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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 15. 12. 2022 v Kultúrnej besede v Novej Dubnici 

 

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, riaditeľa spoločnosti TEKOS, 

riaditeľku ZpS, verejnosť a zástupcov médií. Skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (15 

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. 

Spýtal sa, či sú nejaké návrhy na doplnenie prípadne vypustenie bodov schváleného programu MsZ. Bc. 

Pažítka dal návrh na vypustenie bodu č. 19 – Odvolanie riaditeľa Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica 

z funkcie k 02. 01. 2023. Zároveň dal návrh na zaradenie nového bodu č. 19 – Kúpa inžinierskych sietí 

v rámci stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Ulica na Hlinách I. Etapa“ od spoločnosti immo 

development s.r.o., Bratislava. Ing. Marušinec sa spýtal, či sú ešte nejaké ďalšie návrhy na doplnenie 

prípadne vypustenie bodov schváleného programu a dal hlasovať o poslaneckom návrhu Bc. Pažítku.  

Za doplnený poslanecký návrh hlasovali všetci poslanci. Zároveň dal hlasovať o programe rokovania MsZ 

po jeho zmene a doplnení. Za návrh programu ako celok hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov zápisnice 

boli určení p. Bezdeda a Bc. Bukovčák. Písaním zápisnice bola určená Mgr. Mauerová. Poslanci následne 

prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých bodov.  

 

 

1.  Zloženie sľubu poslanca Ing. Juraja Horta, zápis do kroniky, odovzdanie dekrétu 

     Predkladala: vedúca organizačno – správneho oddelenia 

 

Novozvolený poslanec Ing. Juraj Hort  zložil „ sľub poslanca MsZ“: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, 

že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné predpisy budem 

pri výkone svojej funkcie poslanca uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.   

 

 

2.  Slovo pre verejnosť  

Ing. Marušinec informoval, že nový rokovací poriadok umožňuje verejnosti vystúpiť na začiatku rokovania.  

Zároveň povedal, že mu bol doručený návrh od p. K. Šlesara, ktorý požiadal o vystúpenie.  

Pán K. Šlesar na úvod všetkých pozdravil a uviedol nasledovné: na poslednom MsZ minulého volebného 

obdobia poďakoval tým, s ktorými v predchádzajúcom volebnom období (vo svojich záujmových oblastiach) 

dosiahol uspokojivý výsledok. 

Opätovne poďakoval: 

1 ) p. primátorovi a všetkým, ktorí sa pričinili, že pôvodný bod rokovacieho poriadku "Vystúpenie občanov" 

sa pod názvom "Slovo pre verejnosť"  zaradil na začiatok rokovacieho programu. 

 

Dal do pozornosti znenie bodu č. 3., čl. č. 7., Rokovacieho poriadku, pretože u neho text “ Verejnosť má 

možnosť vystúpiť v trvaní max. 5 minút “ nie je jednoznačný. 
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Na zváženie predostrel ako príklad hodný osvojenia si, zaviesť “ Hodinu otázok a odpovedí “. 

Keď na nemenovanom MsZ nebol záujem u  ostatných prítomných občanov o vystúpenie, mohol sám alebo 

aj  ako hovorca tých občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili konania MsZ, vystúpiť opakovane. 

 

2) Poďakoval Mgr. Vankovej za spoluprácu pri zmysluplnom riešení súčasnej problematiky OZ Združenie 

klubu dôchodcov Nová Dubnica. 

 

3) Poďakoval p. náčelníkovi MsP za jeho  osvojené vysvetlenie pri vznikajúcej špecifickej  problematike 

pri telefónnom kontaktovaní jeho pracovníkov. 

 

4) Poďakoval Ing. Krumpolcovi za to, že novovybudovaný objekt Zariadenie pre seniorov je skolaudovaný,  

aj zapísaný v katastre nehnuteľností a má vydané súpisné číslo, pretože vie, aké sú v tejto oblasti možné 

komplikácie. Zmierňuje to jeho nespokojnosť v riešení podnetov, aj keď pre ich riešenie má značne 

obmedzené možnosti. 

 

5/ Poďakoval riaditeľovi spoločnosti Tekos s.r.o. za materiálnu pomoc pri zabezpečovaní zimnej údržby na 

časti vstupnej plochy do BD č. 18 na pozemku vlastníkov, ako i mesta. 

