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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 19.11. 2020 v Kultúrnej besede 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Peter Marušinec. Na úvod privítal hlavnú 

kontrolórku, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa BP, m.p.o. a 

zástupcov regionálnych médií. Ospravedlnil neprítomnosť Bc. Marušinca. Ing. Marušinec 

skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (14 z 15) je mestské zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. Návrh programu rokovania dostali poslanci na pozvánke spoločne s príslušnými 

materiálmi. Ako prvé dal hlasovať o programe zastupiteľstva tak, ako bol zverejnený v zmysle § 12 

ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Za návrh programu ako celok hlasovali všetci poslanci. Bc. Pažítka 

predložil poslanecký návrh, aby bol z programu rokovania vypustený bod č. 15 – Prenájom pozemku 

parc. KN-C č. 99/7 pod predajným stánkom spoločnosti BRESMAN s.r.o.. MsZ v Novej Dubnici 

jednomyseľne schválilo poslanecký návrh Bc. Pažítku. Za návrh programu ako celok po jeho zmene 

hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Šošovičková, PhD. a p. Tlapák. 

Písaním zápisnice bola určená p. Mikulová. Poslanci následne prikročili k prerokovaniu schváleného 

programu podľa jednotlivých bodov. 

1. Správa o výsledku kontroly 

Predkladala: hlavná kontrolórka  

 

Zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  v  z.n.p. je stanovené v § 18f) bod e) predkladať 

správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na  jeho najbližšom zasadnutí. 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavná kontrolórka vykonala dve  kontroly. Kontrolovaným 

subjektom bolo mesto Nová Dubnica, mestský úrad. Prvá kontrola bola zameraná na inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v z.n.p. za rok 2019.  Kontrola inventarizácie bola vykonaná na základe mestskému úradu  predloženej 

dokumentácie u všetkých mestom zriadených organizácií, a to: BP, m.p.o. Nová Dubnica; CVČ, P. O. 

Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica; ZpS, Trenčianska 727/45, Nová Dubnica; ZUŠ Štefana Baláža, P. 

O. Hviezdoslava 13, Nová Dubnica; MŠ, P. Jilemnického, Nová Dubnica; ZŠ, J. Kráľa 1, Nová 

Dubnica. Na základe predložených dokladov a dokumentácie z inventarizácie k 31.12.2019 bola 

vykonaná kontrola všetkých inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov, zmluvných, účtovných 

a iných  podkladov priložených k inventarizácii za jednotlivé subjekty ako aj celku za mesto Nová 

Dubnica, z ktorých boli vypracované  4 upozornenia a jedno odporúčanie. K výsledkom kontroly boli 

kontrolovaným subjektom prijaté opatrenia na eliminovanie nedostatkov a upozornení hlavnej 

kontrolórky.  

Druhá kontrola bola zameraná na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 

stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internej smernice mesta Nová Dubnica za 

kontrolované obdobie roku 2019 a prvého polroku 2020. Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie 

zákona o verejnom obstarávaní a internej smernice mesta Nová Dubnica z náhodne vybraných 

zadaných zákazkách s nízkou hodnotou. Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným 

obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený 

všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie. V roku 2019 

a v roku  2020 bol finančný limit pre zákazku s nízkou hodnotou uvedené bez DPH v zmysle zákona 

o VO  nasledovný: 
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Tovar (okrem potravín)                                                               ≥ 5 000 eur <  70 000  eur 

Služba (okrem služby v prílohe č. 1 zákona)                              ≥ 5 000 eur <  70 000  eur 

Stavebné práce                                                                            ≥ 5 000 eur < 180 000 eur 

Za oddelenie ŽP boli vybrané dve zákazky za rok 2019; za oddelenie kultúry a športu bola vybraná 

jedna zákazka za rok 2020; za oddelenie IT bola vybraná jedna zákazka za rok 2020; za oddelenie 

sociálnych vecí a školstva bola vybraná jedna zákazka za rok 2020; za oddelenie výstavby, územného 

plánovania a dopravy boli vybrané tri zákazky za rok 2019; za oddelenie výstavby, územného 

plánovania a dopravy bola vybraná jedna zákazka za rok 2020. Na základe predložených a 

vyžiadaných dokladov, HK konštatovala vcelku dobrú úroveň kontrolovanej dokumentácie pri 

vybraných zákazkách. Dodržaný bol limit pre zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, služieb 

a stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mesta Nová Dubnica.  Vždy bola vybraná zákazka 

s najnižšou ponukou. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o výsledku kontrol.    

 

2. Prehľad pohľadávok k 30. 09. 2020 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Informácia o stave pohľadávok k 30.09.2020 je podľa jednotlivých druhov: daň z nehnuteľnosti, daň 

za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, poplatky za odpad, poplatky za psov, verejné 

priestranstvo, nájom pozemkov, prenájom budov a bytov, pokuty a penále, prenájom mestskej tržnice, 

pohľadávky z faktúr v evidencii mesta, daň za ubytovanie, poskytnutá zľava pri predaji mestského 

bytu, poplatok za malý zdroj znečistenia, pohľadávky zo zmlúv a pohľadávky z predaja pozemkov. K 

30.09.2020 sú pohľadávky za obdobie rokov 2005 - 2020 vo výške 242 798,94 €. Pohľadávka, ktorá 

vzniká v roku 2020 je vo výške 111 643,62 €. Všetky vyčíslené pohľadávky  sú po lehote splatnosti. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na 

vedomie prehľad pohľadávok k 30.09. 2020.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie prehľad pohľadávok k 30.09. 2020.   

