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Zápisnica  

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  18. 10. 2010                                      

v zasadačke  Kultúrnej besedy 

Rokovanie MsZ otvoril a viedol   primátor  mesta  Ing. Ján Šušaník. V úvode privítal 

prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP,                  

riaditeľa BP, m.p.o., riaditeľku Múdru zo ZUŠ, zastupujúcu riaditeľku Beneovú z CVČ a 

všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť  poslancov: PaedDr. Kačíkovú,                      

PhDr. Mádra a JUDr. Holbu. Ing. Šušaník konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných 

poslancov (12 z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali 

poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Za overovateľov zápisnice boli určení : Ing. Hort 

a  Ing. Marušinec. 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. Kontrola plnenia úloh z uznesení MsZ  

2. Návrh VZN č. .../2010 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia 

so sídlom na území mesta Nová Dubnica 

3. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2010 

4. Dodatok  č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

5. Návrh VZN č. .../2010 o určení názvu ulice v meste Nová Dubnica časť IBV 

Miklovky 

6. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine BP, m.p.o. Nová Dubnica 

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

finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

8. Návrh na udelenie ocenení mestom Nová Dubnica 

9. Delegovanie 1 člena do Rady školy CVČ za mesto 

10. Doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, členov 

Mestskej rady, členov Komisií mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici, Výboru 

mestskej časti Kolačín, členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej rady 

Novodubnických zvestí 

11. Rôzne: 

a) Vecné bremeno SPP na rekonštrukciu plynovodov 

b) Zriadenie nocľahárne v meste Nová Dubnica na obdobie od 12/2010 do 03/2011 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

1. Kontrola plnenia úloh z uznesení MsZ 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Ing. Gašajová predložila výsledok kontroly plnenia uznesení  zo zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Novej Dubnici konaného dňa 28.09. 2010. 
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Uznesenie č. 89 k bodu  Rôzne - Stanovenie prebytočnosti majetku – pozemky na Okružnej 

ulici Miklovky.  

Ukladá:  

1) prednostke úradu zabezpečiť zmenu geometrického plánu č. 45403066-049/2010, 

úradne overeného dňa 08.07. 2010 pod č. j. 325/2010, zmena spočíva vo zväčšení šírky parc. 

KN-C č. 2864/13 od ulice Okružnej na 5  metrov na bezpečné umožnenie vjazdu technických 

vozidiel, 

2) prerokovať s vlastníkom pozemku parc. KN-C č. 509/82 k. ú. Nová Dubnica možnosť 

odkúpenia časti tohto pozemku na úroveň súčasného oplotenia z dôvodu zachovania  účelovej 

komunikácie na pozemky v časti Urbánková. 

Plnenie: 

1) Ing. Brúsilovi  bol 18.10.2010 zaslaný list, v ktorom bol informovaný  o podmienke 

odpredaja pozemku parc. KN-C č. 2864/12 schválenej MsZ : ponechanie bezpečného vjazdu 

v šírke 5 m  pre technické vodidlá z dôvodu údržby vyústenia odvodňovacieho kanálu                       

( zväčšenie šírky susediaceho pozemku parc. KN-C č. 13 na 5m). V tejto súvislosti mesto 

zabezpečí zmenu geometrického plánu a po jeho zmene sa predmetný pozemok Ing. Brúsilovi 

môže odpredať. Predpokladaný termín schválenia odpredaja je december 2010.   

2) V termíne do 31.10. 2010 bude vlastník pozemku parc. KN-C č. 509/206 a 509/82 pozvaný 

na rokovanie na MsÚ za účelom  prerokovať vlastnícke vzťahy k pozemkom pri prechode 

medzi ulicou Okružnou a časťou mesta Urbánková a vyporiadanie vlastníckych vzťahov 

k pozemkom, ktoré vlastník vyššie uvedených pozemkov dlhodobo užíva. Hlavným cieľom 

rokovania bude vyporiadanie vlastníckych vzťahov tak, aby  bola súčasná účelová 

komunikácia zachovaná.  

