území Mesta Nová 

Dubnica 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Oproti pôvodnému VZN č. 9/2012 je v navrhovanom VZN upravená veková hranica 

u občanov, ktorým sa poskytuje úľava alebo zníţenie daní (zo 65 rokov na 70 rokov), je 

zjednotená výška poskytnutej úľavy na 20%. Správca dane upustil od oslobodenia dane zo 

stavieb a bytov v prípade rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na 

podkopanom pozemku. Pri dani za uţívanie verejného priestranstva zjednotil celé územie 

mesta, dĺţku uţívania verejného priestranstva, ako i umiestnenie stavebného materiálu na 

verejnom priestranstve. Dane za ubytovanie, za predajné automaty a nevýherné hracie 

prístroje boli zvýšené v roku 2013, preto správca dane nepristúpil k ich úprave. I keď vo 

väčšine prípadov došlo k navýšeniu daní, v porovnaní s okolitými mestami má Mesto Nová 

Dubnica najniţšie dane. Príjem do rozpočtu mesta nepostačuje na pokrytie najdôleţitejších 

samosprávnych činností tak, aby mohlo mesto lepšie plniť základnú úlohu, ktorou je 

starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a zabezpečenie najdôleţitejších potrieb obyvateľov. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec doplnil, ţe toto VZN sa dáva do súladu s platnou legislatívou.  

 

PaedDr. Kačíková vyjadrila nesúhlas so zvýšením dane za psa. Spýtala sa na počet 

evidovaných psov v meste. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe je veľa sťaţností na majiteľov psov, ktorí nedodrţujú základné 

povinnosti. Zvýšili sa aj náklady na vývoz psích exkrementov aj na plochách, ktoré nie sú 

určené pre výbeh psov. Informoval, ţe v meste je uţ cez 800 psov. 
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PaedDr. Kačíková reagovala, ţe v Kolačíne nie sú verejné priestranstva a pribudli len dve 

toalety pre psov.  

 

Na zasadnutie prišiel Mgr. Doman. 

 

Bc. Cucík vyjadril súhlas s PaedDr. Kačíkovou. 

 

p. Babuková tieţ súhlasí s PaedDr. Kačíkovou. Myslí si, ţe schválením vyššej dane za psa sa 

narobí viac škody ako osohu. 

 

Podľa Ing. Kusého nejde aţ o takú vysokú čiastku. 

 

Bc. Cucík poznamenal, ţe pre ľudí, ktorí majú nízke príjmy, je navýšenie o 5 € veľa. 

Vymenoval okolité mestá a dediny, ktoré majú tieto poplatky niţšie.  

 

Ing. Jeţíková poznamenala, ţe náklady na vývoz exkrementov a sáčkov sa pohybujú cca 

5 000 € za rok.  

 

MUDr. Augustínová reagovala, ţe 5 € zvýšenie nie je aţ tak veľa. Podotkla, ţe niektorí 

majitelia psov sú nedisciplinovaní. 

 

PaedDr. Kačíková predloţila poslanecký návrh, aby sa vo VZN Mesta Nová Dubnica  - 

o miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica v článku 7 bod 6 zníţila sadzba dane za 

psa z 35 € na 30 €, z 20 € na 15 € a z 10 € na 5 €. Za predloţený návrh hlasovali Ing. Hort, 

Ing. Lendel, PaedDr. Kačíková, Bc. Cucík, Ing. Medera, PhDr. Mádr a p. Babuková. Proti 

hlasoval Bc. Marušinec. Hlasovania sa zdrţali MUDr. Augustínová, Ing. Kusý, Bc. Paţítka, 

Mgr. Doman a Mgr. Zemko.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN Mesta Nová Dubnica č. 9/2014 – 

O miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica upravené v článku 7 bod 6 – daň za psa 

z 35 € na 30 €, z 20 € na 15 € a z 10 € na 5 € a ostatné články v zmysle predloţeného návrhu. 