 

3. Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 2020 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Vnútorné členenie rozpočtu schváleného dňa 11.12.2019: 

- bežný rozpočet je prebytkový vo výške 435 705 €, v príjmovej časti je vo výške 7 996 301 € a vo 

výdavkovej časti vo výške 7 560 596 € 

- kapitálový rozpočet je v príjmovej časti 338 621 € a vo výdavkovej 456 141 €, teda schodkový vo 

výške -117 520 €, schodok je vykrývaný prebytkom v bežnom rozpočte 

- finančné operácie sú v príjmovej časti vo výške 17 235 € a vo výdavkovej 335 420 €, sú postavené 

ako schodkové vo výške -318 185 € 

- celkom je rozpočet vyrovnaný,  príjmová aj výdavková časť je vo výške 8 352 157 €. 

Opatrenia pre územnú samosprávu: Obec a VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 

2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 
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rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu. V rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie 

pandémie, môže obec a VÚC vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok rozpočtu aj po  

31.  auguste, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu. 

Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v príslušnom účtovnom období sa zistí zmena stavu 

peňažných prostriedkov, t.j. prebytok alebo úbytok peňažných prostriedkov a tiež prebytok alebo 

schodok rozpočtu. Kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu k 30.09. 2020 je 

prebytok vo výške 1 195 639,48 €, pri plnení príjmov na 80 % a výdavkov na 62 %. Spolu s 

finančnými operáciami je rozpočet vyrovnaný a výsledok hospodárenia mesta s rozpočtom je                    

1 464 600,03 €. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na 

vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 2020. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta 

Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 2020. 

 

4. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2020 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte mesta. Finančné operácie sú po zmene prebytkové - príjmová 

časť je vo výške 695 379 €, výdavková časť je 377 164 €. Prebytok je vo výške 318 215 €, sumou      

39 686 € je vykrývaný schodok v bežnom rozpočte štátnych školských zariadení, 5 232 €  schodok v 

bežnom rozpočte ZpS, a vo výške 273 297 € niektoré výdavky v bežnom a kapitálovom rozpočte 

mesta. Po uskutočnených zmenách bude rozpočet mesta spolu s právnymi subjektmi /bez FO/ 

schodkový vo výške -318 215 €. Príjmy sú vo výške 8 151 070 /zmenou rozpočtu boli zvýšené o                    

78 775 €/ a výdavky sú vo výške 8 469 285 € /došlo k zvýšeniu rozpočtu o 78 775 €/. Schodok je v 

tomto objeme vykrývaný prebytkom finančných operácií. Celkom rozpočet mesta spolu s právnymi 

subjektmi /s FO/ je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 8 846 449 €. Zmena rozpočtu 

spôsobila v príjmovej aj výdavkovej časti zvýšenie rozpočtu o 78 775 €. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh na 

zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2020. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica  a programov na 

rok 2020 v zmysle predloženého materiálu, rozpočtovým opatrením podľa  § 14 ods. 2 písm. a)-d) 

Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Rozpočet mesta sa navýšil v celkovom objeme v príjmovej aj výdavkovej časti o 

78 775 €. Rozpočet je po zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 8 846 449 €.

             

5. Návrh na odpísanie pohľadávok 

Prekladala: prednostka MsÚ 

 

Pohľadávky, ktoré mesto Nová Dubnica navrhuje odpísať k 31.12. 2020 sú vo výške 46.216,76 €. 

Jedná sa prevažne o zastavené staré exekúcie, ktoré sa stávajú predmetom návrhu odpísania 

pohľadávok v zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 01.01.2020. Zákon upravuje postup ukončenia 

exekučných konaní začatých pred 1.4.2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31.03.2017 (tzv. 
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staré exekúcie). Paušálne trovy znáša oprávnený, t. j. mesto Nová Dubnica. Jednotliví exekútori v 

zmysle uvedeného zákona ukončujú staré exekúcie a vyzývajú na zaplatenie paušálnych trov na 

základe upovedomení o zastavení starej exekúcie a výzve na úhradu trov. Pohľadávky, ktoré mesto 

Nová Dubnica navrhuje odpísať k 31.12.2020 sú vo výške 46.216,76 € a sú to pohľadávky, ktoré budú 

odpísané z podsúvahových účtov alebo z evidencie mesta a nenastane už u nich žiadne peňažné 

plnenie. Dôvodovú správu tvorí aj jej rozborová časť podľa jednotlivých druhov pohľadávok. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh na 

odpísanie pohľadávok vo výške 46.216,76 €. 

 

Bc. Bukovčák sa spýtal, či si mesto vedie evidenciu ľudí, ktorí dlžili finančné prostriedky mestu. Ďalej 

chcel vedieť, či v budúcnosti, keď budú od mesta niečo žiadať, bude na toto prihliadané.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že evidencia sa robí. Uviedol, že nastala tzv. exekučná amnestia, kde 

všetky nevymožené pohľadávky, v ktorých sa nekonalo viac ako 4 roky a mali ich exekútori vo 

svojich portfóliách, a za 4 roky nevymohli žiadne peniaze sa zo zákona  zastavujú. Nevie, či bude 

môcť prihliadať na tento aspekt, o ktorom hovorí Bc. Bukovčák, pretože to súvisí s legislatívou. Myslí 

si, že nebudú môcť byť títo ľudia diskriminovaní. Pohľadávky sa zastavili zo zákona, pretože dlžníci 

nemali viac ako 4 roky žiadny príjem.  