Uznesenie č. 92 k bodu Rôzne – Odpredaj pozemkov pod balkónmi 

Ukladá:  prednostke mestského úradu informovať žiadateľov o odkúpenie predmetných 

pozemkov, o probléme s pozemkami parc. KN-C č. 1190 ( pozemok, od ktorého sa majú 

odčleniť geometrickým plánom č. 83/2010 pozemky parc. č. 1190/2, 1190/3, 1190/4 

a 1190/5) a parc. KN-C č.1187 ( pozemok, na ktorom je postavený obytný dom súp. č. 76), 

a to, že stavba obytného domu súp. č. 76 postaveného na pozemku KN-C č. 1187 zasahuje do 

pozemku parc. KN-C č. 1190. Do vyriešenia tohto problému MsZ  nebude rozhodovať 

o prebytočnosti majetku – o časti pozemku parc. KN-C č. 1190, k. ú. Nová Dubnica.  

Plnenie: 

Všetci žiadatelia boli listom informovaní o súčasnom stave vybavenia ich žiadosti odkúpenia 

pozemkov pod balkónmi a  postaviť na nich presklené balkóny na prízemí. V liste majú tiež 

uvedené ďalšie kroky mesta Nová Dubnica, aby ich žiadosti mohli byť opätovne prerokované 

v príslušných komisiách, v MsR a v MsZ. 

Vzhľadom na dlhšie časové rozpätie plnenia uznesení navrhla informovať MsZ o splnení 

týchto uznesení až po ich konečnom realizovaní. 

Zo zasadnutia MsZ zo dňa 28. 09. 2010 vyplynuli 2 uznesenia z toho 2  sú plnené. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o plnení úloh z uznesení MsZ so 

zapracovanou pripomienkou hlavnej kontrolórky. 

 

2. Návrh VZN č. .../2010 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia 

so sídlom na území mesta Nová Dubnica  

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Z dôvodu, že MsZ dňa 28.09. 2010 neschválilo návrh novelizovaného VZN č. 12/2009 - 

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa 
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materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica, 

Ing. Jurisová informovala, že bol pripravený nový návrh tohto VZN, v ktorom sú zohľadnené 

pripomienky neštátnych škôl a školských zariadení a niektorých poslancov MsZ. Uviedla, že 

VZN bolo prerokované na komisii školstva a na finančnej a majetkovej komisii. 

Poznamenala, že pre mesto Nová Dubnica vychádza v podielových daniach nižší normatív na 

školstvo na 1 prepočítané dieťa ako vychádza celoslovenský normatív, to znamená, že už pri 

súčasnom VZN 12/2009 z decembra 2009 získali štátne i neštátne školy viac finančných 

prostriedkov, ako v skutočnosti priniesli do mesta v rámci podielových daní. Doplnila, že 

normatív v SR na 1 prepočítaného žiaka je 52,2514 € a normatív v Novej Dubnici na 1 

prepočítaného žiaka je 49,5073 €. Na základe týchto koeficientov boli prepočítané finančné 

prostriedky pre jednotlivé školské zariadenia, či už obecné alebo neštátne školské zariadenia. 

Dôvod použitia celoslovenského normatívu pri určení normatívu a dotácie pri VZN 12/2009: 

- medializovaný bol celoslovenský normatív 55,1 €/1 p.ž. 

- použiť celoslovenský normatív bol odporúčaný ZMOS-om 

- neštátnymi školami a ich zriaďovateľmi by „novodubnický“ normatív nebol  

akceptovaný z vyššie uvedeného dôvodu pri zmluvách o poskytnutí dotácií 

s neštátnymi školami na rok 2010. 

Koľko finančných prostriedkov získali neštátne školy tým, že sa použil „celoslovenský“ 

normatív 55,1 €/1 prepočítaný žiak pri tvorbe VZN 12/2009, je uvedené v tabuľke č. 4. Spolu 

za neštátne školy je to suma 5 187 €. V tabuľke č. 5 je uvedené, koľko „získali“ štátne školy 

použitím celoslovenského normatívu. Spolu za štátne školy priamo je to suma 34 123 € a cca 

26 020 € nepriamo  z dôvodu prevádzky športovej haly s krytou plavárňou. 

Finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na navýšenie pre školstvo z dôvodu neschváleného 

VZN dňa 28. 9. 2010 a predloženého nového VZN v zmene rozpočtu sú 20 469,35 €. Materiál 

je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

p. Poláčková v súlade s článkom 8 a článkom 10 ods. 12 Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Novej Dubnici predložila k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová 

Dubnica „O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová 

Dubnica“ nasledovný pozmeňujúci návrh. Pozmeňovací návrh sa týka prílohy č. 2 – výška 

dotácie pre neštátne školy a školské zariadenia, pričom celková  dotácia pre neštátne školy 

a školské zariadenia ( 127 971 € ) na rok 2010 ostáva rovnaká ako v predkladanom VZN. 

