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U z n e s e n i e   č. 2/2006 

 
zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného  

dňa  20. 2. 2006 v zasadačke MsÚ 
 
 

Na základe  prerokovaného materiálu mestská rada 
 
 
A) B e r i e  n a  v e d o m i e 
 

1. Správu o kontrole plnenia úloh z MsR,  
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2005,  
3. Správu o výsledkoch kontrol,  
4. Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2006, 
5. Návrh na zmenu rozpočtu  mesta Nová Dubnica na rok 2006, 
6. VZN č. .../2006 o odpadoch  
7. Správu o činnosti MsP za rok 2005 
8. Odňatie majetku zo správy CVČ 
9. Doplnenú informáciu o pohľadávkach spoločnosti TEBYT-EX, s.r.o. 

Nová Dubnica 
10.Doplnenie koncepcie  rozvoja školstva a optimalizácie siete škôl  
     a školských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová  
     Dubnica  
11.Správu o podaných projektoch 
12.Žiadosť  spoločnosti Cityfarma o odkúpenie budovy MsZS 
13.Odpredaj nebytového priestoru  v budove súp. č. 30, vchod 9 Pribinove  
     sady 
14.Odpredaj nebytového priestoru  v budove súp. č. 30, vchod 24 Mierové    
     námestie  
15.Odpredaj dielov pozemkov v k.ú. Veľký Kolačín 
16.Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod  
     obytnou budovou súp. č. 724 
17.Odpredaj budovy  bývalého Centra voľného času 
18.Žiadosť o prerábku lietadla   
19.Informáciu o zaradení ďalších bytov do dobrovoľnej dražby 
 
 

B) O d p o r ú č a   MsZ  
 
     I. prerokovať a vziať na vedomie 
   
    1. Plnenie úloh z mestskej rady, 
    2. Správu o vykonaných kontrolách HK v roku 2005,  
    3. Správu o výsledkoch kontrol, 
    4. Správu o činnosti MsP za rok 2005, 
    5. Správu o podaných projektoch. 
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    II. prerokovať  a  s c h v á l i ť 
 
 

1. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2006, doplnený 
o kontrolu Domova dôchodcov, 

2. Zmenu rozpočtu  mesta Nová Dubnica na rok 2006 v zmysle 
pripomienok MsR. Zároveň zaradiť do kapitálových výdavkov tie 
akcie, ktoré odsúhlasila MsR, 

3. VZN č. .../2006 o odpadoch,  
4. Odňatie majetku zo správy CVČ, 
5. Prevzatie záväzkov  spoločnosti TEBYT-EX, s.r.o. Nová Dubnica vo 

fonde  opráv a údržby vo výške 309 766,- Sk ( na základe novej 
doplnenej informácie ), 

6. Zmenu v predkladanej Koncepcii   rozvoja školstva a optimalizácie 
siete škôl   a školských zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Nová Dubnica tak,  aby termín zlúčenia  základných škôl bol 
1. 9. 2007, 

7. Odpredaj nebytového priestoru  v budove súp. č. 30, vchod 24 
Mierové námestie ,  

8. Odpredaj dielov pozemkov v k.ú. Veľký Kolačín, 
9. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku pod  

         obytnou budovou súp. č. 724. 
 
 III. o d p o r ú č a  

 
1. Zaujať stanovisko k odpredaju nebytového priestoru v budove súp.  

             č. 30, vchod č. 9, Pribinove sady  až po odsúhlasení na pracovnom  
             stretnutí poslancov 

 
        2. Odpredaj ( prípadne dlhodobý prenájom ) budovy  bývalého Centra  
            voľného času po prerokovaní   s poslancami na pracovnom stretnutí,  
            na ktorom bude dohodnutá aj  cena  a spôsob odpredaja. 
 
C)  U k l a d á : 
 

1. Pripraviť  návrh na  odpredaj  bytov  v  42 b.j. na Ul. P. Jilemnického  
           Z: ved. odd. FaSD  
           T: najbližšie zasadnutie MsR 

 
2. V súvislosti so schválením  vyplatiť občanom pohľadávky TEBYT-EX-

u, s.r.o. Nová Dubnica  za rok 2003 vo výške 965 982,50 Sk ,nájsť 
v rozpočte mesta finančné prostriedky. 
Z: ved. odd. FaSD 
T: po schválení najbližšej zmeny rozpočtu v MsZ 
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3. Po rokovaní primátora s lekármi MsZ navrhnúť odpredaj MsZS, 
v opačnom prípade pripraviť  návrh ekonomického prenájmu. 
Z: ved. odd. FaSD 
T: do 31. 03. 2006   
 

4. Požiadať komisiu podnikania, cestovného ruchu a služieb 
o stanovisko k žiadosti  Aeroklubu Slávnica v súvislosti s prerábkou 
lietadla. 
Z:  ved. odd. FaSD 
T:  15. 3. 2006  

 
5. Pripraviť do dobrovoľnej dražby ďalšie byty, v zmysle záverov komisie 

sociálnej a bytovej. 
Nájsť spôsob presťahovania neplatičov z  väčších bytov do menších.  
Pripraviť väčšie byty  pre umiestnenie viacerých neplatičov. 

    Z:  prednostka MsÚ, Mgr. Dohnanská 
          T: 31. 03. 2006  

 
 
 
 
Ing. Ján Šušaník  
      primátor 


