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U z n e s e n i e   č. 04 / 2011 

 

zo zasadnutia  Mestskej rady v Novej Dubnici  konaného  

dňa  15. 06. 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.   Správu o výsledku realizovaných kontrol 

3.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011 

4.   VZN č. .../2011 o doplnení VZN č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mesta  

      Nová Dubnica  

5.   Nájom 1- izbového bytu  na adrese Sady Cyrila a Metoda 18/7-69 v Novej Dubnici    

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

      finančných   prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

7.   Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Dlhé diely v Novej Dubnici 

8.   Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu mesta Nová Dubnica 

9.   Dodatok k Zriaďovacej listine  MŠ Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici – zriadenie  

      alokovaných  tried 

10. Odpredaj pozemku na ul. Okružnej   

11. Odpredaj pozemkov na ul. Gagarinovej  

12. Odpredaj pozemkov na ul. Pod Dubovcom  

13. Prenájom pozemku a nebytových priestorov – Vladimír Koyš  

14. Odpredaj pozemkov v záhradkárskej osade č. 4 

15. Odpredaj prebytočného majetku – dotláčacia stanica  

16. Prebytočnosť majetku súbor Miklovky 8 až Miklovky 16 

17. Nájom bytu č. 94 na adrese ul. Trenčianska súp. č. 78, vchod č. 16 v Novej Dubnici 

18. Odpredaj časti  nebytového priestoru č. 8-2 v obytnom dome súp. č. 30 na ul. Pribinove  

      sady v Novej Dubnici 

19. Zmenu uznesení MsZ č. 49 až 55 zo dňa 28. 06. 2010 v zmysle predloženého návrhu 

20. Zriadenie vecného bremena – vodovodná prípojka 

 

 

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 prijatých na zasadnutiach  MsR  

2. Správu o výsledku realizovaných kontrol 

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

            finančných   prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

 

 

II. s c h v á l i ť  

 

1.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 
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2.   VZN č. .../2011 o doplnení VZN č. 4/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mesta  

      Nová Dubnica  

3.   Nájom 1- izbového bytu  na adrese Sady Cyrila a Metoda 18/7-69 v Novej Dubnici    

4.   Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu zóny Dlhé diely v Novej Dubnici ako  

      zadávací dokument pre spracovanie návrhu Územného plánu zóny Dlhé diely v Novej  

      Dubnici 

5.   Návrh zadania pre vypracovanie Územného plánu mesta Nová Dubnica ako zadávací  

      dokument pre spracovanie konceptu a návrhu Územného plánu mesta Nová Dubnica  

      s tým, že pripomienka uplatnená spol. Termonova, a.s. Nová Dubnica sa neakceptuje. 

6.   Dodatok k Zriaďovacej listine  MŠ Petra Jilemnického 12/5 018 51 Nová Dubnica 

7.   Odpredaj pozemkov na ul. Okružnej  v zmysle predloženého návrhu 

8.   Odpredaj pozemkov na ul. Gagarinovej v zmysle predloženého návrhu  

9.   Odpredaj pozemkov na ul. Pod Dubovcom v zmysle predloženého návrhu 

10. Prenájom pozemku a nebytových priestorov  Vladimírovi Koyšovi s tým, že na rokovaní  

      MsZ budú doplnené podmienky nájomnej zmluvy v zmysle pripomienok členov MsR 

11. Odpredaj pozemkov v záhradkárskej osade č. 4 Dubovec 

12. Odpredaj prebytočného majetku – dotláčacia stanica  

13. Prebytočnosť majetku súbor Miklovky 8 až Miklovky 16 

14. Nájom bytu č. 94 na adrese ul. Trenčianska súp. č. 78, vchod č. 16 v Novej Dubnici 

15. Odpredaj časti  nebytového priestoru č. 8-2 v obytnom dome súp. č. 30 na ul. Pribinove  

      sady v Novej Dubnici 

16. Zmenu uznesení MsZ č. 49 až 55 zo dňa 28. 06. 2010 v zmysle predloženého návrhu 

17. Zriadenie vecného bremena – vodovodná prípojka 

 

III. n e s c h v á l i ť 

 

odpredaj nebytového priestoru ( časť tribúny na futbalovom ihrisku – Piváreň Štadión) do 

vlastníctva Vladimíra Koyša 

 

C) U k l a d á  

 

1. Zistiť  užívateľa  pozemku o výmere cca 150m2 v časti IBV Miklovky pri p. 

Richtárikovi . 

Z: ved. odd. majetkového  

T: 30. 06. 2011 

 

2. Zabezpečiť vypracovanie geometrických plánov v súbore IBV Miklovky 8, 9, 14, 15, 

a 16, kde budú z pôvodných pozemkov odčlenené pozemky, ktoré užívajú vlastníci 

rodinných domov v časti IBV Miklovky. 

Z: ved. odd. majetkového 

T: 30. 10. 2011 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

          primátor 