 

10. VZN Mesta Nová Dubnica č. .../2014 – O poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je predkladaný 

z dôvodu potreby aktualizácie VZN podľa novelizovaného zákona č. 582/2004 Z.z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov a úpravy výšky poplatku pre právnické a fyzické osoby na 

území mesta. Oproti rokom 2012 – 2014 je navrhnuté pre rok 2015 zvýšenie poplatku za 

komunálne odpady a drobné odpady o 1 € - z 28 € na 29 € pre fyzické osoby. Naopak, pre 

právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať, je navrhnuté zníţenie poplatku z 24 € 

na 20 € na zamestnanca za rok, z dôvodu primeranejšieho poplatku vzhľadom k nákladom, 

ktoré mesto má v súvislosti s komunálnymi odpadmi, vznikajúcimi v prevádzkach 

právnických osôb. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Mgr. Zemko sa spýtal, či je suma za vývoz jednej tony odpadu najvýhodnejšia v porovnaní 

s cenami iných skládok v okolí.  
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Mgr. Bašná odpovedala, ţe táto cena je najvýhodnejšia. 

 

Ing. Medera doplnil, ţe ţiadna iná spoločnosť nám nechcela garantovať ceny na 5 rokov, ako 

skládka Megawaste Slovakia s.r.o., s ktorou spolupracuje mesto teraz.  

 

Ing. Marušinec dodal, ţe predpokladaný doplatok z rozpočtu mesta za odpad bude ešte cca 

24 000 € ročne. Ak sa bude táto čiastka zniţovať, zníţi sa aj poplatok za komunálny odpad.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN Mesta Nová Dubnica č. 10/2014 – 

O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle predloţeného 

materiálu. 

 

11. Návrh Zásad o  nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Nová Dubnica 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na základe prerokovania materiálu na MsR sa členovia jednomyseľne zhodli, ţe prijatie 

materiálu postačuje formou zásad a nie VZN. Preto je materiál predkladaný formou zásad. 

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom 

č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo nutné aktualizovať 

uvedený materiál o nakladaní s finančnými prostriedkami. V návrhu zásad sa upravilo – 

postavenie a obsah rozpočtu, kde bol zahrnutý aj programový rozpočet mesta, rozpočtový 

proces, informácie o rozpočtovom provizóriu, zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia, 

informácie týkajúce sa povinnej obsahovej stránky záverečného účtu, pravidlá rozpočtového 

hospodárenia, informácie o ozdravnom reţime a nútenej správe, informácie o rozpočtových 

a príspevkových organizáciách a ich hospodárení, porušenie finančnej disciplíny. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či sa predkladaný materiál prijíma z dôvodu potrebnej 

legislatívnej úpravy. 

 

Ing. Lackovičová vysvetlila, ţe áno. 

 

Ing. Gašajová doplnila, ţe hlavným dôvodom zmeny je aj to, ţe schválením týchto zásad dáva 

MsZ primátorovi oprávnenie v prípade potreby zmeny rozpočtu do výšky 9 960 € robiť 

rozpočtové opatrenia v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zásady o nakladaní s finančnými prostriedkami 

mesta v zmysle predloţeného návrhu. 

 

12. VZN Mesta Nová Dubnica č. .../2014 – O verejných kultúrnych podujatiach, voľných 

pouličných aktivitách a verejnej hudobnej produkcii. 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Organizovanie verejných kultúrnych podujatí a povinnosti ich organizátorov vo vzťahu 

k samospráve upravuje zákon č. 96/1991 Zb. Slovenskej národnej rady o verejných 

kultúrnych podujatiach. Táto právna úprava a metodické usmernenie – pokyny pre 

organizátorov verejných kultúrnych podujatí nie sú niektorými organizátormi rešpektované 

a pri organizovaní podujatí dochádza hlavne k porušovaniu nočného pokoja, prevádzkového 

