
 

 

U z n e s e n i e   č. 05/2008 
 

 
zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného  

dňa  11. 06. 2008  

 
 

 
Na základe  prerokovaného materiálu mestská rada 
 

 
     A )B e r i e  n a  v e d o m i e 
  

1.   Informáciu o vyhodnotení merania rýchlosti v meste Nová Dubnica, 

2.   Vyhodnotenie hospodárskych výsledkov mesta za I. štvrťrok 2008, 

3.   Plnenie pohľadávok mesta Nová Dubnica k 31. 03. 2008, 

4.   VZN č. .../2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových  

      miestach s pripomienkami, 

5.   Koncepcia odpadového hospodárstva mesta Nová Dubnica s pripomienkami, 

6.   Správu o plnení úloh oddelenia stratégie a rozvoja mesta pri príprave projektov pre  

      získanie  finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov, 

7.   Prehľad investičných a neinvestičných  akcií  - plnenie a návrh harmonogramu     

      predpokladaného plnenia v roku 2008, 

8.   Zmena rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2008 – preklasifikovanie výdavkov na ZUŠ, 

9.   Vyhodnotenie analýzy o zámere zriadiť mestské detské jasle,        

10. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku, 

11. Odkúpenie pozemkov pod verejno – prospešnými stavbami, odpredaj pozemkov  

      investorom, trvalé vyňatie pozemkov z PPF, financovanie výdavkov v súvislosti  

      s výstavbou  Priemyselnej zóny Nová Dubnica – Hliny, 

12. Informáciu o výsledku verejnej súťaţe, 

13. Informáciu o návrhu Zmluvy o budúcej zmluve o nájme vodovodov a kanalizácii  

      s Povaţskou vodárenskou spoločnosťou pre Priemyselnú zónu Nová Dubnica – Hliny 

14. Informáciu o zmene  konateľa a člena dozornej rady v spoločnosti Nová Dubnica  

      INVEST   s.r.o. 

15. Informáciu o príprave Memoranda o porozumení medzi Mestom Nová Dubnica  

      a budúcim investorom v Priemyselnej zóne Nová Dubnica – Hliny 

16. Poslanecký návrh na vysporiadanie členov ZO SZZ č. 1 

17. Návrh  na odpredaj pozemkov 

18. Ţiadosť o dlhodobý prenájom priestorov lekárne a zdravotného strediska  

19. Informáciu o súčasnom stave odpredaja 42 b.j.  

 

 
B) O d p o r ú č a   MsZ 

 

I. vziať  na  v e d o m i e  

 

1. Správu o kontrole plnenia úloh z MsR  a MsZ, 

2. Plnenie pohľadávok mesta Nová Dubnica k 31. 03. 2008, 

3. Správu o plnení úloh oddelenia stratégie a rozvoja mesta pri príprave projektov 

pre  získanie  finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov, 



 

 

 

 

           II. s c h v á l i ť  

 

 

1. VZN č. .../2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na 

trhových miestach 

 

2. Zmenu  rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2008 – preklasifikovanie 

výdavkov na ZUŠ, 

 

3. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu pod domom súp. č. 730, Ul. J. Kráľa na 

zastavanom pozemku v zmysle predloţeného návrhu, 

 

4. Kúpnu cenu pre kupujúceho Mesto Nová Dubnica pod verejno-prospešnými  

stavbami  ( infraštruktúrou ) v Priemyselnej zóne Nová Dubnica – Hliny podľa 

priloţeného zoznamu vlastníkov a spoluvlastníkov   vo výške 333,- Sk / m2 vo 

výmere 18 120m2 – celkovo vo výške 6 033 960,- Sk, 

 

5. Stanovenie kúpnej ceny  vo výške 333,- Sk  pre kupujúceho Mesto Nová 

Dubnica pre vykúpenie pozemkov určených pre budúcich investorov 

v Priemyselnej zóne Nová Dubnica – Hliny   od súčasných vlastníkov 

a spoluvlastníkov, 

 

6. Odpredaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica budúcim investorom 

v Priemyselnej zóne Nová Dubnica – Hliny vo  výške 333,- Sk / m2 

s podmienkou, ţe mesto získa  finančné prostriedky na vybudovanie  

infraštruktúry, 

 

7. Trvalé vyňatie pozemkov určených pre Priemyselnú zónu Nová Dubnica – 

Hliny z pozemkového poľnohospodárskeho fondu, 

 

