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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa 26. 06. 2013 

v Kultúrnom dome Kolačín 

 

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

prítomných poslancov, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa 

BP, m.p.o., riaditeľa Termonovy, a.s. a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť 

hlavnej kontrolórky Ing. Gašajovej  a poslancov JUDr. Holbu a Ing. Kusého. Neskôr príde Bc. 

Marušinec. Ing. Marušinec konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (12 

z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdrţali poslanci na 

pozvánke spoločne s materiálmi. Ing. Medera navrhol rozšíriť program rokovania o bod 21 d) 

Poverenie na vykonanie preventívnych protipoţiarnych prehliadok a o bod 21 e) Informácia 

o zahraničnej pracovnej ceste v dňoch 22.05. - 25.05.2013 v Ruskej federácii. Poslanci MsZ 

jednomyseľne schválili predloţený návrh Ing. Mederu. Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Ing. Hort a Bc. Cucík. MsZ súhlasilo s programom v zmysle predloţeného návrhu. Bolo 

prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1.  Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ   

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Predloţila plnenie úlohy zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24.04.2013, z uznesenia č. 22 

uloţené v časti C) bod 2 – úloha je splnená. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.    

 

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

 

2.  Plán kontrol kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2013 

     Predkladal: poslanec Bc. Paţítka 

 

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 2. polrok 2013 obsahuje kontrolu rozpočtu, účtovníctva a finančného riadenia 

mestskej samosprávy a osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, či 

nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito 

prostriedkami. Okrem plánovaných kontrol plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 

obsahuje aj priebeţné kontroly vyplývajúce zo všeobecne platných právnych noriem. Materiál 

je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

      

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

2. polrok 2013. 

 

3.  Správa o hospodárení a podnikateľskej činnosti Termonova, a.s. za rok 2012 

     Predkladal: zástupca spoločnosti 

 

Spoločnosť TERMONOVA, a.s. bola zaloţená zakladateľskou zmluvou dňa 31.01.2002. 

Hlavným predmetom činnosti podnikania spoločnosti bola v roku 2012 výroba, rozvod 

a predaj tepla a teplej úţitkovej vody, výroba a predaj elektriny. Výroba tepelnej energie 
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v roku 2012 bola realizovaná na 100% spaľovaním drevenej štiepky. Dodávateľ paliva 

dodáva drevnú štiepku priamo na dopravné zariadenie, čím sa zníţili náklady na manipuláciu 

s palivom. Spoločnosť dosiahla v roku 2012 výsledok hospodárenia po zdanení daňou 

z príjmov právnických osôb – účtovný zisk vo výške 484 716 € a vytvorila základ dane 

v sume 393 200 €. V správe je  uvedené mnoţstvo zmluvne dohodnutých a skutočne 

predaných kWh tepelnej energie, cena tepelnej energie určená rozhodnutím URSO na 

regulačné obdobie roka 2012, mnoţstvo skutočne vyrobených a predaných MWh elektrickej 

energie a cena elektrickej energie určená rozhodnutím URSO na regulačné obdobie roka 

2012. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o hospodárení a podnikateľskej činnosti 

spoločnosti Termonova, a. s. za rok 2012. 

 

4. Správa o hospodárení Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727/45,  

018 51 Nová Dubnica za rok 2012 

     Predkladala: riaditeľka zariadenia 

 

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727/45, Nová Dubnica je zariadenie 

s právnou subjektivitou od 01.04.1992. Zariadenie hospodárilo v roku 2012 s príjmami vo 

výške 466 772 € a výdavky predstavovali rovnakú sumu. Riaditeľka zariadenia podrobne 

rozobrala charakteristiku plnenia rozpočtových príjmov za rok 2012 a charakteristiku čerpania 

výdavkov za rok 2012. Zariadenie okrem stravovania, bývania a zaopatrenia zabezpečuje 

klientom rôzne sluţby: zdravotnú starostlivosť, rehabilitáciu  a kultúrnu činnosť. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Na zasadnutie prišiel Bc. Marušinec. 

  

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o hospodárení Zariadenia pre seniorov 

Nová Dubnica za rok 2012. 

 

5. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. za rok 

2012 

     Predkladala: konateľka spoločnosti 

 

Uznesením č. 12 zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.04.2008 bolo schválené zaloţenie 

obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. Spoločnosť vznikla dňa 23.07.2008 

vykonaním zápisu do Obchodného registra. Bola zaloţená za účelom vykonávania niektorých 

činností súvisiacich s rozvojom mesta. V roku 2012 si spoločnosť doplnila do predmetu 

podnikania tieto činnosti: 

- uskutočnenie stavieb a ich zmien, 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti sluţieb, 

- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 

- sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť). 

Konateľka spoločnosti predloţila informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Nová 

Dubnica Invest, s.r.o. za rok 2012. Súčasťou informatívnej správy sú aj účtovné výkazy za 

daný rok. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu o hospodárení spoločnosti 

Nová Dubnica Invest, s.r.o. za rok 2012. 

 



3 

 

6.  Správa o hospodárení spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. za rok 2012 

     Predkladal: riaditeľ spoločnosti 

 

Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. bola zaloţená zakladateľskou listinou dňa 

10.12.1997. Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti je oblasť nakladania s odpadmi, jeho zvoz, 

zimná a letná údrţba cestných komunikácií a chodníkov ako odhŕňanie snehu, zametanie a 

drobné opravy ciest a chodníkov, najmä opravy výtlkov po zimnom období, drobné stavebné 

práce, oprava  a údrţba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, demolačné a zemné práce.  