 

Dodal, že nielen ako občan z radu veriacich kresťanov katolíkov, v reálnom živote  prikázania dodržujúci, 

ale i ako občan, ktorý v nedávnej minulosti pod symbolom štátnosti SR podpísal sľub, že: „ bude ochraňovať 

spravodlivosť, ľudské práva slobody a demokratické princípy na ktorých je budovaná SR“, keď si v tomto 

mesiaci vypočul veľa nepravdivých a nelichotivých informácií na osobu p. primátora za to že:  

- zrušil „ Klub dôchodcov“ a všetko dal Jednote dôchodcov,  

- odvolal z funkcie riaditeľa  bytového podniku BP, m.p.o., (z dôvodu ktorému sám neveril a pred cca hodinou 

si to overoval a zistil, že sa  nestal). Cíti povinnosť zdvorilo, ale  dôrazne  požiadať tvorcov, ako i šíriteľov 

takýchto nepravdivých správ, aby od takéhoto konania upustili a hovorili len to, čoho pravdivosť si overili. 

 

Oznámil že „ Klub dôchodcov“ zrušený  nebol a jeho mimoriadna členská schôdza sa bude konať v KB v 

Kolačíne dňa 29. januára 2023 o 15:00 hodine. Informoval, že oznam sa nachádza na miestach obvyklých       

(aj m. č. Kolačín) vrátane informačnej skrinky na ulici SNP. 

 

Odchod riaditeľa bytového podniku BP m.p.o. (ďalej len BP) z pracovného pomeru do dôchodku pomenovať  

“Odvolanie“, je podľa neho nenáležité, a je to len dôkazom, v danom čase príslušnej výšky emočnej 

inteligencie tvorcov a schvaľovateľov daného zákona. 

 

Poďakoval a bol veľmi rád, že v príslušnom bode dnešného rokovania je uvedené slovné spojenie 

"Vzdanie sa funkcie". 

 

Skutočnosťou, že z programu dnešného rokovania MsZ bol (potom, ako p. primátor prehovoril p. riaditeľa 

BP, aby funkciu vykonával do doby nástupu výberovým konaním získaného jeho nástupcu) bod stiahnutý,  

bolo potvrdené, že jeho iniciatíva v danej oblasti bola opodstatnená (i keď z terajšej situácie nepotrebná, 

ale to neľutuje) . 

 

Uviedol, že na rozhraní volebných období sa mu žiada: ospravedlniť sa p. zástupcovi primátora za oberanie 

jeho času po dobu predchádzajúceho volebného obdobia (možno) 100 - kami  telefonátov a  10 – tkami              

e - mailov (jeho kontakty boli vždy “prístupné“)  a  vyslovil úprimnú radosť, že je opäť v danej funkcii a nie 

je nutné preposielanie jeho podnetov novému zástupcovi primátora. 
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Vyslovil nepochopenie, prečo do dnešného dňa neboli  splnené  (bez problémov riešiteľné) podnety č. 3b, 

a č. 3c, prednesené na poslednom MsZ minulého volebného obdobia (nežiada sa mu ich znenie opakovať). 

Noví členovia poslaneckého zboru môžu informácie získať od svojich funkčne starších kolegov, alebo od 

neho. ( kontakt na neho majú všetci zo zaslaných e- mailov). 

 

Vyslovil počudovanie nad neúčasťou občanov mesta aj na tomto MsZ, ktorí sa (údajne) nedočkali sľúbeného 

splnenia ich požiadaviek a dnes, na prvom pracovnom rokovaní novo-zvoleného poslaneckého zboru 

to príslušným osobám tu nepripomenuli a uspokojili sa len s tým, že vo voľbách im (údajne) hlas  nedali. 

 

Vyslovil ľútosť, že do tohoto volebného obdobia  nekandidovali traja poslanci (sedávajúci vpravo), 

s ktorými jedinými mal vytvorenú spätnú väzbu. 