8. Financovanie výdavkov v súvislosti s výkupom pozemkov pod 

verejnoprospešnými stavbami ( infraštruktúrou) v  Priemyselnej zóne Nová 

Dubnica  - Hliny vo výške 6 033 960,- Sk, 

 

9. Odpredaj nehnuteľnosti – poţiarnej zbrojnice súp. č. 865, orientačné číslo 141 

na Okruţnej ulici, spoluvlastnícky podiel 1/1  + pozemok – spoluvlastnícky 

podiel 1/1 na pozemku parc. KN č. 298/2 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 207 m2 + príslušenstvo poţiarnej zbrojnice  dve garáţe – súp. č. 86, 

na Okruţnej ulici spoluvlastnícky podiel 1/1 na pozemku parc. KN č. 277 – 

zastavané plochy  a nádvoria o výmere 132 m2 za cenu 4 700 000,- Sk 

víťazovi verejnej súťaţe Ing. Mikulovi, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2022/3 – zastavané plocha a nádvoria 

o výmere 281 m2, k.ú. Nová Dubnica, zapísaného v katastri nehnuteľností na 

LV č. 1000 k.ú. Nová Dubnica kupujúcim Ing. Stanislavovi Schmidtovi 

a manţelke Marte, rod. Smiţíkvoej, bytom Nová Dubnica, Ul. Okruţná 368/36 

za predpokladanú cenu podľa znaleckého posudku vo výške 112 945,- Sk/281 

m2, zaokrúhlene 113 000,- Sk. 

Kupujúci zaplatia cenu znaleckého posudku vo výške 1 800,- Sk a správny 

poplatok  za návrh na začatie konania o povolení vkladu nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností vo výške 2000,- Sk. 

Kupujúci zaplatia celkovo 116 800,- Sk. 

 

11. Poslanecký návrh Ing. Márie Proškovcovej  na vysporiadanie členov ZO SZZ 

č. 1 podľa priloţeného zoznamu vyplatením príslušných čiastok 

vychádzajúcich zo znaleckého posudku, 

 

 

   C) O d p o r ú č a 

         

Primátorovi mesta  

 

1. Uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o nájme a prevádzkovaní verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie v Priemyselnej zóne Nová Dubnica – Hliny medzi Mestom 

Nová Dubnica a Povaţskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Povaţská Bystrica, 

 

2. Uskutočniť  rokovanie so ţiadateľmi o dlhodobý prenájom lekárne a zdravotného 

strediska v zmysle listu zo dňa 09. 06. 2008 a o výsledku informovať na 

najbliţšom  zasadnutí mestskej rady. Menovať komisiu pre posúdenie stavu 

v MsZS a nutných stavebných úprav. 

 

 

   E) U k l a d á : 

 

1. Spracovať prehľad pohľadávok vymáhaných mestskou právničkou za rok 2007 

a tieto predloţiť  na najbliţšie zasadnutie FaMK po 01. 07. 2008, spolu 

s pohľadávkami za I. polrok 2008. 

Z: ved. odd. FaSD 

T: v texte 

 

2. Sledovať  na mestskej trţnici  nakladanie s odpadom po dobu 3 mesiacov, t.j. 07 – 

09/2008 a podľa výsledku navrhnúť riešenie a predloţiť na následné zasadnutie 

MsR 

Z: riaditeľ BP Nová Dubnica , m.p.o.  

T: v texte     

 

3. Dopracovať koncepciu odpadového hospodárstva o pripomienky z komisií a MsR, 

prerokovať ju v komisiách, ktorých sa dotýka a následne predloţiť MsR 

Z:  ved. odd. ŢP 

T: rokovanie MsZ  08/2008  

 



 

 

4. Poţiadať z hľadiska bezpečnosti o vyznačenie zdrsňovacieho pruhu pri ostrovčeku  

- výjazd z REPO GASTRA, s.r.o. na cestu – Ul. Trenčianska  

Z: ved. odd. VÚPaD 

T: do 30. 06. 2008  

 

5. Prerokovať v komisii sociálnej a bytovej vyhodnotenie zámeru zriadenia detských 

jaslí a uskutočniť prieskum v rodinách, ktorým sa narodili deti v r. 2007, 2008.  

Z: ved. odd. sociálnych vecí a opatr. sluţby 

T: 31. 07. 2008  

 

 

 

 

 

Ing. Ján Šušaník  
      primátor 