Zimná a letná údrţba cestných komunikácií a chodníkov je vo veľkej miere závislá od 

počasia. Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2012 bol 20, z toho 2 vedúci 

zamestnanci. Trţby v roku 2012 boli o cca 22 000 € vyššie ako v predchádzajúcom roku. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti TEKOS Nová 

Dubnica, s.r.o. za rok 2012. 

 

7. VZN č. .../2013 – o doplnení a zmene VZN č. 6/2013 – o mieste a čase zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach 

     Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Od 01.09.2013 mesto Nová Dubnica zriaďuje na MŠ P. Jilemnického jednu triedu pre deti od 

dvoch rokov veku. Z toho dôvodu sa uskutoční rekonštrukcia priestorov a zakúpi sa nové 

vybavenie pre malé deti. Novú triedu mesto zriaďuje pre mamičky malých detí, aby mali 

moţnosť umiestniť svoje dieťa do materskej školy a bez problémov sa zaradiť do pracovného 

procesu. Keďţe finančných prostriedkov na tento kalendárny rok pre materskú školu je menej 

ako minulý rok, z toho dôvodu ţiada zriaďovateľ o prispievanie finančných prostriedkov aj od 

rodičov. Navrhovaný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje - pre dieťa od 2 

rokov 50 € mesačne, pre dieťa od 2,5 roka 30 € mesačne  a  pre dieťa od 3 rokov 16 € 

mesačne. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

p. Babuková sa spýtala na zmenu oproti pôvodnému VZN. 

 

Mgr. Vanková vysvetlila, ţe v pôvodnom VZN boli iba deti od troch rokov. Mesto otvára od 

septembra jednu triedu pre deti od dvoch rokov, ktorú bude navštevovať cca 15 deti. 

Uskutočnilo sa aj stretnutie s rodičmi týchto detí, ktorí súhlasili s príspevkom za pobyt 

dieťaťa v materskej škole. 

 

Mgr. Zemko doplnil, ţe v súkromných centrách sú poplatky omnoho vyššie, preto povaţuje 

cenu 50 € za prijateľnú. 

 

Občianka p. Šošovičková vyjadrila svoj súhlas s otvorením tejto triedy. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 8/2013 – o doplnení a zmene VZN č. 

6/2013 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú 
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úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach. 

 

8.  VZN č. .../2013 o doplnení a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový 

poriadok pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Koncom mája 2013 došlo k poţiaru, pri ktorom zhorel drevený kríţ pred domom smútku na 

cintoríne v Novej Dubnici. Dôvodom bolo pravdepodobne vznietenie sa vencov a kvetov 

poloţených pod kríţom od zapálených sviečok a následne obhorenie kríţa. Návrh na VZN 

obsahuje zákaz kladenia vencov pod kríţom z bezpečnostných dôvodov. Ostatné navrhnuté 

ustanovenia upresňujú práva a povinnosti nájomcov hrobových miest vrátane tretích osôb, 

ktoré vykonávajú stavebné a udrţiavacie práce na príslušenstve hrobu na základe objednávky 

alebo zmluvy s nájomcom hrobového miesta. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 9/2013 Mesta Nová Dubnica – 

o doplnení a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na 

území Mesta Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

9.  VZN č. .../2013 – o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Návrh VZN o nakladaní  s odpadmi je predkladaný z dôvodu potreby aktualizácie platného 

VZN o nakladaní s odpadmi podľa novelizácie zákona o odpadoch novelou, ktorá nadobudla 

účinnosť 01.01.2013. Do VZN boli zapracované zmeny vyplývajúce z novelizácie. V článku 

3 bol doplnený nový termín biologicky rozloţiteľné komunálne odpady. Článok 6 odčleňuje 

kuchynské a reštauračné biologické odpady. Článok 9 uvádza povinnosť prevádzkovateľom 

kuchyne zabezpečovať triedený zber pre kuchynské a reštauračné odpady. V článku 14 je 

upravené nakladanie s odpadovými olejmi. Nezavedenie triedeného zberu biologicky 

rozloţiteľných komunálnych odpadov na území mesta zdôvodňuje článok 17. Článok 18 bol 

premenovaný na triedenie odpadov zo separovanie odpadov. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MUDr. Augustínová upozornila na problém zo zdravotníckym odpadom (injekčné ihly), ktorý 

sa  nesmie skládkovať. Zatiaľ ho odoberajú od pacientov lekári, čo je nákladné. 

 

Mgr. Bašná vysvetlila, ţe tento problém nie je stále doriešený. Nakoľko sa zdravotnícky 

odpad nesmie skládkovať s komunálnym odpadom, treba poţiadať Ministerstvo ţivotného 

prostredia o usmernenie v tejto veci. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či VZN rieši aj odpady zo školských jedální. 

