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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa 16.10.2013 

v Kultúrnej besede 

 

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

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

BP, m.p.o., zástupcov regionálnych novín a všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomných 

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

počet prítomných poslancov (13 z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program 

rokovania obdrţali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Ing. Medera navrhol rozšíriť 

program rokovania o bod 8. Informácia o priebehu rokovaní s potencionálnymi investormi 

v Priemyselnom parku Hliny. JUDr. Holba navrhol rozšíriť program rokovania o bod 9. 

Rôzne. Poslanci MsZ jednomyseľne schválili predloţené návrhy Ing. Mederu a JUDr. Holbu. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: PhDr. Mádr a Bc. Marušinec. MsZ súhlasilo 

s programom v zmysle predloţeného návrhu. Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých 

bodov. 

 

1.  Správa  o vykonanej kontrole 

     Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. je stanovené v § 18f) bod e) predkladať 

správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbliţšom zasadnutí. 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2013 za obdobie jún – júl 2013 bola 

kontrolným orgánom vykonaná kontrola v súlade s § 11 odst. a) zákona č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite. Predmetom kontroly bolo hospodárenie a nakladanie 

s majetkom mesta - následná kontrola odpredaja nehnuteľného majetku v zmysle schválených 

uznesení MsZ za rok 2011 a rok 2012 s cieľom kontroly preveriť súlad postupnosti 

a dokumentácie v zmysle schválených uznesení MsZ pri odpredaji nehnuteľného majetku 

mesta. Finančnou kontrolou boli skontrolované uznesenia zámeny a odpredajov pozemkov z  

MsZ zo dňa: 22.10.2012, 13.02.2012, 14.12.2011, 24.09.2012. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o vykonanej kontrole v zmysle 

predloţeného návrhu. 

 

2.  Zmena uznesení MsZ Nová Dubnica: 

- č. 136 písm. B bod 3) zo dňa 09.11.2011 

- č. 164 písm. A zo dňa 14.12.2011 

- č. 12 písm. A bod 3c) zo dňa 13.02.2012 

- č. 94 písm. A bod 4c) zo dňa 24.09.2012 

- č. 95 písm. A bod 4c) zo dňa 24.09.2012 

- č. 96 písm. A zo dňa 24.09.2012 

Predkladala: prednostka MsU 

 

V období od 17.06.2013 do 23.07.2013 vykonala hlavná kontrolórka kontrolu odpredaja 

nehnuteľného majetku v zmysle schválených uznesení MsZ za roky 2011 a 2012, ktorej 

výsledkom bol pri odpredaji pozemkov v ZO nesúlad medzi prijatými uzneseniami 

a podpísanými kúpnymi zmluvami v časti týkajúcej sa predkupného práva. V zmysle záverov 

kontroly bolo prijaté opatrenie: zosúladiť uznesenia odpredajov záhradiek v ZO tak, aby 

formulácia uznesení jednoznačne vyjadrovala definíciu predkupného práva  v prospech mesta 
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Nová Dubnica podľa uzatvorených kúpnych zmlúv a vypustiť zmätočné slovné spojenie „ako 

vecné bremeno“ z podmienok odpredaja uvedených uznesení pri formulovaní predkupného 

práva. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo zmenu uznesení MsZ v Novej Dubnici v zmysle 

predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal JUDr. Holba. 

 

3.  Voľba kandidátov do funkcie prísediaceho za mesto Nová Dubnica 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 20.08.2013 obdrţalo mesto ţiadosť od predsedu Okresného súdu v Trenčíne 

o zabezpečenie zvolenia kandidátov do funkcie prísediaceho za mesto Nová Dubnica. Podľa § 

141 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o súdoch a prísediacich im uplynie 4 ročné volebné 

obdobie a preto je potrebné ich zvoliť na ďalšie volebné obdobie rokov 2013 – 2017. 

Prísediacich volia mestské zastupiteľstvá v obvode okresného súdu z kandidátov vybratých 

týmito zastupiteľstvami, ich počet určuje predseda okresného súdu. Z dôvodu uľahčenia 

výberu kandidátov odporučil predseda súdu, aby boli na ďalšie volebné obdobie zvolení tí 

z doterajších prísediacich, ktorí vykonávali funkciu v predchádzajúcom volebnom období 

a osvedčili sa. Navrhnutých je 6 kandidátov, za naše mesto je potrebné zvoliť 8 kandidátov. 

Mesto doplnilo dvoch kandidátov: p. Babukovú a Ing. Číţovú. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zvolilo navrhnutých kandidátov do funkcie prísediaceho 

za mesto Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. 