 

Informoval, že na mesto možno  príde dopyt, či je pravda, že v rokoch pôsobenia (súdruha ? pána ?) Jozefa 

Lénarta vo funkcii predsedu vlády ČSR, predseda MsNV z Novej Dubnice zorganizoval vyslanie skupiny 

murárov z Považia na opravu Pražského hradu. Tí, ktorí o tom nevedia, alebo tomu neveria, čestne a záväzne 

prehlásil, že to tak  bolo a že je to  pravda. 

 

Vzhľadom  na daný  časový limit ešte uviedol, že pred pár dňami by sa bol  doc. Imrich Solík,  

(ktorý sa zaslúžil okrem EVÚ v Novej Dubnici i o jej rozšírenie o súbor E1 a E2, ale najmä o miesto 

pre možno na Slovensku najväčšie Saleziánske centrum vrátane katolíckeho kostola) dožil 88 rokov. 

Vyslovil česť jeho pamiatke. 

 

Na záver novozvoleným členom poslaneckého zboru MsZ zdôvodnil svoju občiansku aktivitu na území 

mesta ako vďaku mestu v ktorom pôsobil 42 rokov a to v prevažnej časti povinného pracovného života.  

Poďakoval za dnešnú pozornosť a do nastávajúceho volebného obdobia zaželal veľa pracovných úspechov 

nie len v prospech občanov Novej Dubnice, ale aj jej okolia ako aj jej návštevníkov (ako je on sám). 

 

Ing. Marušinec sa opýtal prítomných, či sú nejaké otázky k tomuto vystúpeniu. Zároveň sa opýtal, či chce 

niekto vystúpiť v bode „ slovo pre verejnosť“. Keďže žiadne otázky neboli, ani nikto nemal záujem vystúpiť,  

prešlo sa k ďalšiemu bodu rokovania MsZ.   

 

 

3. Správa o výsledku vykonanej 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. Kontrolným orgánom 

boli vykonané dve kontroly a kontrolovaným subjektom bolo  mesto Nová Dubnica, mestský úrad.  

 

Prvá kontrola – jej cieľom bolo overiť a zistiť postup mesta Nová Dubnica pri uplatňovaní zákona 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

VZN č. 13/2018 vo vymáhaní nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti a VZN č. 5/2019 a 8/2021 o miestnom 

poplatku za rozvoj, hlavne so zameraním na výber daní za daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa: daň 

z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na vybranej vzorke 

daňovníkov. Kontrolný orgán v správe z kontroly uviedol 7. odporúčaní a 3 upozornenia na rizikových 

daňových subjektov, neboli zistené nezrovnalosti so schváleným VZN,  odporúčania a upozornenia uvedené 

pri jednotlivých daňových subjektoch majú informatívny charakter pre správcu daní a kontrolovaný subjekt,  

resp. upozornenia  na riziká vyplývajúce s neuplatnením si zákonom stanovených a dostupných prostriedkov 

na vymáhanie nedoplatkov,  nakoľko Zákon č.  563/2009 Z.z. o správe daní v z.n.p. v § 52 Zverejňovanie 

zoznamov umožňuje obci ako správcovi dane zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu 
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k 31. decembru predchádzajúceho roka v zákonom stanovených výškach. Mesto Nová Dubnica vydalo dve 

VZN č. 5/2019 a č. 8/2021 o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Nová Dubnica. VZN boli 

schválené MsZ s účinnosťou od 1.1.2020 (č. 5/2019) a s účinnosťou od 1.1.2022 (VZN č. 8/2021). V zmysle  

VZN č. 5/2019 a č. 8/2021 bolo vydané len jedno rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj vo 

výške 46 855,00 €. Vyrubený poplatok za rozvoj bol uhradený v plnej výške.  

 

Druhá kontrola bola kontrola prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, zistených pri kontrole 

dodržiavania postupov prideľovania nájomných bytov. V roku 2021  bola kontrolným orgánom na základe 

podnetu vykonaná kontrola s cieľom dodržiavania postupov prideľovania nájomných bytov v zmysle VZN 

č. 7/2015 a VZN č. 10/2015 a zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania  v z.n.p. Kontrolný 

orgán z vykonanej kontroly kontrolovanému subjektu v návrhu správy vypracoval šesť (6)  odporúčaní 

na elimináciu nesúladu so všeobecne právnymi predpismi a rizikami  s nimi spojenými. Cieľom kontroly 

bolo zistiť, či sa realizujú – plnia prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, zistených 

pri kontrole vykonanej z dodržiavania postupov prideľovania nájomných bytov. Kontrolný orgán  

pri kontrole mal k dispozícii všetky zložky doteraz  pridelených nájomných bytov nájomcov, s ktorými 

sú uzatvorené Zmluvy o nájme bytu. Z jednotlivých zložiek boli vybrané na kontrolu v správe z kontroly 

uvedení  nájomcovia  a bola skontrolovaná dokumentácia a podklady k uzatvoreniu zmlúv o nájme bytu. 

