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U z n e s e n i e   č. 03 / 2011 

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného  

dňa  16. 05. 2011  

 

 

Na základe  prerokovaného materiálu mestská rada 

 

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

 

1.   Kontrolu plnenia úloh z rokovaní MsR   

2.   Hospodárske výsledky Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2010 

3.   Správu o hospodárení Mesta Nová Dubnica za I. – III. mesiac 2011  

4.   Prehľad pohľadávok k 31.3.2011 

5.   Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2010 a návrh na finančné usporiadanie  

      výsledku  hospodárenia za rok 2010 

6.   Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2011 

7.   Reštrukturalizáciu termínovaného úveru Dexia Komunál Klasik č. 27/012/2004  

      poskytnutého na    základe Úverovej zmluvy zo dňa 03. 05. 2004 

8.   Návrh zmeny rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2011 

9.   Návrh VZN č. .../2011 – O  povodňových plánoch záchranných prác 

10. Návrh VZN č.    /2011 – O doplnení a zmene VZN č. 4/2007 – O pravidlách času predaja       

      v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nová Dubnica 

11. Návrh VZN č. .../2011 o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania  

      sociálnych       služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica   

      v znení VZN č.  8/2010 

12. Dodatok 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  

13. Prenájom ( znovupridelenie ) bytu na adrese Sady CaM 18/7-69   

14. Schválenie spôsobu    odpredaja bytu č. 30 v budove súp. č. 838 formou obchodnej  

      verejnej súťaže  a     schválenie  Súťažných podmienok na obchodnú verejnú súťaž 

15. Analýzu majetku a záujmov mesta Nová Dubnica ( Strategický majetok mesta) 

16. Pasportizáciu ciest, cestných objektov a chodníkov ( informatívna správa ) 

17. Odpredaj pozemku na ul. Okružnej .. manželia Brúsiloví  

18. Prenájom pozemkov  ( žiadosť  Dr. Vladimíra Masarika o prenájom pozemku )  

19. Odkúpenie pozemkov pri cintoríne v Novej Dubnici ( parkovisko a urnový háj) 

20. Návrh na využiteľnosť ( prenájom alebo odpredaj ) nebytových priestorov ... bývalá     

      sobášna   sieň  

21. Návrh na prebytočnosť majetku a stanovenie s jeho naložením ... dotláčacia stanica na ul.                     

      SNP, súp. č. 832 v areáli Termonovy, a.s., 

22. Návrh na prebytočnosť majetku a stanovenie s jeho naložením ... pozemky   

      v Záhradkárskej osade č. 4 

23. Prebytočnosť majetku ...pozemky v časti IBV Miklovky 

24. Zriadenie vecného bremena ...   V.Bližnák 
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25. Spôsob využitia nebytového priestoru – obchod v budove Kultúrneho domu v Kolačíne 

26. Zámenu pozemkov ( Mesto Nová Dubnica a manželia Majzloví ) 

27. Zámenu pozemkov na ul. Okružnej ( Mesto Nová Dubnica a  V. Bližnák ) 

28. Vyradenie majetku z evidencie – nehnuteľné veci budovy a stavby a hnuteľné veci   

      nad  5000 €  / kus  

29. Prebytočnosť majetku .. pozemky v lokalite Do lúžok ( Priemyselná zóna Nová Dubnica /  

      Hliny) 

 

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. Analýzu majetku a záujmov mesta Nová Dubnica ( Strategický majetok mesta) 

3. Pasportizáciu ciest, cestných objektov a chodníkov 

 

II. s c h v á l i ť  

 