 

4.  Zmena účelového určenia časti budovy súpisné číslo 88 v Sadoch Duklianskych 

hrdinov 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica má od 22.11.2011 zaregistrovanú sociálnu sluţbu – nocľaháreň na 

adrese Sad Duklianskych hrdinov 79/10 Nová Dubnica – bývalé CVČ. Nakoľko sa budova 

odpredáva, má mesto záujem zriadiť nocľaháreň v bývalej budove ZUŠ (iba v jej časti) na 

adrese SDH 88/10 Nová Dubnica, ktorá ostala po presťahovaní ZUŠ do nových priestorov 

prázdna. Mesto musí poţiadať v súlade s § 7a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

o zmenu v uţívaní časti stavby, pretoţe nemôţe byť vyuţívaná pre sociálne účely. Následne 

mesto po vypracovaní príslušnej projektovej dokumentácie poţiada stavebný úrad v Dubnici 

nad Váhom o vydanie rozhodnutia o zmene v uţívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona. 

Nocľaháreň bude mesto prevádzkovať pobytovou formou vţdy od decembra do marca 

nasledujúceho roku a ide o zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre uspokojenie 

základných ţivotných potrieb ľudí bez domova. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 

 

Mgr. Zemko pripomenul, ţe uţ na minulých zastupiteľstvách navrhoval, aby sa budova 

bývalej ZUŠ vyuţívala pre potreby školstva. Spýtal sa, v akom štádiu sú rokovania so školou, 

ktorá mala záujem vytvoriť v tejto budove detašované pracovisko. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe oslovená škola zatiaľ nevyjadrila svoj záujem o tieto priestory. 

Nocľaháreň sa v budove bývalej ZUŠ zriaďuje len dočasne, nakoľko mesto bývalé priestory 

CVČ určené pre nocľaháreň odpredalo. 
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Ing. Hort chcel vedieť, prečo sa na MsZ riešia veci, ktoré neboli prerokované v komisiách ani 

na MsR. Poţiadal o racionálne vysvetlenie. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe pokiaľ chce mesto zriadiť nocľaháreň, musí podať ţiadosť na 

VÚC o pridelenie dotácie na tento účel. Nakoľko je riadne MsZ plánované na druhú polovicu 

novembra, mesto by to nestihlo v stanovenom termíne a dotáciu na zriadenie nocľahárne by 

nedostalo. 

 

Ing. Kiačiková doplnila, ţe je potrebné schváliť aj zmenu účelového určenia budovy bývalej 

ZUŠ a realizovať následné kroky tak, aby sa táto sluţba mohla poskytovať naďalej v nových 

priestoroch uţ od decembra 2013. 

 

Podľa Ing. Horta mohlo byť mimoriadne MsZ jednobodové a ďalšie body po prerokovaní 

v komisiách a na MsR riešiť na riadnom MsZ. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe ide o beţný postup, ktorý je v meste zauţívaný uţ niekoľko 

rokov. V dnešnom zastupiteľstve je dôleţitý aj odpredaj pozemku v Priemyselnej zóne 

a dnešná informácia o rokovaniach s investormi. Podotkol, ţe ak vedenie mesta zvolá 

mimoriadne MsZ, mal by sa ho kaţdý poslanec mesta, pokiaľ má záujem vykonávať túto 

prácu, zúčastniť. 

 

Ing. Hort zdôraznil, ţe má záujem vykonávať túto prácu a chce ju vykonávať dôstojne so 

všetkými náleţitosťami, ktoré k tomu patria. 

 

Bc. Cucík nesúhlasí so zriadením nocľahárne, nakoľko bezdomovci nerobia nič prínosné pre 

mesto. 

 

PhDr. Mádr chcel vedieť, či nemôţe byť obdobie na zriadenie útulku variabilné. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe v ţiadosti o dotáciu musí byť presne uvedený účel aj časový 

úsek, na ktorý chce mesto nocľaháreň zriadiť. Náklady na nocľaháreň mimo schváleného 

obdobia musí hradiť mesto. 

 

Mgr. Zemko tieţ nesúhlasí so zriadením nocľahárne. Bezdomovci by si mohli pobyt 

v nocľahárni na území mesta odpracovať (zbierať odpad...) 

 

Aj podľa p. Babukovej by sa mali bezdomovci zapájať do prác v meste (napr. hrabanie lístia) 

 

Bc. Paţítka tieţ nie je presvedčený, či má mesto zriadiť nocľaháreň, no zo skúsenosti vie, ţe 

ak sa nezriadi, bezdomovci by prespávali vo vchodoch, na čo by doplatili občania mesta. 