času a neplneniu ďalších povinností organizátora. Je preto potrebné prijať záväzný predpis 

platný pre všetky subjekty, ktoré na území Mesta Nová Dubnica verejné kultúrne podujatia 
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organizujú. Návrh VZN podrobnejšie špecifikuje druhy kultúrnych podujatí, na ktoré sa 

vzťahuje, podrobne upravuje povinnosti organizátora pri ich oznamovaní a samotnej realizácii 

a upravuje postup a sankčné moţnosti mesta pri jeho porušovaní. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN Mesta Nová Dubnica č. 11/2014 – 

O verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a verejnej hudobnej 

produkcii. 

 

13. VZN Mesta Nová  Dubnica č. .../2014 – O vykonávaní dezinfekcie a  regulácie 

živočíšnych škodcov na území Mesta Nová Dubnica 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Povinnosť vykonávať dezinfekciu a reguláciu ţivočíšnych škodcov je uloţená v zákone NR 

SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov, zákon však bliţšie nešpecifikuje podrobnosti, akým spôsobom, v akom časovom 

intervale a v akom rozsahu majú povinné osoby tieto povinnosti dezinfekcie a deratizácie 

vykonávať. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydávajú usmernenia, ktoré tieto 

podrobnosti stanovujú, sú však verejnosti ťaţko dostupné, preto z dôvodu potreby zlepšiť 

úroveň a výsledky regulácie potkanov na území mesta, bolo spracované predkladané VZN. 

Cieľom návrhu VZN je vytvoriť právny rámec pre dezinfekciu a reguláciu ţivočíšnych 

škodcov na území mesta, zabezpečiť dostatočné informácie o potrebe deratizácie všetkých 

právnických a fyzických osôb, sídliacich na území mesta a dosiahnuť vysokú úroveň kvality 

a účinnosti vykonávanej dezinsekcie a deratizácie s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť 

obyvateľov mesta. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN Mesta Nová  Dubnica č. 12/2014 – 

O vykonávaní dezinfekcie a  regulácie ţivočíšnych škodcov na území Mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného materiálu. 

 

14.  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 7/2014 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 12.11.2014 bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín proti VZN č. 

7/2014, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici dňa 14.08.2014 

uznesením č.76, účinného dňa 01.09.2014. VZN je v rozpore s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 20 ods. 3 písm. a), § 20 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi vyhovelo protestu prokurátora proti VZN č. 7/2014 v zmysle 

predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal PhDr. Mádr. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN Mesta Nová Dubnica č. 13/2014 

v zmysle predloţeného materiálu. 

 

15.  Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 3/2011 

       Predkladala: prednostka MsÚ 
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Dňa 13.11.2014 podal Okresný prokurátor v Trenčíne podľa § 22 ods. 1 písmeno a) bod 2 

v spojení s ustanovením § 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov protest prokurátora proti článku III. VZN Mesta Nová Dubnica o povodňových 

plánoch záchranných prác, prijatého na základe uznesenia č. 49, schváleného MsZ v Novej 

Dubnici dňa 30.05.2011. Prokurátor vyslovil nesúlad článku III. VZN č. 3/2011 s § 6 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 26 ods. 3 písm. 

a) bod 6., 7., § 47 ods. 1 písm. a) aţ 1), § 47 ods. 6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne vyhovelo protestu prokurátora proti VZN č. 3/2011 

v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN Mesta Nová Dubnica č. 14/2014 

v zmysle predloţeného materiálu. 

 

16.  Kúpa nájomných bytov.....Dlhé diely 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Jedná sa o kúpu nájomných bytov v bytovom dome o celkovom počte 2x9 b. j. súp. č. 930, ul. 