Súkromná základná umelecká škola, SNP 96, Nová Dubnica individuálna forma vyučovania 

navrhla dotáciu na 1 žiaka 424,701 €, skupinová forma vyučovania navrhla dotáciu na 1 žiaka 

259,000. Školská jedáleň pri Súkromnej základnej škole SNP 96, Nová Dubnica zostáva bez 

zmeny. Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole, SNP 96 Nová Dubnica zostáva bez 

zmeny. Školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 66, Nová Dubnica ZŠ 

– ŠJ stravníci dotácia na jedného žiaka zostáva bez zmeny, GYM – ŠJ stravníci navrhla 

dotáciu na 1 žiaka 91,909 €. Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 

66, Nová Dubnica zostáva bez zmeny. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva, Puškinova 806, Nová Dubnica zostáva bez zmeny. 

 

MsZ 10 hlasmi schválilo pozmeňovací návrh k VZN č. .../2010 o doplnení a zmene VZN č. 

12/2009 – O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová 

Dubnica, predložený poslankyňou Kamilou Poláčkovou.  

MsZ 10 hlasmi schválilo VZN č. 9/2010 o doplnení a zmene VZN č. 12/2009 – O určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej 
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školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica. ( Hlasovania 

sa zdržal Ing. Marušinec, proti bol Ing. Medera ). 

  

3. Návrh na zmenu rozpočtu  mesta Nová Dubnica na rok 2010 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová predložila návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2010. Na 

základe dotácií, ktoré vyčlenila vláda pre výpadok dane z príjmu fyzických osôb vo výške 

zhruba 80 mil. eur, ktoré prídu v roku 2010. V časti dotácie boli navýšené príjmy z dôvodu 

vykrytia finančného rozpočtu v zmysle takto prijatého VZN už aj s pozmeňujúcim návrhom. 

Uviedla, že v sume sa finančné prostriedky nemenia, len sa prerozdelia medzi jednotlivými 

neštátnymi školskými zariadeniami.  

 

Ing. Ježíková informovala, že táto zmena rozpočtu je vynútená z dôvodu neschválenia 

materiálu, ktorý bol predkladaný na MsZ konanom dňa 28. 9. 2010, a to VZN - O určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  umeleckej školy, na dieťa materskej 

školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta  Nová Dubnica. Tento 

materiál bol úzko prepojený s materiálom zmena rozpočtu, ktorý bol MsZ  schválený. Ďalej 

uviedla, že zmena rozpočtu sa prejaví: 

u a) neštátnych ZUŠ a školských zariadení - Po uskutočnených zmenách bude rozpočet 

neštátnych ZUŠ a školských zariadení vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 

127 971 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov 9 531 €. 

v rozpočte b) obecných školských zariadení - Po uskutočnených zmenách bude rozpočet 

obecných školských zariadení, v príjmovej časti vo výške 1 581 944 € a vo výdavkovej časti 

vo výške 1 654 797 €, teda schodkový vo výške -72 853 €. Schodok  bežného rozpočtu je vo 

výške -71 078 € a schodok kapitálového rozpočtu je vo výške -1 775 €, vykrytý je 

z finančných aktív mesta. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov 

9 452 €. 

v rozpočte c) mesta - Mesto výpadok z daňových príjmov vykryje príjmom v tejto výške 

v položke granty a transfery, na ktorej očakávame príjem na základe rokovaní Rady ZMOS 

s vládou. Radou ZMOS bol predložený návrh na dofinancovanie miest a obcí v roku 2010 zo 

štátneho rozpočtu v objeme 41 mil. eur. V prípade schválenia materiálu, by mohlo mesto 

dostať účelovú dotáciu na dofinancovanie bežných príjmov cca vo výške 72 tis. €  

Po uskutočnených zmenách bude rozpočet mesta Nová Dubnica vyrovnaný, v príjmovej aj 

výdavkovej časti vo výške 8 191 968 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných 

prostriedkov  18 983 €. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ 11 hlasmi schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica a programov na rok 2010 

v zmysle predloženého návrhu. ( Hlasovania sa zdržal Ing. Medera ).  