Navrhol, aby nocľaháreň bola len pre bezdomovcov, ktorí majú max. 0,5‰ alkoholu a bez 

zabezpečovania stravy. 

 

Ing. Marušinec informoval, ţe tento návrh sa zapracuje do prevádzkového a ubytovacieho  

poriadku nocľahárne. 

 

Bc. Cucík súhlasí s návrhom Bc. Paţítku. 

 

Podľa Mgr. Zemka by mali bezdomovci vykonávať aj pomocné práce v meste. 
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Mgr. Bašná vysvetlila, ţe uţ má skúsenosti s prácou bezdomovcov v meste. Treba im zakúpiť 

vlastné náradie a osobné ochranné pracovné pomôcky, pretoţe majú rôzne koţné choroby 

(svrab), zamestnať jednu pracovnú silu ako dozor, zabezpečiť teplý čaj a poţadujú aj jedlo. 

Vysoké náklady nie sú primerané práci, ktorú vykonajú. 

 

p. Babuková odporučila zakázať bezdomovcom vysedávať na lavičkách v meste (smrad, 

svrab). 

 

Ing. Medera vysvetlil, ţe títo ľudia sú neprispôsobilí. Zdôraznil, ţe ak budú bezdomovci 

počas zimy v nocľahárni, nebudú vysedávať na lavičkách v meste. Podstatné je, ţe tam musia 

dodrţiavať osobnú hygienu (pravidelné kúpanie, výmena šatstva). 

 

Ing. Kusý odporučil, podať v stanovenom termíne ţiadosť o dotáciu z VÚC, aby mesto 

neprišlo o finančné prostriedky. 

 

Mgr. Zemko chcel vedieť počet neprispôsobivých občanov v meste. 

 

Mgr. Vanková odpovedala, ţe ide o cca 15 ľudí. 

 

JUDr. Holba upozornil, ţe  pri zmene účelu uţívania časti stavby treba zdôrazniť určitú 

dočasnosť riešenia.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zrušilo nocľaháreň na adrese Sad Duklianskych hrdinov 

79/10 Nová Dubnica. 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo zmenu účelového určenia časti budovy súp. č. 88 

na ul. SDH Nová Dubnica v zmysle predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal Bc. Cucík. 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie návrh poslanca Bc. Paţítku, aby nocľaháreň bola 

len pre bezdomovcov, ktorí majú max. 0,5‰ alkoholu a bez zabezpečovania stravy. 

 

5.   Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 133 písm. B bod 2 zo 

dňa  09.11.2011 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uznesením č. 33 písm. B bod 2 zo dňa 09.11.2011 schválilo MsZ v Novej Dubnici odpredaj 

bytu č. 40 ...3 - izbovej bytovej jednotky v bytovom dome súp. č. 838 na ul. P. Jilemnického 

v Novej Dubnici do bezpodielového spoluvlastníctva Karolovi Vlčkovi s manţelkou Zuzanou 

Vlčkovou. Ţiadatelia z finančných dôvodov nemohli v tom čase zrealizovať odkúpenie 

uvedeného bytu s tým, ţe v prípade vyriešenia finančných prostriedkov poţiadajú mesto 

o jeho odpredaj. V septembri 2013 poţiadali manţelia (súčasní nájomcovia) o opätovné 

schválenie odpredaja uvedeného bytu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zrušilo uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 133 písm. B 

bod 2 zo dňa 09.11.2011 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj 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 nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov do bezpodielového 
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spoluvlastníctva Karolovi Vlčkovi a manţelke Zuzane Vlčkovej v zmysle predloţeného 

návrhu. 

 

 

6.  Zriadenie vecného bremena – vybudovanie premostenia Novodubnického potoka  

k plánovanej výstavbe rodinných domov „IBV Pod Bôrikom“ 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Mesto obdrţalo ţiadosť od Juraja Solavu, Okruţná 519/101 Nová Dubnica o zriadenie 

vecného bremena na vybudovanie premostenia Novodubnického potoka na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta Nová Dubnica. Dôvodom ţiadosti je vybudovanie vjazdu k pripravovanej 

výstavbe rodinných domov „IBV Pod Bôrikom“. Poplatok za vecné bremeno podľa Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica je 10 € za m² časti pozemku dotknutej 

vybudovaním premostenia potoka. Ţiadateľ tieţ uhradí poplatok za vklad do katastra 

nehnuteľností. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba sa spýtal, o koľko parkovacích miest mesto príde a akým spôsobom sa zabezpečí 

náhrada týchto parkovacích miest, nakoľko ide o lokalitu s vysokou frekvenciou parkovania. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe by malo isť o štyri parkovacie miesta. Informoval, ţe 

v budúcom roku sa plánuje vybudovať nové parkoviska pre osobné autá. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriadenie vecného bremena -  vybudovanie 

premostenia Novodubnického potoka k plánovanej výstavbe rodinných domov „IBV Pod 

Bôrikom v zmysle predloţeného návrhu. 