Kontrolným orgánom bolo vyhodnotené, že opatrenia sú plnené.  

 

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

 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

    Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Podľa §18 f  Úlohy hlavného kontrolóra odsek 1) bod b) zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v z. n. 

p., hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej 

činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva zverejnený spôsobom 

v meste obvyklým.  

 

Kontrolná činnosti hlavného kontrolóra sa riadi v zmysle §18d) zákona o obecnom zriadení pri kontrolnej 

činnosti v rozsahu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, 

kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola 

dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 

Plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., 

zo zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha mesto a  osoby uvedené v §18d odst.2) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, ktorými sú mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, 

právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo 

ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, 

ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné 

finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2023 zahŕňa kontrolu zameranú na evidovanie, vybavenie 

sťažností za rok 2022,  na plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom náhodne vybraných hlavným 

kontrolórom, kontrolu zameranú na plnenie opatrení vyplývajúcich z poslednej kontroly dodržania postupov 

stanovených zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, internej smernice mesta 

a postupu mesta pri zverejňovaní zmlúv, kontrolu zameranú na nakladanie s pokladničnou hotovosťou, 
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dodržanie interných smerníc v subjektoch: mesto - mestský úrad Nová Dubnica a Materská škola 

P. Jilemnického Nová Dubnica. Hlavnému kontrolórovi z § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vyplýva úloha vypracovať odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením 

v obecnom zastupiteľstve.  

 

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania 

jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky 

a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, 

na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. Hlavný kontrolór pri svojej kontrolnej 

činnosti postupuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a primerane podľa pravidiel 

§ 20-27 zákona č. 357/2015 Z.z.  o finančnej kontrole a audite v z.n.p.   

Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 sa pokladá za písomné 

poverenie na vykonávanie kontrolnej činnosti.  

Činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení § 18d – 18g zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v z. n. p. (ďalej len zákon). Činnosť hlavného kontrolóra je vykonávaná plnením povinností stanovených 

priamo zákonom, ako aj konkrétnych úloh stanovených uznesením mestského zastupiteľstva. V súlade s § 

18f písm. b) zákona, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nová Dubnica 

na prvý polrok 2023. 

  

NÁVRH  PLÁNU  KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA NOVÁ 

DUBNICA  NA  PRVÝ  POLROK  2023. 

1. Plánované 

1.1. Kontrola zameraná na prijímanie, evidovanie, prešetrovanie a písomné oznámenie výsledku 

prešetrenia sťažností v podmienkach mestskej samosprávy v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v z.n.p. a na prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií podľa Zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v z.n.p. 

1.2. Kontrola zameraná na  plnenie prijatých Uznesení MsZ Nová Dubnica v podmienkach územnej  

samosprávy v zmysle § 18d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n .p.  

1.3. Kontrola zameraná na plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri poslednej 

kontrole zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.  

1.4. Kontrola zameraná na vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou, hospodárneho využitia 

finančných prostriedkov,  dodržiavanie interných smerníc a  platných právnych predpisov – najmä so 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  a  audite 

v z.n.p. 

1.5.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Nová Dubnica k záverečnému účtu mesta Nová Dubnica za 

rok 2022 v súlade so  zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a zákonom č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.  

 

       2.  Priebežné    

2.1. Kontrola plnenia uznesení MsZ  

2.2. Kontroly na podnet orgánov mesta, ak vec neznesie odklad 

2.3. Náhodné kontroly – kontroly vykonávané  z vlastného podnetu HK  aj na základe  poznatkov,  

       o ktorých sa HK dozvedel pri výkone svojej činnosti a  v prípadoch, ktoré po zvážení HK  nestrpia 

       odklad.  