 

Mgr. Pekařová sa spýtala, v akom objeme sa ešte budú pohľadávky odpisovať.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že toto už je väčšia časť, ale postupne ako exekútori ukončujú spisy, tak ho 

mestu postúpia a až vtedy mesto vie, že spis je určený na odpis. V priebehu exekučného konania 

mesto nemá informáciu ako exekútor pracuje. Toto je otázka na exekútorov, koľko majú ešte spisov, 

ktoré pokladajú za ukončené.  

 

JUDr. Holba si myslí, že zastavenie exekúcie neznamená neoprávnenosť exekúcie, respektíve 

neznamená zrušenie exekúcie. Je to len nástroj, aby sa staré exekúcie vymazali. Neznamená to však, 

že by niektorý z dlžníkov nemohol cítiť morálny záväzok, keď sa zmôže, by mohol dlh zaplatiť.  Išlo 

by o naplnenie záväzku, ktorý zastavením  exekúcie ešte nezanikol. Zaniká až odpísaním. Spýtal sa, či 

sa vymaže z podsúvahových účtov. Neexistuje zo zákona ani ako pohľadávka z minulosti.  

 

Ing. Marušinec uviedol, že čo sa týka týchto pohľadávok, mestá a obce ich evidujú na podsúvahovej 

evidencii. Ak sa pohľadávka stane nevymožiteľná, premlčaná, dlžník zomrie alebo nemá majetok, 

vtedy nastáva právny titul na odpísanie. Nie je ďalšie evidovanie tejto pohľadávky.  

 

JUDr. Holba uviedol, že z tohto všetkého vyplýva, že nie je možné prihliadať na človeka ako na 

dlžníka pri ďalších občiansko-právnych vzťahoch. Odporúčal by to ďalej prerokovať.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok k 31.12.2020 podľa 

predloženého materiálu v celkovom objeme 46.216,76 €. 

 

    

6. Informatívna správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a Informatívna 

správa o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou    

Predkladala: prednostka MsÚ 
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Dňa 07.04.2020 bola na základe podkladov z účtovníctva vypracovaná správa nezávislého audítora z 

auditu účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Podľa vyjadrenia audítorky 

účtovná závierka mesta Nová Dubnica poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta 

Nová Dubnica k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.. Dňa 26.10.2020 bola na základe 

podkladov z účtovníctva vypracovaná správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej 

závierky za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019. Podľa vyjadrenia audítorky konsolidovaná účtovná 

závierka účtovnej jednotky poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie 

konsolidovaného celku k 31.12.2019 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k 

uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.. Dňa 30.10.2020 bol na 

základe podkladov z účtovníctva vypracovaný Dodatok správy nezávislého audítora k informáciám, 

ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe, v ktorom na základe prác vykonaných počas 

auditu účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, v závere konštatovala: 

informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Nová 

Dubnica zostavenej za rok 2019 sú v súlade s jej individuálnou aj konsolidovanou účtovnou závierkou 

za daný rok, konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Mesto 

Nová Dubnica spracovalo jeden materiál výročnej správy, spoločný pre účtovnú závierku mesta a pre 

konsolidovanú účtovnú závierku konsolidovaného celku mesta Nová Dubnica k 31.12.2019. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na 

vedomie informatívnu správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a informatívnu 

správu o overení výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie informatívnu správu o overení súladu 

výročnej správy s účtovnou závierkou a informatívnu správu o overení výročnej správy s 

konsolidovanou účtovnou závierkou. 

 

7. Informatívna správa o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31. 12. 2019   

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle §6, §29 a §30 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p., Smernice na vykonávanie 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Nová Dubnica č. 3/2010 a jej 

dodatkov, Príkazu primátora mesta Nová Dubnica č. 3/2019 zo dňa 25.10.2019 na vykonanie riadnej 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Nová Dubnica, bola vykonaná 

inventarizácia majetku ku dňu 31. 12. 2019. Pri inventarizácii za rok 2019 nebolo zistené manko ani 

prebytok, všetok majetok zistený pri fyzickej inventúre je evidovaný v evidencii majetku mesta Nová 

Dubnica. Zásady pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

podľa Príkazu primátora mesta č. 3/2019 boli dodržané. Neupotrebiteľný majetok navrhnutý na 

vyradenie Vyraďovacou a likvidačnou komisiou (VaLK) v zmysle platnej legislatívy a vnútorných 

noriem mesta bol vyradený a zlikvidovaný podľa likvidačných protokolov. Celý proces vyradenia a 

likvidácie neupotrebiteľného majetku bol vykonaný do 31.12.2019. Stav majetku a jeho opotrebenie 

zodpovedá dobe používania. Obsahový a časový harmonogram inventarizácie bol dodržaný. Materiály 

o inventarizácii právnych subjektov (ZpS, CVČ, ZŠ Janka Kráľa, ZUŠ Štefana Baláža, MŠ a BP, 

m.p.o.) boli odovzdané kompletne a v súlade s časovým harmonogramom. Evidencia majetku na 

majetkovom oddelení a účtovníctvo na ekonomickom oddelení sú programovo prepojené. Je tým 

zabezpečená jednoznačnosť a zosúladenie prírastkov a úbytkov majetku medzi evidenciou majetku a 

účtovníctvom. V priebehu roku 2019 sa uskutočnili 3 zasadnutia Vyraďovacej a likvidačnej komisie. 
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Ústredná inventarizačná komisia ďalej skonštatovala, že inventarizácia hospodárskych prostriedkov a 

záväzkov mesta bola vykonaná v zmysle platného zákona o účtovníctve. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na 

vedomie informatívnu správu o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31.12.2019. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie informatívnu správu o inventarizácii majetku 

mesta Nová Dubnica k 31.12.2019. 