 

7.   Odpredaj pozemku v Priemyselnom parku HLINY spoločnosti BRP Top, s.r.o. Nová   

Dubnica 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Dňa 02.09.2013 podala spoločnosť BRP Top, s.r.o. ţiadosť o zámenu pozemkov v lokalite 

priemyselného parku Hliny. MsZ v Novej Dubnici uvedenú ţiadosť prerokovalo na zasadnutí 

dňa 25.09.2013 a odporučilo odpredať pozemok spoločnosti BRP Top, s.r.o. bez zámeny. 

Z uvedeného dôvodu ţiada spoločnosť odkúpiť od mesta pozemok parc. č. KN-C č. 442/1 – 

ostatné plochy o výmere 239 m². Odpredaj predmetného pozemku ţiada spoločnosť z dôvodu 

rozšírenia svojej podnikateľskej činnosti ako jeden z investorov v lokalite priemyselného 

parku Hliny. Navrhovaná cena je 25 €/m², čo pri celkovej výmere pozemku (239 m²) 

predstavuje 5 975 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec privítal na MsZ aj zástupcu spoločnosti BRP Top, s.r.o. p. Mičku. 

 

PhDr. Mádr opakovane upozornil, aby boli pri náčrtoch presne uvedené lokality (oporné 

body), v ktorých sa pozemky nachádzajú. 

 

Bc. Paţítka sa spýtal zástupcu spoločnosti p. Mičku akou podnikateľskou činnosťou sa 

spoločnosť zaoberá. 

 

p. Mičko oboznámil poslancov s podnikateľskou činnosťou spoločnosti BRP Top, s.r.o. 
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p. Hlobeň priniesol na zasadnutie MsZ doklady, ktorými chce dokázať, ţe p. Mičko nie je 

majiteľom pozemku v priemyselnom parku.  

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe nakoľko sa tento bod rokovania týka odpredaja pozemku, ktorý je 

vo vlastníctve mesta, poţiadal p. Hlobeňa, aby doklady predloţil na MsÚ. 

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo prebytočný majetok mesta Nová Dubnica v zmysle 

predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal Ing. Medera. 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi 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). Hlasovania sa zdrţal Ing. 

Medera. 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi 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 BRP Top s.r.o., v zmysle predloţeného návrhu. Hlasovania sa zdrţal Ing. Medera. 

 

8. Informácia o priebehu rokovaní s potencionálnymi investormi v Priemyselnom parku 

Hliny 

    Predkladal: primátor mesta 

 

V súčasnosti prebiehajú rokovania so záujemcami o kúpu pozemkov v areáli priemyselného 

parku Hliny. Prvým záujemcom je spoločnosť Daejung Europe s.r.o. Dubnica nad Váhom, 

ktorá ţiada o kúpu pozemku o výmere cca 30 000 m² za cenu 20 €/m². Potenciálny investor 

má záujem postaviť na uvedenom pozemku výrobnú halu (cca 100 x 80m) na výrobu 

plastových komponentov pre automobilový priemysel. Druhým záujemcom je švajčiarska 

spoločnosť zastúpená právnym zástupcom advokátskou kanceláriou ONDRUŠEK & 

PARTNERS s.r.o. Bratislava. Investor má predbeţne záujem odkúpiť pozemok o výmere cca 

10 000 m², na ktorom plánuje postaviť výrobnú halu o rozmeroch cca 110 x 30m. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Bc. Paţítku zaujímalo, čím sa švajčiarska spoločnosť zaoberá, resp. čo plánuje vyrábať. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe na ţiadosť spoločnosti zatiaľ nebude druh výroby zverejňovať. 

Ubezpečil poslancov, ţe nejde o výrobu, ktorá znečisťuje ţivotné prostredie. 

 

Ing. Hort sa spýtal na cenu, za ktorú chce švajčiarska spoločnosť pozemok odkúpiť. 

Zaujímalo ho, či tieto finančné prostriedky vystačia na infraštruktúru priemyselnej zóny. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, ţe ide o cca 22 €/m². 