 

Mgr. Bašná odpovedala, ţe novela zákona odčlenila odpady zo školských jedální od 

komunálneho odpadu, čím sa školám navýšia náklady. Mesto sa bude snaţiť nájsť školám 

odberateľa, ktorý bude mať povolenie na odber odpadu zo školských jedálni. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 10/2013 – o nakladaní s odpadmi na 

území Mesta Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

10. Určenie platu, poskytovanie dovolenky a stravných lístkov primátorovi Mesta Nová 

Dubnica 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Návrh je predkladaný v súlade so zákonom o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest po ostatnej novele č. 154/2011, ktorý ukladá MsZ plat 

primátora opätovne raz ročne prerokovať. Podľa § 3 ods. 1 zákona o platových pomeroch 

primátorovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH 

vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku  podľa § 4 ods. 1 zákona o platových pomeroch. Nárok na dovolenku majú všetci 

starostovia a primátori, pričom nie je rozhodujúce, či funkciu vykonávajú v plnom rozsahu, 

alebo na úväzok. Zamestnancom mesta Nová Dubnica sa v zmysle kolektívnej zmluvy pre 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predlţuje dovolenka o jeden týţdeň nad 

základnú výmeru uvedenú v Zákonníku práce. Pokiaľ ide o dovolenku primátora, povaţuje sa 

za primerané, ak má primátor dovolenku v rovnakej výmere ako jemu podriadení zamestnanci 

v zhodnej vekovej skupine. Stravovanie starostov obcí a primátorov miest nie je upravené 

v zákone č. 253/1994 Z. z. Podľa zákonníka práce zamestnávateľ môţe po prerokovaní so 

zástupcami zamestnancov rozšíriť okruh osôb, ktorým zabezpečí stravovanie. V zásadách pre 

pouţívanie sociálneho fondu zamestnancov Mesta Nová Dubnica zamestnávateľ rozšíril 

okruh stravovaných osôb o primátora mesta. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne určilo plat primátorovi mesta a zobralo na vedomie 

poskytovanie dovolenky a stravných lístkov primátorovi v zmysle predloţeného návrhu. 

 

11.  Menovanie do funkcie náčelníka Mestskej polície Nová Dubnica 

       Predkladal: primátor mesta 

 

Dňa 08.03.2011 sa konalo výberové konanie na funkciu náčelníka Mestskej polície Nová 

Dubnica. Výsledky výberového konania predloţila výberová komisia primátorovi mesta 

a navrhla prijať do pracovného pomeru JUDr. Milana Krčmárika na funkciu náčelníka 

Mestskej polície Nová Dubnica. V zmysle § 2, ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii náčelníka MsP na návrh primátora menuje mestské zastupiteľstvo. Pri kontrole HK 

bolo zistené, ţe takýto návrh nebol predloţený. Preto primátor mesta navrhuje, aby bol do 

funkcie náčelníka MsP dodatočne menovaný JUDr. Milan Krčmárik. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne menovalo do funkcie náčelníka Mestskej polície Nová 

Dubnica JUDr. Milana Krčmárika v zmysle predloţeného návrhu. 

 

12.  Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Väčšina drobných zmien a doplnení týkajúcich sa článku 3 a článku 4 zásad, navrhnutých 

v tomto dodatku, vyplynula z potreby zosúladiť zásady s aktuálnym znením zákona o majetku 

obcí. V článku 6 je navrhnuté doplniť v súlade s platnou legislatívou, ţe mestskému 
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zastupiteľstvu sa predkladá informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaţe. Najdôleţitejšou 

zmenou v tomto dodatku je zmena článku 14 – Postup pri umiestňovaní inţinierskych sietí na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica. V článku 15 je navrhnuté doplniť do 

kompetencií primátora mesta schvaľovanie nájmu hnuteľného majetku s obstarávacou cenou 

do 5 000 € jednotlivo. Článok 19 odkazuje na uţ schválené VZN č. 11/2012 o spôsobe 

prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 

bývaní. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia 

s majetkom Mesta Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

13.  Správa o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre získanie 

finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov za 1. polrok 2013 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Oddelenie stratégie rozvoja Mestského úradu v Novej Dubnici sleduje moţnosti získania 

finančných prostriedkov z grantových systémov ministerstiev SR, štrukturálnych fondov EÚ, 

prípadne iných zdrojov na projektové zámery a iné aktivity mesta. Vypracováva, prípadne 

spolupracuje pri vypracovávaní projektov a ţiadostí o poskytnutie týchto finančných 

prostriedkov. Pretoţe na projekty podporované z dotácií ministerstiev SR, zo štrukturálnych 

fondov, prípadne iných fondov a programov sú viazané finančné prostriedky z rozpočtu mesta 

daného roka, je potrebné priebeţne informovať orgány mesta o projektoch, stave ich 

spracovania a podaných ţiadostiach o finančné prostriedky. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Mgr. Zemko navrhol rozšíriť kamerový systém na cintorín, čím by sa zabránilo krádeţiam. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe do rozpočtu 2014 sa uvaţuje zahrnúť zakúpenie fotopascí, ktoré 

budú umiestňované na rôzne miesta v meste. Mali by zabraňovať krádeţiam a poškodzovaniu 

cudzieho majetku, odhaľovať kriminalitu a čierne skládky. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri 

príprave projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov za 

1. polrok 2013. 