  

8. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku z evidencie majetku mesta Nová 

Dubnica   

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V súlade s Čl. 18 ods. 3 a  s Čl. 15 ods. 1 písm. f) Zásad hospodárenia majetku mesta Nová Dubnica je 

predložený MsZ v Novej Dubnici na prerokovanie a schválenie návrh na vyradenie z evidencie 

majetku mesta, a to: 

a) projektová dokumentácia stavby „Rekonštrukcia zberného dvora“ v celkovej obstarávacej cene vo 

výške 32 364,65 €; b) projektová dokumentácia stavby „Zníženie energetickej náročnosti kina 

Panorex“ v celkovej obstarávacej cene vo výške 9 360,00 €; c) projektová dokumentácia pre vydanie 

stavebného povolenia stavby „Modernizácia a prístavba k Zariadeniu pre seniorov“ v celkovej 

obstarávacej cene vo výške 31 862,25 €; d) projektová dokumentácia pre vydanie územného 

rozhodnutia stavby „Modernizácia a prístavba k Zariadeniu pre seniorov“ v celkovej obstarávacej cene 

vo výške 6 250,00 €. Po ich schválení budú vyradené z účtovníctva a z evidencie majetku mesta Nová 

Dubnica z účtov 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a 042 – Obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko Vyraďovacej a likvidačnej komisie a FaMK, ktoré na svojom 

zasadnutí odporučili schváliť vyradenie majetku.  

 

Bc. Bukovčák sa spýtal na  2 drahšie projektové dokumentácie, a to: projektová dokumentácia stavby 

„Rekonštrukcia zberného dvora“ a projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia stavby 

„Modernizácia a prístavba k Zariadeniu pre seniorov“,  či neboli nikdy zrealizované.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že nie.  

 

Ing. Lackovičová uviedla, že boli vypracované projektové dokumentácie, bola podaná žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok ale z dôvodu, že  neboli schválené finančné prostriedky, sa do týchto 

projektov nešlo.  

 

Ing. Marušinec doplnil, že projekt „Rekonštrukcia zberného dvora“  je jedna z prvých výziev. Išlo 

o projekt za cca 2 000 000 €.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nasledovný hnuteľný nehmotný majetok mesta Nová 

Dubnica ako prebytočný a neupotrebiteľný majetok: projektová dokumentácia – Rekonštrukcia 

zberného dvora, projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti kina Panorex, projektová 

dokumentácia – Modernizácia a prístavba k Zariadeniu pre seniorov, projektová dokumentácia – 

Modernizácia a prístavba k Zariadeniu pre seniorov. 



7 
 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo v súlade s Čl. 18 ods. 3 a s Čl. 15 ods. 1 písm. f) Zásad 

hospodárenia majetku mesta Nová Dubnica vyradenie z evidencie majetku mesta hnuteľný nehmotný 

majetok uvedený v bode A) uznesenia. 

 

9. Schválenie vypustenia zo zoznamu nehnuteľností, ktorých riadnu prevádzku zabezpečuje 

Bytový podnik, m.p.o. Nová Dubnica – budovu súp. č. 366   

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uvedený majetok mesta Nová Dubnica je potrebné vypustiť zo zoznamu nehnuteľností, ktorých 

prevádzku zabezpečuje BP, m.p.o. Nová Dubnica z dôvodu jej predaja. Po jeho schválení bude 

vypracovaný Dodatok č. 10 Zmluvy o  zabezpečovaní služieb a činností súvisiacich s prevádzkou 

stavieb v majetku mesta Nová Dubnica centr. č. 13/2009 zo dňa 02.01.2009 v znení jej dodatkov. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť 

vypustenie zo zoznamu nehnuteľností, ktorých riadnu prevádzku zabezpečuje BP, m.p.o. Nová 

Dubnica – budovu súp. č. 366.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo vypustenie zo zoznamu nehnuteľností, ktorých riadnu 

prevádzku zabezpečuje BP, m.p.o. Nová Dubnica, ktorý je uvedený v ods. 1 Čl. III Prílohy č. 1 

Zmluvy o zabezpečovaní služieb a činností súvisiacich s prevádzkou stavieb v majetku mesta Nová 

Dubnica centr. č. 13/2009 zo dňa 02.01.2009 v  znení Dodatku č. 1 zo dňa 02.01.2010, Dodatku č. 2 

zo dňa 21. 03. 2013, Dodatku č. 3 zo dňa 28. 11. 2013, Dodatku č. 4 zo dňa 16. 04. 2014, Dodatku č. 5 

zo dňa 19. 09. 2014, Dodatku č. 6 zo dňa 10. 09. 2015, Dodatku č. 7 zo dňa 30. 11. 2015, Dodatku č. 8 

zo dňa 20. 03. 2017 a Dodatku č. 9 zo dňa 28. 11. 2019 nasledovnú nehnuteľnosť: budova súp. č. 366. 