Dlhé diely Nová Dubnica od spoločnosti SPARK – EX, s.r.o. Ilava. Pre skompletizovanie 

ţiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 150/2013 Z. z. o Štátnom 

fonde rozvoja bývania v platnom znení musí MsZ schváliť spôsob zabezpečenia úveru zo 

ŠFRB a nájomný charakter bytov po dobu 30 rokov t.j. po dobu lehoty splatnosti úveru. Tieţ 

je potrebné preukázať schopnosť platenia splátok a úrokov z úveru zapracovaním splátok do 

rozpočtu mesta počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB. Po kúpe nájomných bytov bude 

nutné zriadiť záloţné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR a Štátneho fondu rozvoja bývania v Bratislave. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo kúpu nájomných bytov......Dlhé diely v zmysle 

predloţeného materiálu. 

 

17.  Kúpa nájomných bytov.....Dlhé diely – financovanie kúpy 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Jedná sa o kúpu nájomných bytov v bytovom dome o celkovom počte 2x9 b. j. súp. č. 930, ul. 

Dlhé diely Nová Dubnica od spoločnosti SPARK – EX, s.r.o. Ilava. Financovanie kúpy 

nájomných bytov z úveru zo ŠFRB a z dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel 

sociálneho bývania z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v pomere: 

úver zo ŠFRB 60 %, dotácia 40 %. Financovanie z vlastných zdrojov vo výške 100 % 

obstarávacej ceny technickej vybavenosti podmieňujúcej uţívanie nájomných bytov 

a nákladov vzniknutých zaokrúhľovaním v súlade s platnou legislatívou (zákonom č. 

443/2010 Z. z. v platnom znení) na celé desiatky eur nadol. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo kúpu nájomných bytov.....Dlhé diely – 

financovanie kúpy v zmysle predloţeného materiálu. 

 

18. Odpredaj pozemku v  priemyselnej zóne Hliny spoločnosti  PKM VINUM, s.r.o. 

Trenčianske Teplice 
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       Predkladal: primátor mesta 

 

Dňa 25.11.2014 podala spoločnosť PKM VINUM, s.r.o., Trenčianske Teplice ţiadosť 

o odkúpenie pozemku v lokalite priemyselnej zóny Hliny. Ţiadateľ je jedným z vlastníkov, 

ktorý má záujem o odkúpenie časti pozemku v pripravovanej lokalite priemyselnej zóny 

Hliny za účelom vybudovania skladových priestorov. Navrhovaná cena je 25 €/m², čo pri 

celkovej výmere pozemku 1 008 m² predstavuje sumu 25 200 €. Kupujúci tieţ uhradí správny 

poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 €. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

p. Babuková sa zaujímala, na čo budú skladovacie priestory určené.  

Ing. Marušinec odpovedal, ţe spoločnosť obchoduje s vínom. 

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, či je cena v súlade s VZN. 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe áno a ide o maximálnu cenu, za ktorú sa predávali pozemky v 

priemyselnej zóne. 

 

Ing. Lendel sa spýtal, čo plánuje mesto s 300 m², ktoré zostanú nevyuţité.  

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe v ich blízkosti je potok, ktorý sa bude musieť spevniť návozmi 

a tieţ tadiaľ prechádzajú inţinierke siete, ktoré musia byť dostupné. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prebytočný majetok Mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva 

spoločnosti PKM VINUM, s.r.o. Trenčianske Teplice v zmysle predloţeného návrhu. 

 

19. Odpredaj splaškovej kanalizácie SO O1 v priemyselnej zóne Hliny spoločnosti PVS, 

a.s. 