 

14.  Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V termíne od 02.05.2013 do 31.05.2013 prebiehala obchodná verejná súťaţ o najvhodnejší 

návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bola najvhodnejšia ponuka na kúpu 

nehnuteľností – majetku mesta Nová Dubnica stavba súp. č. 839 – Energoblok, na ulici Sad 

Duklianskych hrdinov spolu s prislúchajúcim pozemkom a stavba súp. č. 79 s prislúchajúcim 

pozemkom. Na mesto bola zaslaná jedna ponuka, no nakoľko neboli splnené súťaţné 

podmienky v Článku 6 ods. 2 písm. b), nemohol byť predloţený návrh zahrnutý do obchodnej 

verejnej súťaţe. Z uvedených dôvodov povaţuje komisia predmetnú obchodnú verejnú súťaţ 

za neúspešnú. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaţe 

v zmysle predloţeného návrhu. 
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15.  Schválenie súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje opakovanú obchodnú verejnú súťaţ o najvhodnejší návrh na 

uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností – 

majetku mesta Nová Dubnica stavba súp. č. 839 – Energoblok, na ulici Sad Duklianskych 

hrdinov spolu s prislúchajúcim pozemkom a stavba súp. č. 79 s prislúchajúcim pozemkom. 

Poţadovaná minimálna kúpna cena za celý predmet, ktorá bola stanovená na základe 

znaleckého posudku, je 119 000 €. Termín priebehu verejnej obchodnej súťaţe je stanovený 

od 27.06.2013 do 22.07.2013 do 12:00 hod. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo súťaţné podmienky pre obchodnú verejnú 

súťaţ v zmysle predloţeného návrhu. 

16.  Zmena uznesenia č. 107 zo dňa 22.10.2012 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici Uznesením č. 107 zo dňa 22.10.2012 schválilo 

zriadenie vecného bremena na vybudovanie nového vykurovacieho rozvodu k budove SLSP 

na ulici P.O. Hviezdoslava v Novej Dubnici za poplatok 40 €/ beţný meter inţinierskych sietí. 

Dňa 16.05.2013 poţiadala spoločnosť Termonova, a.s. o prehodnotenie poplatku za vecné 

bremeno s odvolaním sa najmä na Článok 14 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová 

Dubnica, podľa ktorého je výška poplatku za uloţenie inţinierskych sietí stanovená na 20 €/ 

beţný meter. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Lendel predloţil poslanecký návrh za KSRM, aby uznesenie č. 107 zo dňa 22.10.2012 

zostalo v platnosti bez zmeny. Za predloţený návrh hlasovali PaedDr. Kačíková, Ing. Medera, 

Bc. Cucík, Ing. Lendel, PhDr. Mádr a Bc. Marušinec. Proti návrhu hlasoval Ing. Ondrejička. 

Hlasovania sa zdrţali Mgr. Zemko, p. Babuková, MUDr. Augustínová, Bc. Paţítka, Mgr. 

Doman a Ing. Hort. Poslanci MsZ neschválili predloţený návrh Ing. Lendela. 

 

Ing. Hort predloţil poslanecký návrh na zrušenie uznesenia č. 107 zo dňa 22.10.2012. Za 

predloţený návrh hlasovali Ing. Hort, MUDr. Augustínová a Ing. Ondrejička. Proti hlasovali 

Ing. Medera, PhDr. Mádr, Ing. Lendel a PaedDr. Kačíková. Hlasovania sa zdrţali Bc. Cucík, 

Bc. Marušinec, Mgr. Zemko, p. Babuková, Bc. Paţítka a Mgr. Doman. Poslanci MsZ 

neschválili predloţený návrh Ing. Horta. 

 

Ing. Marušinec konštatoval, ţe MsZ v Novej Dubnici nezrušilo platnosť uznesenia č. 107 zo 

dňa 22.10.2012 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

17.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou do Trenčianskej Teplej 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 30.02.2013 obdrţalo mesto Nová Dubnica od Marty Nemcovej v zastúpení advokátky 

JUDr. Anny Ţedényiovej ţiadosť k nadobudnutiu vlastníckeho práva vydrţaním 

k nehnuteľnosti – parc. KN-E č. 2561 – orná pôda o výmere 1925 m², k.ú. Nová Dubnica. 

Nakoľko cez uvedenú parcelu prechádza cesta, udelilo mesto ţiadateľke súhlas 

k nadobudnutiu vlastníckeho práva a po uskutočnení vkladu do katastra nehnuteľnosti mesto 

po vzájomnej dohode odkúpi časť pozemku (120 m²) pod cestou v záujme 
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majetkovoprávneho vysporiadania  za kúpnu cenu 1€/m². Náklady na vypracovanie 

geometrického plánu vo výške 130 € bude znášať predávajúci. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 

pod cestou do Trenčianskej Teplej v zmysle predloţeného návrhu. 

 

18.  Prenájom pozemku pod informačnú tabuľu vo Veľkom Kolačíne – PVS a.s. 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Mesto dňa 01.02.2013 obdrţalo ţiadosť spoločnosti SVS – inginiering, s.r.o. Ţilina 

o prenájom pozemku za účelom umiestnenia informačnej tabule. Jedná sa o prenechanie do 

nájmu podľa zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov – pozemok parc. KN-E č. 

126/12 – orná pôda o výmere 475 m², k.ú. Veľký Kolačín, a to jeho časť o výmere 3,5 m². 

