
Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konanej dňa  06. 09. 2010 v zasadačke                          

Kultúrnej besedy 

 

Rokovanie MsZ otvoril a viedol   primátor  mesta – Ing. Ján Šušaník.   

V úvode privítal prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, vedúcich oddelení, riaditeľa              

BP, m. p. o. Bc. Bežáka a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť  poslancov:                  

MUDr. Augustínovú, MUDr. Obložinského, Ing. Proškovcovú, p. Poláčkovú, JUDr. Holbu a 

RNDr. Perichta príde na zasadnutie neskôr. Ing. Šušaník konštatoval, že vzhľadom na počet 

prítomných poslancov (9 z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program 

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

boli určení : Ing. Šupák a PeadDr. Kačíková. Písaním zápisnice bola poverená p. Mikulová. 

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

jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 

 

 Program: 

1. Určenie volebných obvodov v meste Nová Dubnica a počtu poslancov mestského 

zastupiteľstva v nich 

2. Rozšírenie podnikateľskej činnosti BP, m. p. o. Nová Dubnica 

3. Obchodná verejná súťaž – „Predaj nehnuteľností – 2 jednoizbových bytových 

jednotiek v obytnom dome Slobodáreň 32, Pribinove sady v Novej Dubnici 

 

1. Určenie volebných obvodov v meste Nová Dubnica a počtu poslancov mestského 

zastupiteľstva v nich 

Predkladal: primátor mesta 

Ing. Ján Šušaník – informoval, že v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 346/1990 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov, pre voľby do 

mestského zastupiteľstva sa utvoria viacmandátové obvody, v ktorých sa volia poslanci 

mestského zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov mesta, najviac 12 poslancov v jednom 

obvode. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami 

mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta. Mesto Nová Dubnica má ku dňu                

31. 08. 2010  11 526 obyvateľov a podľa písm. g) citovaného ustanovenia zákona je možné 

určiť počet poslancov v rozpätí 13 až 19 poslancov. Navrhol ponechať počet volebných 

obvodov 3 a počet poslancov 15. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici jednomyseľne schvaľuje  pre voľby  do Mestského 

zastupiteľstva v Novej Dubnici, ktoré sa uskutočnia 27. 11. 2010 počet volebných obvodov 3, 

počet poslancov mestského zastupiteľstva 15.  

Ukladá zabezpečiť  zverejnenie schváleného počtu obvodov a počtu poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Novej Dubnici v zmysle  príslušných právnych predpisov. 

2. Rozšírenie podnikateľskej činnosti BP, m. p. o. Nová Dubnica 

Predkladal: riaditeľ BP, m. p. o. 

Bc. Bežák – informoval, že Bytový podnik, m. p. o. Nová Dubnica má povinnosť 

zabezpečovať odpočty spotreby vody v bytoch aj nebytových priestoroch, taktiež kontrolovať 



overenie, funkčnosť vodomerov, pravidelne vymieňať vodomery pre studenú vodu každých              

6 rokov, vodomery pre teplú vodu každé 4 roky, v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. 

o metrológii. Doposiaľ si túto službu Bytový podnik, m. p. o. objednával u iných firiem, 

v súčasnosti má Bytový podnik, m. p. o. vlastného zamestnanca, ktorý má oprávnenie 

vykonávať túto činnosť. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Ing. Gašajová sa spýtala, či táto činnosť, ktorá  sa ide zavádzať je nad rámec  hlavnej činnosti 

BP, m. p. o. Nová Dubnica. 

Bc. Bežák uviedol, že BP, m. p. o. ako správca musí vykonávať túto činnosť, nakoľko 

zriaďovateľ dal BP, m. p. o. kompetencie na spravovanie majetku mesta. 

MsZ jednomyseľne schválilo rozšírenie podnikateľskej činnosti Bytového podniku, m. p. o. 

Nová Dubnica – montáž meračov pretečeného množstva vody. 

3. Obchodná verejná súťaž – „Predaj nehnuteľností – 2 jednoizbových bytových 

jednotiek v obytnom dome Slobodáreň 32, Pribinove sady v Novej Dubnici 

Predkladala: prednostka MsÚ 

Ing. Jurisová  informovala, že to je druhá etapa predaja 2 bytov z 8 bytov, ktoré zastupiteľstvo 

schválilo na odpredaj. Predložila zoznam členov výberovej komisie: JUDr. Holba Miroslav,  

Ing. Mária Proškovcová, Vincent Bezdeda. Informovala o zozname všetkých navrhovateľov, 

ktorí predložili ponuku, sú to Lenka Račková, Martina Tinková, Marek Ďuriš, poradie 

úspešnosti návrhov s odôvodnením ich umiestnenia: 1. Martina Tinková 16 800 €, 2. Lenka 

Račková 16 500 €. Komisia určila poradie v súlade s vyhlásenými kritériami podľa súťažných 

podmienok, podľa výšky ponúkanej kúpnej ceny za splnenie ostatných súťažných podmienok. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

PhDr. Mádr  sa spýtal, či má mesto náhradný byt pre rodinu, ktorá napríklad vyhorí.  

Ing. Jurisová odpovedala, že áno. Uviedla, že krízový byt je súčasťou budovy výmenníkovej 

stanici v časti E1. Zatiaľ nebolo potrebné, aby ho mesto využilo.  

MsZ 8 hlasmi schválilo odpredaj 2 bytov v obytnom dome Slobodáreň 32, Pribinove sady 

v zmysle predloženého návrhu. (Hlasovania sa zdržal PhDr. Rastislav Mádr). 

4. Rôzne 

Ing. Šušaník informoval poslancov, že zástupcu primátora JUDr. Holbu k dnešnému dňu t.j. 

06. 09. 2010 odvolal z jeho funkcie. Touto funkciou chce poveriť Ing. Juraja Horta.  

PaedDr. Kačíkova sa spýtala, kto bude vykonávať ďalšie funkcie, ktoré zastával JUDr. Holba. 

Ing. Šušaník odpovedal, že to bude riešiť a konzultovať s JUDr. Holbom. 

Ing. Šušaník ďalej informoval, že ďalšie MsZ 28. 9. 2010 sa bude konať v Kultúrnom dome 

v Kolačíne. 



Ing. Šupák požiadal, aby na ďalšie zastupiteľstvo bol predložený materiál týkajúci sa žiadosti 

Ing. Pitoňáka o odkúpenie  pozemkov pod garážami. 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici ukladá predložiť na finančnú a majetkovú komisiu, 

mestskú radu a mestské zastupiteľstvo materiál týkajúci sa žiadosti Ing. Pitoňáka o odkúpenie 

pozemkov pod garážami.  

 Záver 

Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali,  primátor mesta poďakoval 

všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                           Ing. Ján Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                              primátor mesta 

 

 

I. overovateľ                                                                                      II. overovateľ 

 

 

Zapísala: Martina Mikulová 