       Predkladal: primátor mesta 

 

Mesto Nová Dubnica odpredáva SO 01 splaškovú kanalizáciu slúţiacu verejnej potrebe na 

odvádzanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie v priemyselnej zóne Hliny Povaţskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s. Povaţská Bystrica v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení  zmien a doplnení a § 269 Obchodného 

zákonníka, z titulu zabezpečenia prevádzky splaškovej kanalizácie. Nakoľko Mesto Nová 

Dubnica nemá kapacity na prevádzku tohto majetku odpredáva ho spoločnosti PVS, a. s.. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prebytočný majetok Mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne  schválilo odpredaj splaškovej kanalizácie SO O1 

v priemyselnej zóne Hliny podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa (trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov). 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj splaškovej kanalizácie SO O1 

v priemyselnej zóne Hliny podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov do výlučného vlastníctva Povaţskej vodárenskej spoločnosti 

a.s., Povaţská Bystrica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

20. Súhlas s úhradou nájomného vo forme vykonaných nevyhnutných investícií s cenou 

nájmu – OZ EDEN 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na základe oznámenia Občianskeho zdruţenia EDEN o havarijnom stave okien v prenajatých 

nebytových priestoroch, ktoré neboli vymenené za nové plastové v I. etape v rokoch 2013 

a 2014, následkom ktorého došlo k vytrhnutiu okna aj s rámom nárazovým vetrom, navrhol 

nájomca riešenie kritického stavu okien a dverí formou úhrady nájomného vo forme 

vzájomného zápočtu vykonaných nevyhnutných investícií v celkovej sume 20 017,68 € 

s cenou nájmu. Navrhnutá celková výška zápočtu vychádza z najniţšej sumy z 3 

predloţených cenových ponúk rôznych firiem, ktoré boli mestu predloţené nájomcom. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Kusý chcel vedieť, či sa uvaţuje v budúcnosti zrekonštruovať túto budovu na sociálne 

sluţby tak, ako sa v minulosti plánovalo. Podotkol, ţe nájomná zmluva by mala byť právne 

zostavená tak, aby sa v prípade získania finančných prostriedkov mohol tento zámer 

zrealizovať. Poţiadal o jasné stanovisko. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe čiastka nebola vysúťaţená presne za cenu štvorročného nájmu, 

ale Občianske zdruţenie EDEN sa ešte k tomu podieľa so sumou cca 3 000 €. Ak bude MsZ 

súhlasiť so zápočtom na štyri roky, tieto finančné prostriedky budú musieť znášať z vlastných 

prostriedkov. Zdruţenie akceptovalo zvýšenie nájmu o 1 000 € ročne, čo je plus pre mesto. 

K moţným dôsledkom vypovedania zmluvy bude vypracované stanovisko, ktoré bude 

predloţené na sociálnu komisiu. 

 

p. Babuková podotkla, ţe nevie, či je dobre viazať sa s nimi na štyri roky. Spýtala sa, na akú 

dobu je uzavretá nájomná zmluva.  

Ing. Marušinec reagoval, ţe ak sa aj ukončí nájom, nové okná zostanú v majetku mesta 

a preinvestovanú výšku, ktorá sa nezapočíta s nájmom mesto doplatí. Zmluva je na dobu 

neurčitú. 

 

Mgr. Zemko povaţuje za výhodu, ţe v meste medzi sebou súťaţia tri základné školy 

(konkurencia).  

 

MUDr. Augustínová sa spýtala na víziu mesta v sociálnej sfére (rozšírenie zariadenia). 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe projektanti majú v priebehu roka 2015 vypracovať projektovú 

dokumentáciu k prístavbe zariadenia pre seniorov. V roku 2016 by mala byť táto prístavba aj 

v rozpočte mesta.  

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, aká bude kapacita zariadenia. 

 

Mgr. Vanková reagovala, ţe kapacita novej prístavby zariadenia pre seniorov by mala byť cca 

30 miest. Plánuje sa tam zriadiť sociálna sluţba – denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej 

sluţby, zariadenie pre seniorov a poprípade aj špecializované zariadenie. 
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PaedDr. Kačíková sa informovala, či budú vymenené všetky okná a či sa robilo verejné 

obstarávanie. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe vymenené budú všetky okná aj dvere a verejné obstarávanie sa 

robilo. Doplnil informáciu, ţe čo sa týka moţných dôsledkov vypovedania zmluvy, bude 

mestskou právničkou vypracované stanovisko.  