Cena za prenájom za 1 m² na jeden rok je 35 €, čo pri výmere 3,5 m² predstavuje celkom 

122,5 € na jeden rok. Doba nájmu je určitá od 01.06.2013 do 31.10.2015. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

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

predloţeného návrhu. 

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 pozemok pod 

informačnú tabuľu vo Veľkom Kolačíne spoločnosti SVS - inginiering s.r.o. podľa § 9a ods. 9 

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

predloţeného návrhu. 

 

19.  Prenájom pozemku pod predajný stánok na Mierovom námestí 

       Predkladá: zástupca primátora 

 

Mesto dňa 12.06.2013 obdrţalo ţiadosť od Michala Kuču, Sad kpt. Nálepku 46/13, Nová 

Dubnica o prenájom časti pozemku parc. KN-C č. 99/10, k.ú. Nová Dubnica. Ţiadateľ je 

vlastník predajného stánku nachádzajúceho sa na uvedenom pozemku, v ktorom plánuje 

zriadiť prevádzku rýchleho občerstvenia. Nájomnú zmluvu na pozemok pod predajným 

stánkom potrebuje p. Kuča predloţiť úradu práce, nakoľko poţiadal o príspevok pre SZČO. 

Cena za prenájom na jeden rok je podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

25 € za 1m² na jeden rok, čo pri výmere 6 m² predstavuje celkom 150 € na jeden rok. Materiál 

je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo navrhovaný majetok mesta ako dočasne 

prebytočný majetok.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom navrhovaného majetku 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 jednomyseľne schválilo prenechanie do nájmu pozemok pod predajný stánok na 

Mierovom námestí podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov Michalovi Kučovi v zmysle predloţeného návrhu. 
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20. Zriadenie vecného bremena – inžinierske siete k výstavbe rodinných domov na ulici    

SNP 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Mesto dňa 17.06.2013 obdrţalo ţiadosť od Juraja Solavu, Okruţná 519/101 Nová Dubnica 

o zriadenie vecného bremena na uloţenie inţinierskych sietí na ulici SNP na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta. Dôvodom ţiadosti je vybudovanie inţinierskych sietí k pripravovanej 

výstavbe rodinných domov. Predpokladaná dĺţka prípojok je spolu cca 180 m. Poplatok za 

vecné bremeno je podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica  10 € za beţný 

meter inţinierskych sietí. Ţiadateľ tieţ uhradí poplatok za vklad do katastra nehnuteľností. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, koľko rodinných domov tam bude postavených. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe celkom tam bude postavených sedem rodinných domov, 

realizovať sa zatiaľ budú len tri rodinné domy.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena na ulici SNP – 

inţinierske siete k výstavbe rodinných domov v zmysle predloţeného návrhu. 

 

21.  Rôzne: 

a)  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov ... Miklovky, Ul. Sládkoviča 

      Predkladal: zástupca primátora 

 

Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v uţívaní vlastníkov rodinných domov 

v radovej zástavbe na ulici Sládkovičovej: 

 

1)  Jaroslav Koričanský a Margita Koričanská, A. Sládkoviča 650/85, Nová Dubnica:  

- časť jeho pozemku o výmere 29 m² uţíva Ing. Jozef Vavro 

- J. Koričanský má postavenú časť rodinného domu na pozemku mesta KN-C č. 2701/6  

o výmere 16 m² 

J.Koričanský uţíva : 

- za rodinným domom pozemok mesta KN-C č. 2783/3 o výmere 10 m² 

- vedľa rodinného domu pozemok KN-C č. 2701/2 o výmere 88 m² 

 

2)  Anna Vavrová, A. Sládkoviča 649/83, Nová Dubnica:  

- časť jej pozemku o výmere 31 m² uţíva Ing. Zoltán Stopiak 

Anna Vavrová uţíva:  

- za rodinným domom pozemok mesta KN-C č. 2783/5 o výmere 9 m² 

- pred rodinným domom pozemok KN-C č. 2702/2 o výmere 10 m² 

 

3)  Ing. Zoltán Stopiak a Helena Stopiaková,  A. Sládkoviča 648/81, Nová Dubnica:  

- časť jeho pozemku o výmere 32 m² uţíva Branislav Duda 

Ing. Zoltán Stopiak uţíva:  

- za rodinným domom pozemok mesta KN-C č. 2783/7 o výmere 8 m² 

- pred rodinným domom pozemok KN-C č. 2702/3 o výmere 14 m² 
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4)  Branislav Duda a Ivana Dudová, A. Sládkoviča 647/79, Nová Dubnica:  

- časť jeho pozemku o výmere 35 m² uţíva Jozef Sliška 

Branislav Duda uţíva:  

- za rodinným domom pozemok mesta KN-C č. 2784/3 o výmere 7 m² 

- pred rodinným domom pozemok KN-C č. 2702/4 o výmere 19 m² 

 
5)  Jozef Sliška a Eva Slišková, A. Sládkoviča 646/77, Nová Dubnica:  

- časť jeho pozemku o výmere 33 m² uţíva Ing. Milan Hort 

Jozef Sliška uţíva:  