 

4. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová informovala o Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta, ktorý 

bol prerokovaný na MsR v podobe, ktorá nebola následne predložená na rokovaní MsZ. Tieto 

zásady boli opätovne prehodnotené a predložené na rokovaniach MsR a MsZ. 

 Predložila základné informácie: 

1. Zmena oproti už prerokovanému Dodatku č. 1 na ostatnej komisii konanej dňa                         

13.09. 2010: 
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- sú vypustené ustanovenia o spôsobe prenájmu parkovacích miest v Novej Dubnici 

- z platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta je vypustená možnosť prenajímať si 

parkovacie miesta na uliciach, verejných priestranstvách, parkoviská na parkovanie 

(táto možnosť je v meste od roku 2004 podľa predošlých VZN a platných Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica) 

- možnosť parkovania sa vypúšťa z dôvodu zásadného nesúhlasu s prenájmom 

parkovacích miest najmä komisie výstavby, ÚPaD, oddelenia výstavby, ÚPaD 

a niektorých ďalších. 

2. Po vypustení možnosti prenájmu z platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová 

Dubnica (teda po schválení Dodatku č. 1 k Zásadám) sa odporučilo ešte zosúladiť Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica s platným VZN č. 16/2008 o miestnych 

daniach na území mesta Nová Dubnica článok 8, ods. 3 písm. b), podľa ktorého 

„Osobitným užívaním verejného priestranstva je - e) umiestnenie prenosnej garáže alebo 

skeletu“. Ak sa zruší možnosť prenajímať si verejné priestranstvo na parkovanie 

a umiestnenie prenosných garáží v Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Nová 

Dubnica, mala by sa zrušiť takáto možnosť aj vo VZN č. 16/2008. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Medera vyslovil názor za komisiu výstavby, územného plánovania a dopravy. Uviedol, 

že prenajímanie parkovacích miest nie je vhodné pre toto mesto. 

 

Ing. Šušaník poznamenal, že o tejto problematike treba diskutovať, pretože od občanov sú 

návrhy na to, že si chcú prenajímať parkovacie miesta. Vyslovil názor, že nie je vhodná doba 

na prenajímanie parkovacích miest. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Nová 

Dubnica. 

 

5. Návrh VZN č. .../2010 o určení názvu ulice v meste Nová Dubnica časť IBV Miklovky 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová predložila návrh VZN č. .../2010 o určení názvu ulice v meste Nová Dubnica 

časť IBV Miklovky. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie názvu novej 

ulice, ktorá sa vytvorila novou výstavbou rodinných domov. Návrh tohto všeobecne 

záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej adrese mesta 

v zmysle zákona o obecnom zriadení. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.  

 

Ing. Olaš doplnil, že je to paralelná ulica s ulicou J. Kollára. V návrhu je uvedené, že ulica 

bude mať názov Kvetná. V tejto ulici je šesť rodinných domov v radovej zástavbe a jeden 

samostatne stojaci rodinný dom. Do budúcnosti je tam miesto ešte pre jeden rodinný dom. 

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, od kedy bude platné toto VZN. 

 

Ing.  Olaš odpovedal, že VZN č. .../2010 o určení názvu ulice v meste Nová Dubnica časť 

IBV Miklavky  nadobúda účinnosť dňa 1. 12. 2010. 

 

MsZ jednomyseľne  schválilo VZN č. 10/2010 – O určení názvu ulice v meste Nová Dubnica 

časť IBV Miklovky. 
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6. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine BP, m.p.o. Nová Dubnica 

Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. 

 

Bc. Bežák uviedol, že uznesením MsZ č. 72 zo dňa 06.09. 2010 schválilo Mestské 

zastupiteľstvo v Novej Dubnici rozšírenie podnikateľskej činnosti Bytového podniku, m.p.o. 

Nová Dubnica o montáž meračov pretečeného množstva vody. Zapísanie rozšírenia 

podnikateľskej činnosti v obchodnom registri je možné formou schváleného Dodatku 

k zriaďovacej listine. Mestská rada materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 13.10. 2010 

a odporučila ho MsZ schváliť. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ jednomyseľne schválilo Dodatok k Zriaďovacej listine Bytového podniku, m.p.o. Nová 

Dubnica. 