 

3. Iné aktivity 

3.1. účasť na zasadnutiach Predsedníctva ZHK SR a zasadnutiach TTRS ZHK SR 

3.2. účasť na odborných seminároch a školeniach 

3.3. spoluúčasť na tvorbe interných smerníc mesta. 
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Hlavný kontrolór  pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v z. n. p. , primerane podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  v  z. n. p. . V zmysle 

predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých 

kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky a z toho 

vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe 

ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. 

 

MsZ  v  Novej  Dubnici   jednomyseľne  schválilo  plán   kontrolnej  činnosti   hlavného   kontrolóra   

na I. polrok  roku 2023.  

 

 

5. Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2023, 2024, 2025 a návrh 

podnikateľského plánu na roky 2023, 2024, 2025  

     Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o.   

 

Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025 je vypracovaný v súlade s Opatrením Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 010175/2004-42 z 8. decembra  2004, ktorým sa ustanovila rozpočtová klasifikácia 

s účinnosťou od 1. januára 2005 v zmysle neskorších doplnkov. 

 

1. Návrh rozpočtu na rok 2023: príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 237 154, 00 €. Suma:  237 154,00 € 

je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových 

priestorov, ktoré sú  vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 237 154, 00 €. Výdavky 

na údržbu budov, revízie , mzdy a režijný materiál sú 133 691, 00€. Ostatné náklady vo výške 103 463,00 € 

tvoria režijné náklady spojené so správou ( mzdy, príspevky do poisťovní, materiál, nájom a ostatné služby) 

na stredisku Bytový podnik, m.p.o. Ďalej do výdavkov  roku 2023 patrí FPUaO nájomné byty Dubová 927 

a Dubová 930. 

 

2.Návrh rozpočtu na rok 2024: príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 242 381,00 €. Suma: 242 381,00 € je 

príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových 

priestorov, ktoré sú  vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 242 381,00 €. Výdavky 

na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 138 410,00 €. Ostatné výdavky  vo výške 

103 971,00 € tvoria režijné výdavky spojené so správou ( mzdy, príspevky do poisťovní, ostatné soc. náklady, 

materiál,  nájom, energie a ostatné služby) na stredisku BP. 

 

3.Návrh rozpočtu na rok 2025: príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 238 275, 00 €. Suma: 238 275,00 € 

je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a nebytových 

priestorov, ktoré sú  vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 238 275, 00 €. Výdavky 

na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 131 265,00 €. Ostatné výdavky  vo výške 107 

010,00 € tvoria režijné výdavky spojené so správou ( mzdy, príspevky do poisťovní, ostatné soc. náklady, 

materiál, nájom, energie a ostatné služby) na stredisku BP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Rozpočet Bytového podniku, m.p.o., je rozpísaný podľa jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje 

prehľad očakávaného plnenia finančných prostriedkov Bytového podniku v rokoch 2023, 2024 a 2025. 

Rozpočet je vypracovaný s tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2023, 2024 a 2025 sú vyrovnané. Plán 

podnikateľskej činnosti na rok 2023 - tržby  101 206,00 € a náklady 101 206,00 €, rok 2024 -  tržby 

101 206, 00 € a  náklady 101 206,00 €, rok 2025- tržby 101 206, 00 € a náklady 101 206,00 €. V rokoch 

2023, 2024, 2025 spĺňame  Zákon č.523/2004, §21 odst.2, (príspevková organizácia obce, ktorej menej 

ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami.)  
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Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh rozpočtu 

Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica na roky 2023, 2024, 2025 a návrh podnikateľského plánu na roky 

2023, 2024, 2025.  

 

MsZ na základe prerokovaného materiálu jednomyseľne schválilo rozpočet Bytového podniku, m.p.o, Nová 

Dubnica na roky 2023, 2024, 2025 a návrh podnikateľského plánu na roky 2023, 2024, 2025.  