- za rodinným domom pozemok mesta KN-C č. 2784/4 o výmere 16 m² 

- pred rodinným domom pozemok KN-C č. 2702/5 o výmere 18 m² 

(ţiadosť na odkúpenie si podali len na pozemok za domom – výmera 16 m², pred domom, 

i keď hranica mestského pozemku  končí cca 20 cm pred ich garáţou, odkúpiť nechcú) 

 

6)  Ing. Milan Hort a Jana Hortová, A. Sládkoviča 645/75, Nová Dubnica :  

- uţíva časť pozemku Jozefa Slišku o výmere 33 m² 

- uţíva časť pozemku mesta pred rodinným domom parc. KN-C č. 2702/6 o výmere 27 m² 

- uţíva časť pozemku mesta za rodinným domom parc. KN-C č. 2787/2 o výmere 25 m² 

- uţíva pozemok vedľa rodinného domu parc. KN-C č. 2806/1 o výmere 29 m²  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Bc. Paţítka odporučil za FaMK schváliť predloţený materiál. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov ... 

Miklovky, Ul. Sládkoviča v zmysle predloţeného návrhu. 

b)  Odpredaj pozemkov IBV Miklovky 

      Predkladal: zástupca primátora 
 

1)  Ţiadosť Ing. Jozefa Bódiho a manţelky Mgr. Evy Bódiovej, obaja bytom Okruţná 506/96, 

Nová Dubnica  o odkúpenie pozemku pred rodinným domom na ul. Okruţnej. 

Ide o pozemok :  

- parc. KN-C č. 2830/7 zastavané plochy o výmere 131 m² (pred domom), k.ú. Nová Dubnica 

Odkupná cena : 131 m² x 10 €, t.j.  1 310 € 

 

2)  Ţiadosť Milana Prekopa  a manţelky Jany Prekopovej, obaja bytom Sládkovičova 673/55, 

Nová Dubnica o odkúpenie pozemkov pri rodinnom dome na ul. Sládkovičovej. 

Ide o pozemky :  

- parc. KN-C č. 2713/27  zastavané plochy o výmere 17 m² (pred domom) 

- parc. KN-C č. 2713/35  zastavané plochy o výmere 7 m² (za domom) 

Odkupná cena : (17 m² x 10 €)  + (7 m² x 5 €), t.j. 205 €  

 

3)  Ţiadosť Tomáša Kopeckého  a manţelky Márie Kopeckej, obaja bytom Okruţná 568,  

Nová Dubnica o odkúpenie pozemku pred rodinným domom na ul. Okruţnej. 

Ide o pozemok :  

- parc. KN-C č. 2870/5  ostatné plochy o výmere 38 m² (pred domom). 

 Odkupná cena : 38 m² x 10 €, t.j.  380 €  

 

4)  Ţiadosť Soni Luljakovej, bytom Okruţná 586/67, Nová Dubnica o odkúpenie pozemku 

pred rodinným domom na ul. Okruţnej. 
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Ide o pozemok :  

- parc. KN-C č. 2878/2  ostatné plochy o výmere 89 m² (pred domom). 

 Odkupná cena : 89 m² x 10 €, t.j.  890 €  (ţiada splátkový kalendár na 18 mesiacov) 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemkov...Miklovky v zmysle 

predloţeného návrhu. 

c)  Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 446/8, k.ú. Nová Dubnica 

      Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 12.06.2013 obdrţalo mesto ţiadosť od Borisa Lišku, Horeblatie 614/25 A, Trenčín 

o odkúpenie pozemku KN-C č. 446/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m², ktorý je 

na základe geometrického plánu č. 08/2008 vyhotovený Ing. Ladislavom Rajnincom dňa 

23.06.2008 odčlenený z pozemku parc. KN-C č. 446/1 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 3 144 m², k.ú. Nová Dubnica. Pri realizácii prístavby skladu na parc. KN-C č. 

446/7, nachádzajúceho sa vedľa garáţe na parc. č. 926 vo vlastníctve ţiadateľa, došlo 

k neúmyselnému zastavaniu časti parcely KN-C č. 446/1 vo vlastníctve mesta. Vysporiadanie 

pozemku je potrebné ku kolaudačnému konaniu na uvedenú prístavbu skladu. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo navrhovaný majetok mesta ako prebytočný 

majetok. 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo odpredaj pozemku parc. KN-C č. 446/8, k.ú. Nová 

Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Ondrejíčka. 

 

d)  Poverenie na vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 28.06.2004 bol uznesením MsZ v Novej Dubnici č. 4/2004, v súlade so zákonom NRSR 

č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi, ustanovený mestským zastupiteľstvom Rudolf Ţák 

preventivárom a technikom poţiarnej ochrany mesta Nová Dubnica. Na vykonanie 

preventívnych protipoţiarnych kontrol v objektoch právnických a fyzických osôb v meste 

Nová Dubnica ho oprávňuje poverenie primátora mesta, ktoré mu primátor vydá na základe 

prijatého uznesenia MsZ. V materiáli sú uvedené objekty, ktoré podliehajú kontrole. 

Ostatným objektom vykonáva preventívne protipoţiarne kontroly Okresný hasičský 

a záchranný zbor Trenčín. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne poveruje Rudolfa Ţáka na vykonávanie preventívnych 

protipoţiarnych prehliadok v zmysle predloţeného návrhu. 

