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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 07.07.2021 v zasadačke mestského úradu Nová Dubnica 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

kontrolórku, JUDr. Gregušovú, prednostku MsÚ. Ospravedlnil neprítomnosť poslancov MUDr. 

Augustínovú, Bc. Cucíka a p. Dvorského. Ing. Marušinec povedal, že poslankyňa Ing.  Šošovičková 

PhD., príde v priebehu rokovania mestského zastupiteľstva. Skonštatoval, že vzhľadom na počet 

prítomných poslancov (11 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. Zároveň sa spýtal, či sú nejaké návrhy na 

doplnenie prípadne vypustenie bodov schváleného programu MsZ. Za návrh programu ako celok 

hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov zápisnice boli určení JUDr. Holba a Bc. Marušinec. 

Písaním zápisnice bola určená Mgr. Mauerová. Poslanci následne prikročili k prerokovaniu 

schváleného programu podľa jednotlivých bodov.   

 

 

1.  Menovanie riaditeľa Základnej školy Janka Kráľa 1 

     Predkladal: primátor mesta 

 

Dňa 23.júna 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici, na ktorom bol 

menovaný do funkcie riaditeľa Základnej školy Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici Mgr. Martin Staňo a to 

s účinnosťou od 01.07.2021. Funkčné obdobie doterajšiemu riaditeľovi školy končí dňom 31.augusta 

2021, preto nové funkčné obdobie môže začať až dňom 01.09.2021, nie dňom ktorý nastal skôr, ako 

uplynulo funkčné obdobie. Na základe vyššie uvedeného bol Mestskému zastupiteľstvu predložený na 

prerokovanie uvedený materiál. 

 

Ing. Šošovičková, PhD., prišla na zasadnutie mestského zastupiteľstva.  

 

 

MsZ v Novej Dubnici na základe prerokovaného materiálu 12 hlasmi zrušilo uznesenie Mestského 

Zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 47 zo dňa 23.06.2021.  

 

 

MsZ na základe prerokovaného materiálu 12 hlasmi vymenovalo na návrh primátora mesta za 

riaditeľa Mgr. Martina Staňa , bytom Horná Poruba 23, do funkcie riaditeľa Základnej školy, Janka 

Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica s účinnosťou od 01.09.2021. 
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2.  Rôzne 

 

 

3.  Záver 

 

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

ukončil rokovanie, poďakoval sa všetkým za účasť a poprial pekný zvyšok dňa.  

 

 

 

Ing. Eva Lackovičová       Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ       primátor mesta 

 

 

I. Overovateľ        II. Overovateľ  

JUDr. Holba        Bc. Marušinec   

            

 

 

 

Zapísala: Mgr. Daniela Mauerová 


