
 

 

U z n e s e n i e   č.  03 / 2013 

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného  

dňa  17. 06. 2013  

 

Na základe  prerokovaného materiálu mestská rada 

 

A) b e r i e  na  v e d o m i e  

 

1. Správu o kontrole prijatých úloh na zasadnutiach MsR, 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, 

3. Správu o hospodárení s rozpočtom Mesta Nová Dubnica  za I. – III. mesiac 2013 , 

4. Prehľad pohľadávok  k 31. 03. 2013,  

5. Informatívnu správu o hospodárení spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o.  za rok 2012,  

6. Správu o hospodárení spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.  za rok 2012, 

7. Správu o hospodárení a podnikateľskej činnosti spoločnosti Termonova, a.s. za rok 2012, 

8. Správu o hospodárení  Zariadenia pre seniorov  Nová Dubnica, Trenčianska 727/45, 018 51  za rok 

2012, 

9. VZN č. .../2013 o doplnení a zmene VZN  č. 6/2013 – o mieste a čase zápisu  dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole , o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku  

v základnej umeleckej škole, o výške príspevku  na čiastočnú úhradu  nákladov a podmienky 

úhrady v školských jedálňach, 

10. VZN č. .../2013 o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica, 

11. VZN č. .../2013 – o doplnení a zmene  VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica, 

12. Poskytovanie dovolenky a stravných lístkov primátorovi Mesta Nová Dubnica, 

13. Menovanie do funkcie náčelníka Mestskej polície Nová Dubnica, 

14. Dodatok č. 4  k  Zásadám  hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica, 

15. Správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre získanie  finančných 

prostriedkov do rozpočtu  mesta z iných zdrojov za I. polrok 2013, 

16. Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže, 

17. Schválenie súťažných podmienok pre obchodnú verejnú súťaž, 

18. Zmenu uznesenia č. 107 zo dňa 22. 10. 2012, 

19. Majetko-právne vysporiadanie pozemku pod cestou do Trenčianskej Teplej, 

20. Prenájom pozemku pod informačnú tabuľu vo Veľkom Kolačíne – PVS a.s., 

21. Majetko-právne vysporiadanie pozemkov ... Miklovky, Ul. Sládkoviča, 

22. Odpredaj pozemkov ... Miklovky, 

23. Odpredaj pozemku parc. KN-C č. 446/8, k. ú. Nová  Dubnica 

 

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 rokovaní MsR, 

2. Správu o hospodárení spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. za rok 2012, 

3. Správu o hospodárení spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. za rok 2012 s tým, že na rokovanie 

MsZ  predkladateľ doplní „Výkaz ziskov a strát a súvahu“, 

4. Správu o hospodárení a podnikateľskej činnosti spoločnosti Termonova, a.s. za rok 2012 s tým, že 

na rokovanie MsZ predkladateľ doplní do materiálu „ Výkaz ziskov a strát a súvahu“,  

5. Správu o hospodárení Zariadenia pre seniorov  Nová Dubnica, Trenčianska 727/45, 018 51 Nová 

Dubnica za rok 2012, 
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6. Poskytovanie dovolenky primátorovi mesta v rovnakej výmere  ako jemu podriadeným 

zamestnancom v zhodnej vekovej skupine a poskytovanie stravných lístkov v zmysle Zásad pre 

používanie sociálneho fondu zamestnancov Mesta Nová Dubnica, 

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

prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov za 1. polrok 2013, 

8. Informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže – „Predaj nehnuteľností: stavba súp. č. 839 – 

Energoblok + pozemok... a stavba súp. č. 79 + pozemok...“ 

 

II.   s c h v á l i ť  

 

1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, 

2. VZN č. .../2013 o doplnení a zmene VZN  č. 6/2013 – o mieste a čase zápisu  dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole , o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku  

v základnej umeleckej škole, o výške príspevku  na čiastočnú úhradu  nákladov a podmienky 

úhrady v školských jedálňach   s tým,  že do VZN  budú zapracované pripomienky z MsR, 

3. VZN č. .../2013 – o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica, 

4. VZN č. .../2013 – o doplnení a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový  poriadok 

pohrebísk na území Mesta Nová Dubnica s tým, že do VZN budú zapracované pripomienky z 

MsR, 

5. Menovanie náčelníka Mestskej polície Nová Dubnica, 

6. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica, 

7. Súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž v zmysle predloženého návrhu, 

8. Majetko-právne vysporiadanie pozemku pod cestou do Trenčianskej Teplej v zmysle predloženého 

návrhu, 

9. Prenájom pozemku pod informačnú tabuľu vo Veľkom Kolačíne  spoločnosti SVS – inginiering, 

s.r.o., 

10. Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v časti IBV Miklovky, Ul. Sládkoviča, 

11. Odpredaj pozemku  Borisovi Liškovi v zmysle predloženého návrhu, 

12. Prenájom pozemku pod predajným stánkom na Mierovom námestí, 

13. Zriadenie  vecného bremena – inžinierske siete k výstavbe rodinných domov na Ul. SNP 

 

 C) n e o d p o r ú č a  

 

        schváliť  zmenu uznesenia MsZ č. 107 zo dňa 22. 10. 2012 

 

 D) u k l a d á 

 

1. Preveriť podiel mesta v spoločnosti Termonova, a.s. 

Z: ved. oddelenia organizačno – správne 

T: 26. 06. 2013  

 

2. Pri spracovávaní  všeobecne záväzných nariadení ( VZN )   zjednotiť technickú stránku tak, aby 

mali VZN jednotnú úpravu. 

Z: spracovatelia VZN  

T: úloha trvalá 

 

 

 

                          Ing. Peter Marušinec 

                                       primátor 