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi súhlasilo s úhradou nájomného vo forme vykonaných 

nevyhnutných investícií s cenou nájmu – OZ EDEN. Hlasovania sa zdrţal Ing. Kusý. 

 

21. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti – nájomný bytový dom 2x9 b.j., súp. č. 

927, pozemok pod bytovým domom a priľahlý pozemok zabezpečujúci prístup 

k verejnej komunikácii v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR a ŠFRB 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov zo dňa 02.06.2013 

uzatvorenej medzi Mestom Nová Dubnica a ţiadateľom a MDVRR SR ako poskytovateľom 

sa mesto zaviazalo, ţe na stavbu zriadi záloţné právo v prospech ministerstva. V zmysle 

zmluvy o úvere zo dňa 02.07.2013 uzatvorenej medzi Mestom Nová Dubnica ako dlţníkom 

a ŠFRB ako veriteľom sa mesto zaviazalo, ţe po kolaudácii stavby je návratnosť úveru 

zabezpečená prvoradým záloţným právom v prospech veriteľa, a to ku všetkým bytom 

v budove, ku všetkým budovou zastavaným pozemkom, k priľahlým pozemkom patriacim 

k budove, ako aj k pozemkom tvoriacim prístupovú cestu. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie záloţného práva na nehnuteľnosti – 

nájomný bytový dom 2x9 b.j., súp. č. 927, pozemok pod bytovým domom a priľahlý pozemok 

zabezpečujúci prístup k verejnej komunikácii v prospech Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR a ŠFRB v zmysle predloţeného materiálu. 

 

22.  Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 24 – bývala premietacia miestnosť 

v letnom amfiteátri 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Občianske zdruţenie Rádioklub ECHO, Nová Dubnica podalo na mesto ţiadosť o prenájom 

nebytových priestorov – miestnosť o výmere 30 m² nachádzajúca sa na parc. KN-C č. 424/1 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 3554 m². Ţiadateľ predmetné nebytové priestory 

dlhoročne uţíva a počas predchádzajúceho nájmu zrekonštruoval časť budovy vrátane 

uvedených nebytových priestorov, ak aby boli prevádzky schopné. V prípade schválenia 

nájmu ţiadateľ plánuje vykonať ďalšiu rekonštrukciu časti budovy. Navrhovaná výška 

nájomného je v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica 

a predstavuje sumu 1 €/m²/rok, čo pri celkovej výmere prenajímaných nebytových priestorov 

(30 m²) je celkom 30 €/rok za celý predmet nájmu. Doba nájmu je od 01.01.2015 do 

31.12.2024. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dočasne prebytočný majetok mesta v zmysle 

predloţeného návrhu. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenechanie do nájmu nebytové priestory 

v budove súp. č. 24 – Občianskemu zdruţeniu Rádioklub ECHO podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle predloţeného 

návrhu. 

 

23. Nadobudnutie pozemkov bezodplatným prevodom – parc. KN-C č. 460/64 Nová 

Dubnica a parc. KN-C č. 780/4 k. ú. Veľký Kolačín z majetku SR – SPF do 

vlastníctva Mesta Nová Dubnica 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica podalo dňa 02.06.2014 ţiadosť Slovenskému pozemkovému fondu 

Bratislava o súhlas na výstavbu verejnoprospešnej stavby a následný bezodplatný prevod 

predmetných pozemkov pod líniou stavbou „Rozvoj komunikačnej siete“. SPF zaslal Mestu 

Nová Dubnica dňa 29.07.2014 súhlasné stanovisko k zahájeniu územného konania za 

podmienky, ţe Mesto Nová Dubnica bude mať predmetné pozemky majetkoprávne 

usporiadané do vydania stavebného povolenia stavby. Zároveň je splnená podmienka, ţe uţ 

podľa právoplatného Územného rozhodnutia bude na pozemkoch umiestnená líniová stavba   

„ Rozvoj komunikačnej siete“, ktorej stavebníkom bude mesto a ktorá je podľa záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie verejnoprospešná. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nadobudnutie pozemkov bezodplatným 

prevodom – parc. KN-C č. 460/64 Nová Dubnica a parc. KN-C č. 780/4 k. ú. Veľký Kolačín 

z majetku SR – SPF do vlastníctva Mesta Nová Dubnica v zmysle predloţeného materiálu. 