1. Hospodárske výsledky Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2010 

2. Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2010 a návrh na finančné usporiadanie  

             výsledku  hospodárenia za rok 2010 

3. Rozdelenie dotácií na rok 2011 v zmysle predloženého návrhu 

4. Reštrukturalizáciu termínovaného úveru Dexia Komunál Klasik č. 27/012/2004  

            poskytnutého na    základe Úverovej zmluvy zo dňa 03. 05. 2004 

      5.   Zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2011 v zmysle predloženého návrhu  

      6.   VZN č. .../2011 – O  povodňových plánoch záchranných prác 

      7.   VZN č.    /2011 – O doplnení a zmene VZN č. 4/2007 – O pravidlách času predaja       

            v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nová Dubnica 

      8.   VZN č. .../2011 o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania  

            sociálnych       služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová  

            Dubnica   v znení VZN č.  8/2010 

9. Dodatok 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  

      10. Prenájom ( znovupridelenie ) bytu na adrese Sady CaM 18/7-69   

      11. Spôsob    odpredaja bytu č. 30 v budove súp. č. 838 formou obchodnej verejnej  

            súťaže  a     schválenie  Súťažných podmienok na obchodnú verejnú súťaž 

      12. Odpredaj pozemku na ul. Okružnej .. manželia Brúsiloví  

      13. Odkúpenie pozemkov pri cintoríne v Novej Dubnici ( parkovisko a urnový háj) 

      14. Návrh na využiteľnosť ( prenájom alebo odpredaj ) nebytových priestorov ... bývalá     

            sobášna   sieň  

      21. Návrh na prebytočnosť majetku a stanovenie s jeho naložením ... dotláčacia stanica na  

            ul. súp. č. 832 v areáli Termonovy, a.s., 
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      22. Návrh na prebytočnosť majetku a stanovenie s jeho naložením ... pozemky   

            v Záhradkárskej osade č. 4 

      23. Prebytočnosť majetku ...pozemky v časti IBV Miklovky 

      24. Zriadenie vecného bremena ...   V.Bližnák 

      25. Spôsob využitia nebytového priestoru – obchod v budove Kultúrneho domu  

            v Kolačíne 

      26. Zámenu pozemkov ( Mesto Nová Dubnica a manželia Majzloví ) 

      27. Zámenu pozemkov na ul. Okružnej ( Mesto Nová Dubnica a  V. Bližnák ) 

      28. Vyradenie majetku z evidencie – nehnuteľné veci budovy a stavby a hnuteľné veci   

            nad  5000 €  / kus  

      29. Prebytočnosť majetku .. pozemky v lokalite Do lúžok ( Priemyselná zóna Nová  

            Dubnica / Hliny) 

 

C) O d k l a d á  

 

1. Predloženie materiálu  na rokovanie MsZ  -  „Prenájom pozemkov – žiadosť Dr. 

Vladimíra Masarika o prenájom pozemku ) až po prerokovaní v komisii VÚPaD.  

 

 

D) U k l a d á  

 

1. Pripraviť pre  mestskú právničku zoznam nevymožiteľných pohľadávok, ktoré  by 

mohli ísť na odpis. 

Z: ved. odd. ekonomického 

T: 30. 06. 2011 

 

2. Spracovať prehľad majetku mesta, ktorým mesto ručí za úver. 

Z: ved. odd. majetkového 

T: 30. 06. 2011 

 

3. Vypracovať samostatný materiál s názvom Strategický majetok mesta, v ktorom bude 

uvedený len strategický majetok. 

Z: ved. odd. majetkového 

T: 30. 06. 2011 

 

4. Predložiť materiál „Strategický majetok mesta“ na rokovanie MsZ v mesiaci 

september 2011. 

Z: prednostka MsÚ 

 T: v texte 

 

5. Predložiť Harmonogram prác súvisiacich  s vypracovaním materiálu: 

- pasportizácia dopravného značenia v meste Nová Dubnica 

- pasportizácia miestnych komunikácií v meste Nová Dubnica  

Z: prednostka MsÚ 

T: 31. 12. 2011 
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6. Uskutočniť rokovania so všetkými vlastníkmi pozemkov pri cintoríne ( parkovisko 

a urnový háj ) so zámerom odkúpenia týchto pozemkov do vlastníctva mesta Nová 

Dubnica. 

Z: prednostka MsÚ 

T: 30. 06. 2011  

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

          primátor 