 

10. Zmena Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 15 zo dňa 04. 03. 2020 

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 04.03. 2020 MsZ v Novej Dubnici Uznesením č. 15 schválilo prenájom pozemkov pod 

reklamnými nosičmi spoločnosti QEX Plochy s.r.o.. Výška nájomného 35,00 €/m2/rok za celý predmet 

nájmu bola navrhnutá v súlade s Čl. 12 ods. 5 písm. g) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová 

Dubnica (pozemky pod reklamné a informačné zariadenia). V platnej Nájomnej zmluve centr. č. 

410/2015 zo dňa 17.12.2015 uzavretou so spoločnosťou QEX, a. s. bol Uznesením MsZ v Novej 

Dubnici č. 131 zo dňa 04.11.2015, schválený nájom vo výške 70,00 €/m2/rok na základe poslaneckého 

návrhu. Po prerokovaní uvedených skutočností so spoločnosťou QEX Plochy s.r.o., spoločnosť súhlasí 

so schválením ceny nájmu v pôvodnej výške, ktorá je dohodnutá v doteraz platnej Nájomnej zmluve 

centr. č. 410/2015 zo dňa 17.12.2015 so spoločnosťou QEX, a.s., tzn. 70,00 €/ m2/rok. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť zmenu 

Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 15 zo dňa 04. 03. 2020. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 15 zo dňa 

04. 03. 2020 nasledovne: v Uznesení MsZ v Novej Dubnici č. 15 zo dňa 04. 03. 2020 sa v bode C) 

mení prvá odrážka a znie nasledovne: výška nájomného: 70,00 €/m2/rok za celý predmet nájmu v s Čl. 

12 ods. 5 písm. g) (pozemky pod reklamné a informačné zariadenia) Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta Nová Dubnica, čo pri výmere všetkých uvedených častí pozemkov 6,90 m2 je celkom 483,00 

€/rok. 
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11. Zmena Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 95 zo dňa 08. 11. 2017  

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 08.11.2017 MsZ v Novej Dubnici Uznesením č. 95 schválilo zriadenie vecného bremena na ul. 

Slobody v k. ú. Veľký Kolačín v prospech Ing. Róberta Blaška. Ľubica Andrejcová a Peter Bobčík, 

obaja bytom Dubnica nad Váhom, ako noví vlastníci pozemkov, požiadali mesto o zriadenie vecného 

bremena k stavbe IBV Blaško RD1 na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

centr. č. 424/2017 zo dňa 05. 12. 2017, ktorá bola uzatvorená medzi mestom Nová Dubnica a Ing. 

Róbertom Blaškom, Dubnica nad Váhom. Nakoľko v priebehu realizácie stavby došlo k zmene 

vlastníka pozemku aj rozdeleniu parc. KN – C č. 460 je potrebné schváliť zmenu Uznesenia MsZ v 

Novej Dubnici č. 95 zo dňa 08. 11. 2017. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť zmenu 

Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 95 zo dňa 08. 11. 2017.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 95 zo dňa 

08. 11. 2017 nasledovne: Uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 95 zo dňa 08.11.2017 sa v bode A) mení 

a znie nasledovne: v súlade s Čl. 14 a Čl. 15 ods. 1 písm. k) Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Nová Dubnica zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ na uloženie 

vodovodnej prípojky podrážaním a elektrickej prípojky nadzemného vedenia nízkeho napätia na 

pozemku vo vlastníctve mesta Nová Dubnica: parc. KN-E č. 5006/1 - zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 9 192 m2. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ a je spojené s vlastníctvom 

nasledovných nehnuteľností: parc. KN-C č. 458/1 – záhrada o výmere 58 m2,  parc. KN-C č. 460/3 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 328 m2, parc. KN-C č. 460/7 – zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 128 m2, parc. KN-C č. 461/4 – záhrada o výmere 100 m2, stavba súp. č. 4391 na parc. KN-C č. 

460/7 – rodinný dom. Poplatok 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení 

z vecného bremena. 

 

12. Kúpa pozemkov pod plánovanú miestnu komunikáciu v priemyselnej zóne Hliny – Sever od 

spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Z dôvodu plánovaného vybudovania novej časti miestnej komunikácie v Priemyselnej zóne Hliny v 

lokalite Hliny Sever je predložený MsZ v Novej Dubnici na prerokovanie návrh na kúpu nasledovných 

pozemkov v k.ú. Nová Dubnica: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

od spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., ktorá prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav 

v lokalite Hliny Sever realizovala majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod plánovanú miestnu 

komunikáciu. Navrhovaná kúpna cena je 13,20 €/m² s DPH, čo predstavuje 11,00 €/m² bez DPH. Pri 

celkovej výmere všetkých pozemkov, ktoré tvoria predmet kúpy 1801 m² je celková kúpna cena:                 

23 773,20 € s DPH, čo predstavuje 19 811,00 € bez DPH. Na predmetné pozemky bol vypracovaný 

Parc. č.: Parc. registra: Druh pôdy: Výmera v m²: LV: Spoluvlastnícky podiel: 
486/23 C orná pôda 596 3707 1/1 
486/37  C orná pôda 150 2873 1/1 
486/34  C orná pôda 214 2873 1/1 
486/31  C orná pôda 62 2873 1/1 
486/28  C orná pôda 63 2873 1/1 
486/25  C orná pôda 160 2873 1/1 
486/40  C orná pôda 556 3106 1/1 
                                                               Spolu:          1801 
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Znalecký posudok č. 230 /2020 zo dňa 27.10.2020 znalcom Ing. Šárkou Kurucovou, podľa ktorého je 

všeobecná hodnota pozemkov 10,89 € / m², čo pri celkovej výmere 1801 m² je celkom 19 612,89 €. 