 

24. Zriadenie  vecného  bremena – uloženie  vodovodnej, kanalizačnej, plynovej, 

elektrickej prípojky a vybudovanie alternatívneho napojenia prístupovej 

komunikácie v rámci stavby: „Areál Badertscher“  

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 28.11.2014 obdrţalo mesto ţiadosť od spoločnosti Badertscher SK s.r.o. Dubnica nad 

Váhom o zriadenie vecného bremena na uloţenie vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, 

plynovej prípojky, elektrickej prípojky a na umiestnenie a vybudovanie alternatívneho 

napojenia prístupovej komunikácie do Areálu Badertscher na novobudovanú miestnu 

komunikáciu v rámci stavby „Areál Badertscher“ na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Nová 

Dubnica. Vecné bremeno tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia, sa zriaďuje odplatne za 

jednorazový poplatok 20 €/m² časti pozemkov dotknutých zriadením vecného bremena podľa 

tohto návrhu uznesenia v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica 

na dobu neurčitú. Pri predpokladanej celkovej výmere dotknutých častí pozemkov cca 270 m² 

vychádza celková výška jednorazovej odplaty cca 5 600 €. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Zriadenie  vecného  bremena – uloţenie  

vodovodnej, kanalizačnej, plynovej, elektrickej prípojky a vybudovanie alternatívneho 

napojenia prístupovej komunikácie v rámci stavby: „Areál Badertscher“ v zmysle 

predloţeného materiálu. 
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25.  Vstup Mesta Nová Dubnica do Miestnej akčnej skupiny BABA 

       Predkladal: primátor mesta 

 

Ide o partnerstvo zástupcov verejného, súkromného, občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na 

celistvom a súdrţnom území. Prípravný výbor zloţený z viacerých primátorov okolitých 

miest a obcí sa dohodol na zaloţení zdruţenia Miestna akčná skupina BABA so sídlom 

v Trenčianskej Teplej. Cieľom skupiny je - spoločne sa podieľať na rozvoji územia a v tomto 

navzájom spolupracovať, vytvoriť a zlepšiť podmienky pre vidiecky turizmus, zvýšiť 

atraktivitu územia, vytvárať, koordinovať a podporiť hraničnú aj cezhraničnú spoluprácu, 

podporovať malých podnikateľov, podporiť športové aktivity, chrániť a zlepšiť stav ţivotného 

prostredia v území.... Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Mgr. Zemko podotkol, ţe geograficky mu tam chýba mesto Trenčianske Teplice. Zaujímal sa 

o ciele z hľadiska finančných plánov. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe ide zatiaľ len o všeobecné schválenie a ešte zo všetkými mestami 

neprebehli rokovania. Informoval, ţe vyšiel nový metodický pokyn príslušného ministerstva, 

ţe mestá a obce, ktoré majú nad 1 000 obyvateľov môţu byť členmi, ale nebudú môcť čerpať 

nejaké granty. Tieto metodické pokyny sa stále menia. Táto miestna akčná skupina je 

zaloţená hlavne za účelom zdruţovania jednotlivých regiónov v rámci Slovenska. Mesto má 

záujem vstúpiť so tejto skupiny. 

 

Podľa Ing. Kusého bude vstup do tejto skupiny len prínosom pre mesto.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vstup Mesta Nová Dubnica do Miestnej akčnej 

skupiny BABA v zmysle predloţeného materiálu. 