Informoval, ţe dňa 09.10.2013 sa konalo výjazdové zasadnutie vlády v Trenčianskom kraji 

a mesto Nová Dubnica dostalo účelovú dotáciu na infraštruktúru priemyselnej zóny vo výške 

300 000 €. Tieto finančné prostriedky by mali stačiť na vybudovanie inţinierskych sietí 

v priemyselnej zóne a finančné prostriedky za odpredaj pozemkov sa môţu vyuţiť na ďalší 

rozvoj mesta. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o priebehu rokovaní s potencionálnymi 

investormi v Priemyselnom parku Hliny. 
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9.  Rôzne 

 

PhDr. Mádr informoval, ţe uţ nebude premávať bezplatný autobusový spoj do supermarketu 

Tesco. Na ţiadosť občanov poţiadal primátora, aby sa pokúsil vybaviť zachovanie tohto 

bezplatného autobusového spoja,  nakoľko je to výhodné najmä pre starších obyvateľov 

mesta. 

 

Ing. Marušinec reagoval, ţe uţ poveril Ing. Mederu, aby vykonal rokovanie so spoločnosťou 

Tesco, príp. SAD Ilava a pokúsil sa vybaviť zachovanie tohto bezplatného autobusového 

spoja. Doplnil, ţe podľa jeho informácií by sa mal aj na Novej Dubnici otvoriť supermarket 

(expres Tesco). 

 

Mgr. Zemka oslovili občania s upozornením na zlý výhľad pri vychádzaní z kriţovatky na 

ulici Okruţnej. 

 

Ing. Marušinec poţiadal Ing. Krumpolca, aby zaradil do rozpočtu 2014 zakúpenie dopravných 

zrkadiel, ktoré by mali spriehľadniť túto kriţovatku.  

 

JUDr. Holba informoval, ţe spoločnosť Termonova, a.s. avizovala zvýšenie cien tepla a teplej 

úţitkovej vody v meste. Poţiadal o vysvetlenie (dôvody, dopad na priemernú bytovú 

jednotku...). 

 

Riaditeľ BP, m.p.o. Ing. Šlesar vysvetlil, ţe od 01.10.2013 sa zvýšila fixná zloţka tepla 

a zníţila sa variabilná zloţka. Skonštatoval, ţe nárast ceny tepla od 01.10.2013 do 31.12.2013 

je cca 0,097 €/m² na jeden rok. Cena teplej vody na jednu osobu klesla o 0,02 €/m³. 

Informoval, ţe najväčší rozdiel v cene za vykurovanie a ohrev teplej vody bol zaznamenaný 

na prechode rokov 2012 – 2013. Zdôraznil, ţe ide len o výpočty BP, m.p.o. a pre bliţšie 

informácie navrhol uskutočniť stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Termonova, a.s. 

 

JUDr. Holba poďakoval riaditeľovi BP, m.p.o. za vysvetlenie problému. Odporučil, aby 

vedenie mesta iniciovalo stretnutie so spoločnosťou Termonova, a.s., ktorá zdôvodní 

zvyšovanie cien tepla.  

 

Ing. Hort tieţ odporučil uskutočniť toto stretnutie. Navrhol pozvať aj poslancov a obyvateľov 

mesta. 

 

Bc. Paţítka podotkol, ţe aj spoločnosť Nová Dubnica Invest má výhrady k spolupráci so 

spoločnosťou Termonova, a.s. (ťaţké jednania, nedodrţanie dohody, problémy pri výstavbe 

tepelných rozvodov). Nakoľko ceny tepla neustále stúpajú, mali by si zástupcovia spoločnosti 

Termonova, a.s. uvedomiť, ţe tento postup im nebude mesto neustále trpieť.   

 

PhDr. Mádr chcel vedieť, kto určuje výšku fixnej zloţky. 

 

Ing. Kusý zo skúsenosti odpovedal, ţe to určuje úrad pre reguláciu. Tieţ odporučil stretnutie 

so spoločnosťou Termonova, a.s. 

 

Mgr. Zemko odporučil, nakoľko bol oslovený občanmi mesta, aby spoločnosť Termonova, 

a.s. vysvetlila občanom dôvody zvyšovania cien tepla.  
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Ing. Marušinec, reagoval, ţe uţ poţiadal zástupcu spoločnosti p. Smrekovského, aby 

informoval obyvateľov mesta o dôvodoch zvyšovania cien tepla v meste.  

 

Bc. Paţitka zdôraznil, ţe treba informovať občanov, ţe vedenie mesta nemôţe ovplyvňovať 

ceny tepla v meste. 

 

PhDr. Mádr opakovanie upozornil na nesprávne dopravné značenie v meste. 

 

Ing. Marušinec poţiadal náčelníka MsP o preverenie pripomienky PhDr. Mádra. 

 

10.  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 

 

 

 