Kupujúci uhradí tiež správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

vo výške 66,00 € a náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 150,00 €. Kúpa uvedených 

pozemkov z dôvodu plánovaného vybudovania novej časti miestnej komunikácie v Priemyselnej zóne 

Hliny v lokalite Hliny Sever, aby bolo možné realizovať rozšírenie priemyselnej zóny o ďalších 

investorov a vytvorenie nových pracovných miest na území mesta. 

 

Bc.Pažítka oznámil stanovisko komisie stratégie rozvoja mesta a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí 

odporučili schváliť kúpu pozemkov pod plánovanú miestnu komunikáciu v priemyselnej zóne Hliny – 

Sever od spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o.. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo kúpu pozemkov v k. ú. Nová Dubnica: parc. č.: 486/23 

o výmere 596  m², parc. č. 486/37 o výmere 150 m² , parc. č. 486/34 o výmere 214 m², parc. č. 486/31  

o výmere 62 m², parc. č. 486/28 o výmere 63 m², parc. č. 486/25 o výmere 160 m², parc. č. 486/40 

o výmere 556 m², spolu 1801 m² všetky uvedené pozemky sú vo výlučnom vlastníctve Nová Dubnica 

Invest, s.r.o., Topoľová 781, Nová Dubnica, do výlučného vlastníctva 1/1 mesta Nová Dubnica, 

Trenčianska 45/41, Nová Dubnica za dohodnutú kúpnu cenu: 13,20 €/m² s DPH, čo predstavuje 11,00 

€/m² bez DPH. Pri celkovej výmere všetkých pozemkov, ktoré tvoria predmet kúpy 1801 m² je 

celková kúpna cena: 23 773,20 € s DPH, čo predstavuje 19 811,00 € bez DPH.  

 

13. Schválenie zámeru na kúpu verejného vodovodu v zóne Hliny 1 

Predkladal zástupca primátora 

 

Dňa 30.10. 2020 bola na MsÚ v Novej Dubnici doručená žiadosť spoločnosti KRAPS s.r.o., Ilava o 

uzatvorenie zmluvy o prevode hmotného majetku – verejného vodovodu v zóne Hliny 1. Jedná sa o 

stavebný objekt: SO 202 - Rozšírenie verejného vodovodu zóna Hliny 1, o celkovej dĺžke 1184,7 m, 

ktorý je súčasťou projektu Zóna HBV/IBV, Hliny 1, Nová Dubnica – „Inžinierske siete pre výstavbu 

zóny Hliny 1 – Juh“, tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 návrhu uznesenia. Spoločnosť KRAPS s.r.o. 

predložila uvedenú žiadosť z dôvodu konania vo veci povolenia vodnej stavby, nakoľko mesto Nová 

Dubnica je vlastníkom verejného vodovodu v Priemyselnej zóne Hliny, ktorého správcom je Považská 

vodárenská spoločnosť, a.s. na základe nájomnej zmluvy. Z uvedeného dôvodu je predložený MsZ na 

prerokovanie návrh na schválenie zámeru na kúpu verejného vodovodu v zóne Hliny 1 a uzavretia 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predmetný verejný vodovod za nasledovných podmienok: a) 

kúpna cena: 1,00 € bez DPH, čo predstavuje 1,20 € vrátane DPH za celý predmet kúpy; b) budúcu 

kúpnu zmluvu zmluvné strany uzavrú najneskôr do 2 rokov od realizácie uvedenej stavby verejného 

vodovodu; c) Mesto Nová Dubnica uzatvorí riadnu kúpnu zmluvu najneskôr do 90 dní od doručenia 

jej návrhu od budúceho predávajúceho, po predchádzajúcom schválení kúpy v MsZ v Novej Dubnici; 

d) ostatné zmluvou neupravené práva a  povinnosti strán sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka v z.n.p.. Po uzavretí riadnej kúpnej zmluvy a nadobudnutí predmetného 

vodovodu do majetku mesta Nová Dubnica, uzatvorí mesto s Považskou vodárenskou spoločnosťou, 

a.s. nájomnú zmluvu na uvedený vodovod za účelom jeho správy a prevádzky. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko komisie stratégie rozvoja mesta a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí 

odporučili schváliť zámer na kúpu verejného vodovodu v zóne Hliny 1. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zámer na kúpu verejného vodovodu: SO 202 - 

Rozšírenie verejného vodovodu zóna Hliny1, o celkovej dĺžke 1184,7 m, ktorý je súčasťou projektu 
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Zóna HBV/IBV, Hliny 1, Nová Dubnica – „Inžinierske siete pre výstavbu zóny Hliny 1 – Juh“, tak 

ako je uvedené v Prílohe č. 1 uznesenia, od spoločnosti KRAPS s.r.o., Ilava a zároveň uzavretie 

Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predmetný verejný vodovod za nasledovných podmienok: kúpna 

cena: 1,00 € bez DPH, čo predstavuje 1,20 € vrátane DPH za celý predmet kúpy v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

14. Odpredaj nebytového priestoru na ulici Sady Cyrila a Metoda 21/18-28 Ondrejovi Strakovi 

s manželkou 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Na MsÚ v Novej Dubnici bola doručená dňa 03.09.2020 žiadosť Ondreja Straku a Márie Strakovej, 

obaja bytom Nová Dubnica o odkúpenie nebytového priestoru: 

a) nebytový priestor č. 28 o celkovej výmere 25 m², nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu 

súp. č. 21, vchod č. 18 na ulici Sady Cyrila a Metoda, vlastníctvo 1/1 mesta Nová Dubnica, ktorý je 

vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 2762 pre k. ú. Nová Dubnica a 

prislúchajúci podiel 25/3911-tín na spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 21, 

b) prislúchajúci podiel 25/3911-itín na pozemku parc. KN-C č. 160/2 – zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1167 m², vedený na LV 2763, k. ú. Nová Dubnica (podiel pozemku pod stavbou bytového 

domu súp. č. 21 predstavuje 7,46 m²). Žiadatelia v súčasnosti užívajú uvedený nebytový priestor na 

základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 215/2020. Žiadateľ plánuje investovať finančné 

prostriedky do rekonštrukcie uvedeného NP za účelom jeho zmeny užívania na bytový priestor (detskú 

izbu), o ktorý by sa zväčšila výmera bytu vo vlastníctve žiadateľov, ktorý priamo susedí s NP, ktorý je 

predmetom žiadosti o odkúpenie. Kúpna cena je v súlade s Čl. 6 ods. 6 Zásad hospodárenia s 

majetkom mesta Nová Dubnica navrhnutá podľa Znaleckého posudku č. 181/2020 zo dňa 16.09.2020 

vypracovaného znalcom Ing. Šárkou Kurucovou  nasledovne: cena nebytového priestoru: 8 688,85 €, 

pozemku: 361,65 €, cena spolu: 9 050,50 €. Kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu najneskôr do 15 dní 

od podpisu kúpnej zmluvy. Kupujúci tiež uhradí náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku 

vo výške 130,00 € a správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva vo výške 66,00 € do 

katastra nehnuteľností súčasne s celkovou kúpnou cenou, tiež najneskôr do 15 dní od podpisu kúpnej 

zmluvy. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko komisie stratégie rozvoja mesta a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí 

odporučili schváliť odpredaj nebytového priestoru na ulici Sady Cyrila a Metoda 21/18-28 Ondrejovi 

Strakovi s manželkou. 

 

MUDr. Augustínová doplnila, že v zmysle Čl. 6 Ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  má k predmetnej veci osobný záujem.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo ako prebytočný majetok mesta: a) nebytový priestor č. 

28 o celkovej výmere 25 m², nachádzajúci sa na 1. poschodí obytného domu súp. č. 21, vchod č. 18 na 

ulici Sady Cyrila a Metoda, vlastníctvo 1/1 mesta Nová Dubnica a prislúchajúci podiel 25/3911-tín na 

spoločných častiach a zariadeniach domu súp. č. 21; b) prislúchajúci podiel 25/3911-itín na pozemku 

parc. KN-C č. 160/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1167 m² v zmysle predloženého návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo odpredaj nehnuteľností uvedených v bode A/ uznesenia ako 

odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - prípad hodný 

osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
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Hlasovania sa zdržal Bc. Bukovčák.  

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo odpredaj nehnuteľností v bode A) uznesenia podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v z.n.p. a podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o 

vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 1/1 

Ondrejovi Strakovi, Nová Dubnica a Márii Strakovej, Nová Dubnica za dohodnutú kúpnu cenu 

nasledovne: a) za nehnuteľnosti uvedené v  bode A) písm. a) uznesenia za cenu vo výške 8 688,85 €; 

b) za nehnuteľnosť uvedenú v  bode A) písm. b) uznesenia  za cenu vo výške 361,65 € v zmysle 

predloženého návrhu. Kupujúci uhradí spolu kúpnu cenu 9 050,50 €. Hlasovania sa zdržal Bc. 

Bukovčák. 

 

15. Zriadenie vecného bremena na ul. Odbojárskej v k. ú. Malý Kolačín v prospech Ing. Lucii 

Gelovej 

Predkladal: zástupca primátora 

 

Ing. Lucia Gelová, bytom Malý Kolačín, dňa 19.10.2020 požiadala mesto o zriadenie vecného 

bremena na vybudovanie a uloženie prípojky splaškovej kanalizácie za účelom pripojenia inžinierskej 

siete k budúcemu rodinnému domu na pozemkoch parc. KN-C č. 251/6 a parc. KN-C č. 251/21 v k. ú. 