 

26. Kúpa časti stavby „Komunikácia – predĺženie ulice Jilemnického smer priemyselná 

zóna – SO 03 Dažďová kanalizácia“  investičnej akcie Dlhé diely 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. je výlučným vlastníkom stavby „Komunikácia – 

predĺţenie ulice Jilemnického smer priemyselná zóna – SO 03 Daţďová kanalizácia“, na 

základe kolaudačného rozhodnutia vydaného Mestom Nová Dubnica ako príslušným 

špeciálnym stavebným úradom, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.10.2014. Stavba bude 

odovzdaná na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby. Nakoľko vlastníkom 

a prevádzkovateľom daţďovej kanalizácie je Mesto Nová Dubnica, je potrebné stavbu 

previesť na Mesto Nová Dubnica formou kúpnej zmluvy. Kúpna cena je navrhnutá na        

120 €/vsakovacia šachta, čo pri 4 vsakovacích šachtách predstavuje sumu vo výške 480 € 

vrátane DPH. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo kúpu časti stavby „Komunikácia – predĺţenie 

ulice Jilemnického smer priemyselná zóna – SO 03 Daţďová kanalizácia“  investičnej akcie 

Dlhé diely v zmysle predloţeného návrhu. 

 

27.  Zmena uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 106 zo dňa 19.11.2014 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Z dôvodu uzavretia a následného zavkladovania zámennej zmluvy spoločnosťou Nová 

Dubnica Invest, s.r.o., na základe ktorého došlo k zmenám výmery pozemkov oproti 
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výmerám, ktoré boli schválené uznesením č. 106 zo dňa 19.11.2014, je potrebné zosúladiť 

tieto výmery z dôvodu následného podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 106 

zo dňa 19.11.2014 v zmysle predloţeného materiálu. 

 

28.  Návrh na schválenie odmien 

       Predkladal: primátor mesta 

 

MsZ v Novej Dubnici schválilo Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, 

členov MsR, členov komisií pri MsZ, Výboru mestskej časti Kolačín, Členov ZPOZ-u 

v Novej Dubnici a členov Redakčnej rady Novodubnických zvestí s účinnosťou od 

01.02.2011. Podľa článku 2, bod 10 týchto zásad môţe MsZ 1x ročne schváliť poslancom 

MsZ jednorazovú odmenu. Poslancom MsZ bola navrhnutá odmena vo výške 200 €. 

V zmysle § 18 c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. môţe MsZ 

schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu do výšky 30 % z vypočítaného platu. 

Hlavnému kontrolórovi bola navrhnutá odmena vo výške 1 000 € za zodpovednú a kvalitne 

vykonávanú prácu počas celého roka 2014. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

Ing. Kusý sa spýtal, či by nebolo moţné vyplatiť nejakú odmenu aj nebohému poslancovi 

MsZ Ing. Ondrejičkovi, respektíve jeho manţelke. Ing. Ondrejička sa v tomto roku zúčastnil 

takmer všetkých zasadnutí MsZ, preto by to bolo morálne gesto. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe ţiaľ to nie je moţné. 

 

Ing. Hort navrhol poslancom MsZ poskladať sa a vyzbierané peniaze odovzdať jeho 

manţelke. 

 

Všetci poslanci súhlasili s týmto návrhom. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odmeny poslancom MsZ vo výške 200 € 

a odmenu hlavnej kontrolórke Mesta Nová Dubnica vo výške 1 000 € v zmysle predloţeného 

návrhu.  

      

29.  Záver 
 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. S blíţiacimi sa vianočnými sviatkami 

poprial všetkým šťastné a veselé Vianoce v kruhu svojich blízkych.  

 

 

Ing. Eva Lackovičová                 Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

I. overovateľ      II. overovateľ 

 

Zapísala: Mgr. Monika Prostináková 