 

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

finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mgr. Oriešková predložila pravidelnú kvartálnu správu o aktivitách oddelenia stratégie 

rozvoja mesta. MsZ informovala o stave realizácie implementovaných projektov, na ktoré 

mesto čerpá eurofondy. Taktiež informovala o projektoch, ktoré mesto pripravilo a podalo 

žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok). Schválené a realizované projekty:  

1. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti Materská škola Petra Jilemnického 12/5 

a elokované pracoviská Nová Dubnica“. Realizácia projektu je ukončená. 

2. Projekt „Vzdelávanie zamestnancov verejnej sféry v meste Nová Dubnica“. 

 Realizácia projektu sa ukončí 31.10. 2010. 

3.Projekt „Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZŠ 

Janka Kráľa Nová Dubnica“. Projekt sa realizuje. 

4. Projekt „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti  -  ZÚŠ Nová Dubnica“. Projekt 

bol schválený.  

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

schválený a je podpísaná zmluva s riadiacim orgánom. V súčasnosti po overení procesu 

verejného obstarávania sa realizovali rokovania s víťazným uchádzačom EUROVIA SK, a.s. 

Košice. Pripravuje sa zmluva o dielo na podpis. Predpoklad začatia realizácie rekonštrukcie 

námestia je koniec októbra a začiatok novembra tohto roku.   

6. Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora v meste Nová Dubnica“. Projekt je 

v schvaľovacom procese o výsledku bude mesto informované bezprostredne po jeho 

ukončení. 

Pripravované projekty: Projekt „Modernizácia a prístavba k Zariadeniu pre seniorov v meste 

Nová Dubnica“. Pracovné stretnutia k príprave projektu – Zariadenie pre seniorov: rozšírenie 

o lôžkové kapacity. V súčasnosti sa vypracováva dokumentácia k stavebnému povoleniu.  

 Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Šušaník doplnil, že je to informatívna správa o stave projektov. 

 

Ing. Proškovcová sa spýtala na projekt „Regenerácia centrálnej zóny – Mierové námestie“, či 

nie sú nejaké nové skutočnosti ohľadne realizácie. 

 

Ing. Šušaník informoval, že v piatok 15. 10. 2010 sa uskutočnilo rokovanie s víťazom súťaže 

EUROVIA SK, a.s.. Doplnil, že po vzájomnej dohode bude ohradená len tá časť, kde sú 
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verejné WC po fontánu a celý stred bude voľný. Taktiež časť parkoviska na druhej strane 

námestia ohradia a začnú výstavbu realizovať na týchto miestach ešte tento rok.   

 

Ing. Marušinec poznamenal, že bude ohradené aj parkovisko a cez zimu sa tam nebude dať 

parkovať. Dal na zváženie, či by nebolo vhodné začať s realizáciou až na jar. 

 

Ing. Olaš vyslovil názor, že je to logická pripomienka, ale termín na realizáciu od podpísania 

zmluvy je deväť mesiacov. Predpoklad podpísania zmluvy je začiatok 11 mesiaca. 

 

p. Kočkovská sa spýtala ohľadne parkovania, či bude nejaké náhradné parkovisko. 

 

Ing. Marušinec navrhol odstrániť zákazové  značky na toto obdobie. 

 

Ing. Olaš poznamenal, že mesto nie je povinné zabezpečiť parkovacie miesta pre autobusy.   

 

Ing. Šupák sa spýtal, či bola odoslaná informácie ohľadne tejto problematiky na SAD Ilava. 

 

Ing. Jurisová odpovedala, že áno.  

 

MsZ zobralo na vedomie správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave 

projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov. 

 

Zo zasadnutia MsZ odišiel Ing. Marušinec. 

 

8. Návrh na udelenie ocenení mestom Nová Dubnica 

Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník informoval, že sa uskutoční odovzdávanie ocenení pri príležitosti                        

50. výročia štatútu mesta a pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2006 – 2010. Ide 

o ocenenia mestským zastupiteľstvom a ocenenia primátorom mesta. Tento materiál spracoval 

primátor mesta v spolupráci s bývalým zástupcom JUDr. Holbom. Dodal, že návrh je možné 

ešte pozmeniť, doplniť predloženými pripomienkami poslancov MsZ.  Doplnil, že jednotlivé 

kategórie ocenení vyplývajú z nového VZN mesta 7/2010 o udeľovaní ocenení mestom Nová 

Dubnica. Ocenenia mestským zastupiteľstvom: čestné občianstvo mesta – Ing. arch. Jiří 

Kroha in memoriam, cena mesta – Štefan Baláž in memoriam, Doc. Ing. Jozef                          

Buday, CSc., Ing. Ondrej Hliničan, Ing. Milan Hort, Mgr. Ján Kičin, Ing. Imrich Solík,                       

DrSc. in memoriam, Ján Zachara. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

p. Poláčková  navrhla doplniť do návrhu dôstojného pána farára Mgr. Jozefa Sliepku za 

dlhoročnú obetavosť a duchovnú starostlivosť o občanov mesta Nová Dubnica. 