 

e)  Informácia o zahraničnej pracovnej ceste primátora mesta v dňoch 22.5. – 25.5.2013  

v Ruskej federácii 

      Predkladal: primátor mesta 

 

Pracovná cesta do Ruskej federácie sa uskutočnila na základe pozvania primátora 

partnerského mesta Dubna Valerija Procha v rámci rozvoja druţobných vzťahov medzi 

našimi mestami a obyvateľmi našich miest. Delegáciu mesta Nová Dubnica, vedenú 

primátorom mesta tvorili Bc. Pavol Paţítka, poslanec Mestského zastupiteľstva Mesta Nová 
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Dubnica, Mgr. Janka Oriešková, vedúca oddelenia stratégie rozvoja MsÚ,  učitelia a ţiaci  

ZUŠ Nová Dubnica a študenti Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici. Pracovná cesta  

prispela k ďalšiemu posilneniu vzájomných vzťahov medzi oboma národmi. 

 

Bc. Paţítka informoval poslancov a občanov mesta, ţe jeho náklady spojené s touto cestou 

neboli hradené z mestského rozpočtu. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o zahraničnej pracovnej ceste primátora 

mesta v zmysle predloţeného návrhu 

 

22.  Diskusia 

 

Mgr. Zemko odporúča za komisiu školstva ponechať si budovu bývalej ZUŠ a vyuţívať ju pre 

potreby školstva.  

 

Ing. Marušinec vyjadril súhlas s odporúčaním komisie školstva ponechať budovu bývalej 

ZUŠ pre potreby školstva. 

 

Ing. Lendel upozornil na: 

- počet obyvateľov v Novej Dubnici, ktorý sa výrazne zniţuje 

- ubúdanie obchodov v Novej Dubnici (prehodnotiť zníţenie nájmu). 

Navrhol vybudovať lavičky v zatienenom parku (oproti Vege), pre starších ľudí. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe pred plánovanou zmenou rozpočtu v septembri 2013 sa uskutoční 

stretnutie poslancov MsZ, na ktorom budú môcť navrhnúť vyuţitie finančných prostriedkov. 

 

Mgr. Doman sa spýtal, kedy sa plánuje dokončiť rekonštrukcia chodníka na ulici SNP. 

 

Ing. Medera odpovedal, ţe rekonštrukcia chodníka sa plánuje dokončiť do dvoch týţdňov.  

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či mesto naďalej pokračuje v rokovaní s PVS, a.s. ohľadne 

dobudovania vodovodu v hornej časti Kolačína. 

 

Ing. Marušinec informoval, ţe na zasadnutí dozornej rady PVS, a.s. sa riešilo dobudovanie 

vodovodu v Kolačíne. 

 Ing. Krumpolec doplnil, ţe uţ prebehlo stretnutie s projektantom, ktorý zašle cenovú ponuku 

na vypracovanie projektu dobudovania tohto vodovodu. 

 

Ing. Lendel sa spýtal, či sa budú poslanci MsZ zaoberať e-mailom od p. Šlesara. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe to bude riešiť na spomínanom stretnutí poslancov MsZ. 

 

Ing. Marušinec otvoril diskusiu na tému výstavba Vavrová. 

 

Občianka p. Šošovičková: 

- povaţuje informovanie občanov v Novodubnických zvestiach o výstavbe Vavrová, o ktoré 

poţiadala na poslednom MsZ, za neobjektívne, 

- informovala o stretnutí s primátorom k výstavbe Vavrová, ktoré sa konalo 10.06.2013, 
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- zaujímala sa, či poslanci MsZ čítali zámer Obvodného úradu ţivotného prostredia 

k výstavbe Vavrová, ktorý je prístupný na MsÚ (oddelenie ţivotného prostredia), 

 - povaţuje stanovisko mesta k zámeru, ktoré si vyţiadala, za nedostatočné, 

 - upozornila na úhyn rastlín a ţivočíchov, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú, 

 - upozornila na informáciu, ţe redakčná rada Novodubnických zvestí uţ nebude zverejňovať 

články od občanov k výstavbe Vávrová, nakoľko uţ bol tejto téme venovaný priestor,  

 - nepovaţuje dvojstranu venovanú inzercii v kaţdých Novodubnických zvestiach za 

dôleţitejšiu, ako je výstavba Vavrová, 

 - poţiadala zriadiť na webovej stránke mesta Nová Dubnica priestor pre otázky od občanov, 

na ktoré im budú odpovedať kompetentné osoby, 

 - poţiadala o verejnú diskusiu pre občanov k výstavbe Vavrová, 

 - informovala o petícii proti výstavbe Vavrová, ktorú uţ podpísalo cca 1 500 obyvateľov 

Novej Dubnice, 

 - spýtala sa, prečo územné konanie na inţinierske siete k výstavbe Vavrová vybavuje za 

mesto Ing. arch. Gabriš, ktorý je architektom investora výstavby.  

 

Občianka p. Hrebíková  vyjadrila súhlas s vystúpením p. Šošovičkovej.  

 

Ing. Langerová tieţ súhlasí s p. Šošovičkovou.   

 

Ing. Marušinec informoval, ţe Obvodný úrad ţivotného prostredia prehodnotí a rozhodne, či 

budú posudzované vplyvy na ţivotné prostredie (EIA) k výstavbe Vavrová. Mesto Nová 

Dubnica nemôţe toto rozhodnutie ovplyvniť.  