Malý Kolačín. Nakoľko dôjde k porušeniu miestnej komunikácie, oddelenie VÚPaD požaduje 

pokládku asfaltového povrchu od miesta uloženia inžinierskej siete z jednej aj z druhej strany v dĺžke 

minimálne 3 m, kde zásah do miestnej komunikácie a pokládku asfaltového povrchu bude realizovať 

firma s príslušnou technikou (FINIŠEROM). Ďalej bude žiadateľka postupovať podľa pokynov 

stavebného úradu. Jednorazová náhrada za vznik vecného bremena je vo výške 10,00 €/m2 časti 

pozemku dotknutého vybudovaním uvedenej prípojky. Poplatok 66,00 € za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť zriadenie 

vecného bremena na ul. Odbojárskej v k. ú. Malý Kolačín v prospech Ing. Lucii Gelovej. 

 

Ing. Šošovičková PhD. sa spýtala, v akom stave je táto cesta. Je tam uložená povinnosť dať to do 

pôvodného stavu a chcela vedieť, či to stavebníci dodržujú.  

 

Ing. Marušinec uviedol, že má v pláne vykonať obhliadku v teréne. Na základe zistení pôjdu ďalšie 

pokyny na oddelenie VÚPaD a MO. Bude sa to v blízkej budúcnosti riešiť. Dodal, že pri kolaudácii 

môže mesto vzniesť námietku a v prípade, že nebude vykonaná náprava, môže sa predĺžiť 

skolaudovanie stavieb a stavby nebudú skolaudované. Stavebníci budú týmto spôsobom donútení 

odstrániť nedostatky.  Ak kolaudácia už prebehla, budú sa hľadať právne mechanizmy, aby cesta bola 

daná do pôvodného stavu.  

 

p. Bukovčák sa spýtal, či by sa to nedalo priamo zakomponovať do zmluvy o vecnom bremene, že 

stavba nebude skolaudovaná pokiaľ nebude mestom uznané, že cesta je v pôvodnom stave.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že by to bola podmienka nad rámec zákona.  

 

Ing. Šošovičková, PhD. sa spýtala, do akej miery sa preskúmava, či sa to dá riešiť inak. Či je 

rozkopávka nutná.   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že Odbojárska ulica je tak úzka, že všetky siete sú uložené v strede cesty. 

Nebolo možné, aby siete v minulosti ukladali do zelených pásov, čiže nemali ani iné východisko.  
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MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo v súlade s Čl. 14 a Čl. 15 ods. 1 písm. k) Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného 

bremena „in rem“ na vybudovanie a uloženie prípojky splaškovej kanalizácie do zeme v rámci stavby 

,,Rodinný dom p. č. 251/6“ na pozemku vo vlastníctve mesta Nová Dubnica nasledovne: parc. KN-E 

č. 74/1 – ostatná plocha o výmere 1 350 m2. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ 

a je spojené s vlastníctvom nasledovných nehnuteľností: pozemok parc. KN-C č. 251/6 – trvalý trávny 

porast o výmere 930 m 2, pozemok parc. KN-C č. 251/21 – ostatná plocha o výmere 332 m2 v zmysle 

predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržala Ing. Jana Šošovičková, PhD. 

 

16. Rôzne 

 

p. Bukovčák uviedol, že sa chystá zmena ÚPN. Spýtal sa, či je časový harmonogram, kedy by sa to 

uzavrelo a kedy by bol schválený.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že sa ide riešiť dodatok k ÚPN, teda komerčný dodatok, to znamená, že sa 

budú robiť len zmeny účastníkov, ktorí sa budú spolufinancovať na tomto ÚPN mesta. Jedná sa o 5 

komerčných záležitostí a zhruba o 5 mestských záležitostí, ku ktorým dalo mesto požiadavku. Tento 

súpis je momentálne zosumarizovaný. Pripravujú sa zmluvy o spoluinvestorstve s dotyčnými 

účastníkmi ÚPN mesta. Zadanie sa neschvaľuje, bude sa schvaľovať až keď prejde všetkými 

pripomienkami, čo je zhruba 9 - 10 mesiacov. 

 

JUDr. Holba nadviazal na ÚPN mesta, či budú zaslané zmeny aj poslancom. Ďalej sa spýtal na 

situáciu v súvislosti s COVID-19, akým spôsobom sa zabezpečuje verejné prerokovanie.   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že keď k tomu dôjde, nie je problém verejné prerokovanie uskutočniť aj na 

verejnom priestranstve mesta, prípadne môže byť aj písomnou formou.  

 

Ing. Šošovičková, PhD. dodala, že sa podarilo ukončiť výsadbu verejného sadu, ktorá sa začala ako 

komunitný projekt minulý rok. Poďakovala vedúcej ŽP – Mgr. Bašnej, p. Štofánikovej a 

dobrovoľníkom, ktorí sa na tomto podieľali. Vybudoval sa veľmi pekný priestor.  

 

MUDr. Augustínová poďakovala samospráve, vojakom, polícii, dobrovoľným hasičom 

a zdravotníkom, ktorí pri zabezpečovaní celoplošného testovania prejavili snahu o pokojný priebeh 

testovania, taktiež poďakovala kolegovi Tlapákovi a jeho manželke, ktorí zabezpečili občerstvenie pri 

testovaní v Kolačíne.  

 

17. Záver 

 

Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval 

všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

Ing. Eva Lackovičová       Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ       primátor mesta 

Ing. Jana Šošovičková, PhD.                                                      Jaroslav  Tlapák 

I. Overovateľ                                                             II. Overovateľ   

Zapísala: Martina Mikulová 