 

Ing. Šušaník doplnil, že mesto plánuje založiť pravidelnú tradíciu takýchto ocenení. Navrhol, 

že každý rok môže MsZ udeliť takéto ocenenia v rôznych kategóriách. Vyslovil názor, že 

súhlasí s návrhom p. Poláčkovej. 

 

Ing. Šušaník ďalej predložil ocenenia primátorom mesta: čestné uznanie, pamätný list – 

vedenie mesta, ďakovný list – za spoluprácu a prínos pre mesto, za aktívnu prácu. Ocenenia 

mestským zastupiteľstvom spolu 8 ocenených. Ocenenia primátorom mesta spolu 131 

ocenených. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   
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Ing. Hort predložil doplňujúci návrh a požiadal do kategórie športový život v meste doplniť aj 

Tomáša Kopeckého.   

 

Ing. Šušaník informoval, že toto slávnostné udeľovanie ocenení bude  5. 11. 2010 v kine 

Panorex.  

 

MsZ jednomyseľne schválilo udelenie ocenení mestským zastupiteľstvom pri príležitosti 

osláv 50. výročia udelenia štatútu mesta.  MsZ zobralo na vedomie udelenie ocenení 

primátorom mesta pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2006 – 2010 jednotlivcom 

a kolektívom. 

 

9.  Delegovanie 1 člena do Rady školy CVČ za mesto 

      Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník predložil dôvodovú správu, kde navrhol prehodnotiť počet členov a zloženie 

Rady školy CVČ z dôvodu:  

1) v súčasnej školskej rade je len jeden zástupca rodičov, 

2) pri výberových konaniach na funkciu riaditeľky je výhodnejšie, ak je počet členov 

výberovej komisie vyšší, 

3) neúčasť 1 – 2 členov rady školy na zasadnutí rady školy je pri nižšom počte členov 

veľmi citeľná, 

4) nakoľko počet členov rady školy musí byť nepárny, mesto sa rozhodlo posilniť počet 

členov zástupcu zriaďovateľa,  

rozhodlo, že zloženie rady školy s účinnosťou od 01. 01. 2011 je: 2 zástupcovia rodičov             

(bol 1), 3 zástupcovia zriaďovateľa (boli 2) a 2 zástupcovia školského zariadenia (boli 2). 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ing. Šušaník za mesto na túto funkciu navrhol Ing. Mariána Šupáka. 

 

MsZ jednomyseľne schvaľuje Ing. Mariána  Šupáka ako delegovaného zástupcu mesta Nová 

Dubnica do Rady školy, Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici od 01. 01. 2011 do 

skončenia funkčného obdobia súčasnej rady školy. 

 

10.Doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, členov 

Mestskej rady, členov Komisií mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici, Výboru 

mestskej časti Kolačín, členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej rady 

Novodubnických zvestí 

 Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník informoval o Doplnku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva, členov Mestskej rady, členov Komisií mestského zastupiteľstva v Novej 

Dubnici, Výboru mestskej časti Kolačín, členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej 

rady Novodubnických zvestí. Dňa 08.09. 2010 bol poverený vykonávaním funkcie zástupcu 

primátora Ing. Juraj Hort, ktorý túto funkciu vykonáva v rozsahu do 10 hodín týždenne.  

Doplnil, že doposiaľ platné zásady odmeňovania neupravovali odmeňovanie zástupcu 

primátora, ktorý na výkon funkcie nebol uvoľnený zo zamestnania, ale túto funkciu vykonáva 

popri zamestnaní. Navrhujeme, aby boli zásady v tomto smere doplnené o odmeňovanie 

zástupcu primátora, ktorý vykonáva funkciu popri svojom zamestnaní. Výška odmeny sa 

odvíja od platu zástupcu primátora. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
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JUDr. Gregušová doplnila, že tento materiál bol pripravený tak, aby platil aj do budúcna. 