Tieţ informoval, ţe občania môţu vyuţívať e-mailovú komunikáciu so zamestnancami MsÚ 

a poslancami MsZ (e-mailové adresy sú zverejnené na webovej stránke mesta) 

Vysvetlil, ţe pozemky pod inţinierske siete k výstavbe Vavrová sú vo vlastníctve mesta, preto 

stavebníkom inţinierskych sietí bude mesto Nová Dubnica. 

 

PaedDr. Kačíková vysvetlila, ţe dvojstrana v Novodubnických zvestiach venovaná inzercii 

pokryje všetky výdavky na vydanie novín. Téme Vavrová bol uţ venovaný dostatočný 

priestor v Novodubnických zvestiach, a nie kaţdého táto téma zaujíma. Pokiaľ sa objavia 

nové skutočnosti, k téme sa určite vrátime. 

 

Občianka p. Pruţincová nesúhlasí s plánovanou výstavbou. 

 

Ing. Medera vysvetlil, ţe ide o súkromné pozemky, ktoré si môţe majiteľ kedykoľvek oplotiť. 

 

P. Šošovičková nevie, či má vôbec majiteľ právo na oplotenie tak rozsiahleho pozemku 

v lese.  

 

Podľa PaedDr. Kačíkovej si majiteľ môţe oplotiť svoje pozemky. Dosiahneme iba zachované 

územie, ktoré však nebude pre ľudí prístupné. 

 

P. Vráblová nesúhlasí s výstavbou Vavrová (lesy nesmú patriť len bohatým) 

 

Ing. Marušinec informoval, ţe investor je ochotný upraviť rozsah výstavby. Navrhol 

petičnému výboru, aby sa stretli s investorom výstavby a pokúsili sa dohodnúť na moţnom 

riešení. 
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PaedDr. Kačíková nepovaţuje zastavenie výstavby za riešenie problému (ľudia chcú bývať). 

Navrhla dohodnúť sa spoločne na územnom pláne zóny s presne stanovenými regulatívami 

výstavby. 

 

Ing. Marušinec doplnil, ţe územný plán zóny s presne stanovenými regulatívami môţe riešiť 

výšku plotov, striech, podlaţí a pod. 

 

P. Šošovičková nepovaţuje stanovenie regulatív výstavby za riešenie problému. Záleţí tieţ na 

architektovi, ktorý územný plán zóny spracuje. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe vypracovaný územný plán zóny búdu môcť občania alebo 

dotknuté osoby pripomienkovať. 

 

Ing. Langerová sa spýtala, či sa bude upravovať aj cesta a chodník do Kolačína. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe to bude posudzovať Dopravný inšpektorát v Trenčíne. 

 

Občianka p. Muchová upozornila na moţné zničenie zachovaného lesa, pri plánovanej 

výstavbe, obyvateľmi (deťmi) tejto štvrte. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe rodičia si musia zodpovedať za výchovu svojich detí. 

 

Podľa PaedDr. Kačíkovej to záleţí od ľudí, ktorí tam budú bývať. 

 

P. Babuková informovala, ţe investor plánuje zachovať časť lesa, ktorá bude priechodná. 

 

Občianka p. Hrebíková sa spýtala, ako chce mesto zabrániť tomu, aby časť lesa niektorý z 

majiteľov pozemku neohradil. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe oplotenie kaţdého pozemku musí majiteľ ohlásiť na MsÚ, ktorý 

mu vydá stanovisko. 

 

Ing. Marušinec poţiadal p. Šošovičkovú o doručenie petície proti výstavbe Vavrová na MsÚ 

a diskusiu k výstavbe ukončil. 

 

Občan p. Magula 

- informoval, ţe ak MsZ v Novej Dubnici schválilo zmenu územného plánu ešte pred 

zaplatením Ing. arch. Antalovi za spracovanie tohto územného plánu, povaţuje sa podľa 

zákona hlasovanie za neplatné, 

- upozornil, ţe neprebehla verejná diskusia k zmene územného plánu, 

- poţiadal primátora o vyvesenie nového územného plánu mesta Nová Dubnica, ktorý dal 

vyhotoviť na vlastné náklady, 

- je ochotný zaplatiť si priestor v Novodubnických zvestiach na zverejnenie vlastného 

príspevku. 

 

Ing. Medera reagoval, ţe verejná diskusia k zmene územného plánu prebehla v Kultúrnej 

besede na Novej Dubnici a tieţ v Kolačine. 
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Ing. Marušinec poţiadal p. Magulu, aby odovzdal územný plán mesta Ing. Krumpolcovi, 

ktorý ho skontroluje. Pokiaľ bude v poriadku, s vyvesením nebude problém. Informoval, ţe 

o zverejňovaní príspevkov rozhoduje redakčná rada Novodubnických zvestí a vedenie mesta.  

 

Ing. Lendel podotkol, ţe ak sa zastaví výstavba, hrozí mestu súdny spor s investorom, ktorý 

ak mesto prehrá, zaplatí vysokú pokutu. Musíme si uvedomiť, ţe plánovanou výstavbou sa 

zvýši počet obyvateľov, čo predstavuje prínos na daniach do mestského rozpočtu. 

 

23.  Záver  

Keďţe 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: Mgr. Monika Prostináková 

 