 

MsZ 10 hlasmi schválilo Doplnok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Mestského 

zastupiteľstva, členov Mestskej rady, členov Komisií mestského zastupiteľstva v Novej 

Dubnici, Výboru mestskej časti Kolačín, členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej 

rady Novodubnických zvestí (Hlasovania sa zdržal Ing. Hort). 

 

11.Rôzne: 

 

11.a) Vecné bremeno SPP na rekonštrukciu plynovodov 

          Predkladala: prednostka MsÚ 

   

Ing. Jurisová informovala o zriadení vecného bremena v prospech SPP. SPP, a.s. Mlynské 

nivy 44/b, 825 11 Bratislava požiadal mesto Nová Dubnica ako vlastníka pozemkov na 

zriadenie vecného bremena na STL plynovody (list č. j. 2794/2010 zo dňa 19.05. 2010). 

Z dôvodu, že v roku 2010 – 2011 plánuje SPP realizovať časť rekonštrukcie NTL plynovodu 

na STL plynovod v pôvodnej trase, časť na novej trase, ktoré sú na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Nová Dubnica. V zmysle platnej legislatívy musí byť zriadené vecné bremeno 

v prospech SPP. Ďalej doplnila, že podľa článku 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Nová Dubnica je odplata za zriadenie vecného bremena do sumy 20 € za bežný meter. 

V predchádzajúcej zmluve o zriadení vecného bremena s SPP, a.s. bola odplata 12 € za bežný 

meste inžinierskych sietí.  Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Šušaník doplnil, že uvedený materiál bol prerokovaný na FaMK a na MsR, ktoré uvedený 

materiál odporučili schváliť. 

 

Ing. Jurisová uviedla, že cena 12 € je totožná s cenou, ktorá bola pred rokom. 

 

MUDr. Obložinský sa spýtal, či sa tam neuvažovalo aj o prenajímaní. 

 

Ing. Jurisová uviedla, že ide o jednorazovú odplatu. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo v súlade s článkom 13 a 14 Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta Nová Dubnica zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena 

v prospech SPP – distribúcia v zmysle predloženého návrhu. MsZ jednomyseľne schválilo 

jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 12 € za bežný meter 

rekonštruovaného plynovodu. 

 

11.b) Zriadenie nocľahárne v meste Nová Dubnica na obdobie od 12/2010 do 03/2011. 

         Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová uviedla, že mesto má každý rok zriadené ubytovanie pre ľudí bez domova. 

Tento rok mesto chce zriadiť nocľaháreň, ktorá by bola zaregistrovaná na Trenčianskom 

samosprávnom kraji. 

 

Mgr. Vanková uviedla, že mesto Nová Dubnica žiada o zápis do registra na základe § 64 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Jedná sa 

o zaregistrovanie novej sociálnej služby na Trenčianskom samosprávnom kraji Trenčín a to 

nocľahárne na základe § 25 uvedeného zákona. Nocľaháreň mesto zriaďuje na adrese                      
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Sad duklianskych hrdinov 79/10, 018 51 Nová Dubnica, ktorý je majetkom mesta a v správe 

Bytového podniku, m.p.o., 018 51 Nová Dubnica. Ide o zabezpečenie nevýhodných 

podmienok pre uspokojenie základných životných potrieb ľudí bez domova na obdobie od 

12/2010 do 03/2011 pre cca 20 ľudí. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ jednomyseľne schvaľuje zriadenie nocľahárne pre ľudí bez domova na obdobie od 

12/2010 do 03/2011. 

 

12. Diskusia 

 

p. Poláčková  poďakovala Mgr. Vankovej za dôsledné pripravovanie materiálov do komisie a 

za jej profesionálny prístup. Ďalej poďakovala celej sociálno-zdravotnej komisii. Menovite 

poďakovala MUDr. Augustínovej, p. Babukovej, MUDr. Ing. Janíkovej, Ing. Mgr. Urbanovej, 

Ing. Jandovej a Ing. Kusému. 

 

Ing. Jurisová informovala, že pravdepodobne ďalšie zasadnutie MsR bude  29. novembra 

a MsZ bude medzi 13. – 15. decembrom 2010. 

 

MUDr. Augustínova požiadala náčelníka MsP o častejšie hliadkovanie v okolí zdravotného 

strediska.    

 

13. 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 

 

 

 

 