 

 

6.  Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica  

     Predkladala: Ing. Ježíková    

 

Vnútorné členenie rozpočtu schváleného dňa 16.12.2021: 

- bežný rozpočet je prebytkový vo výške 409 183 €, v príjmovej časti je vo výške 8 883 601 € 

a vo výdavkovej časti vo výške 8 474 418 €  

- kapitálový rozpočet je v príjmovej časti 121 500 € a vo výdavkovej 3 784 797 €, teda schodkový 

vo výške  - 3 663 297 €, schodok je vykrývaný prebytkom v bežnom rozpočte  

- finančné operácie sú v príjmovej časti vo výške 3 751 897 € a vo výdavkovej 497 783 €, sú postavené 

ako prebytkové vo výške 3 254 114 € 

- celkom je rozpočet vyrovnaný, príjmová aj výdavková časť je vo výške 12 756 998 €. 

 

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. 2022 je vo výške 

748 398,37 €, pri plnení príjmov na 76,52 % a výdavkov na 70,50 %. Spolu s finančnými operáciami 

je rozpočet vyrovnaný  a výsledok hospodárenia mesta s rozpočtom je 748 398,37 €. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na vedomie správu 

o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica.  

 

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

Nová Dubnica.  

 

 

7.  Prehľad pohľadávok k 30. 09. 2022 

     Predkladala: Ing. Ježíková  

 

Informácia o stave pohľadávok k 30. 09. 2021 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, poplatok za malý zdroj znečistenia, pohľadávky 

zo zmlúv a pohľadávky z predaja pozemkov. K 30. 09. 2022 sú pohľadávky za obdobie rokov 2005 - 2022 

vo výške  117 081, 00 € . Pohľadávka, ktorá vzniká v roku 2022 je vo výške 13 966,58 €.  Všetky vyčíslené 

pohľadávky sú po lehote splatnosti.   

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na vedomie prehľad 

pohľadávok k 30. 09. 2022.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie prehľad pohľadávok k 30. 09. 2022.  
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8.  Návrh na prevedenie finančných prostriedkov transparentného účtu  

     Predkladala: Ing. Ježíková   

 

Transparentný účet mesta v tvare IBAN SK28 0900 0000 0051 6950 8187 bol zriadený v Slovenskej 

sporiteľni dňa 31.03.2020 v súvislosti s pandémiou COVID-19 (koronavírus) za účelom poskytnutia pomoci 

pri výpadku príjmov a zvýšených nákladoch pre zabezpečenie základných životných  potrieb, nákup 

dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok a pod. a mal názov  „Mesto  Nová  Dubnica  COVID- 19“. 

Použitie finančných prostriedkov transparentného účtu  bolo obmedzené na trvanie  do 180 dní od  ukončenia 

núdzového stavu v Slovenskej republike. Dňa 03.11. 2021 zasadalo MsZ v Novej Dubnici a prijalo 

Uznesenie č. 89, na základe ktorého schválilo predĺženie doby použitia finančných prostriedkov 

transparentného účtu mesta najneskôr do 30.06.2022.  

Medzitým dňa 26. 02. 2022 došlo k vyhláseniu mimoriadnej situácie z dôvodu hromadného prílevu 

cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorý bol spôsobený ozbrojeným vojenským konfliktom 

na území Ukrajiny a v nadväznosti na to mesto Nová Dubnica na krízovom štábe dňa 28.02.2022 rozhodlo 

o vyhlásení dobrovoľnej finančnej zbierky občanov prostredníctvom transparentného účtu mesta. 

Vzhľadom na časovú naliehavosť riešenia sa pristúpilo k zmene názvu transparentného účtu a Dodatkom 

k zmluve o účte, cent. č. 48/2022 dostal názov N. Dubnica  - pomoc Ukrajine. K dátumu zmeny bol zostatok 

na účte vo výške 4.664,84 €. Finančné prostriedky z transparentného účtu na základe rozhodnutia krízového 

štábu od 28.02.2022 slúžili na zabezpečenie finančnej a materiálno-technickej pomoci v súvislosti 

s humanitárnou pomocou pre zmiernenie následkov mimoriadnej situácie cudzincov na území SR v súvislosti 

s vojnovým konfliktom na Ukrajine. MsZ zároveň dňa 13.4.2022 schválilo predĺženie doby použitia 

finančných prostriedkov transparentného účtu v zmysle Smernice č. 1 /2020 o zásadách používania 

transparentného účtu mesta Nová Dubnica najneskôr do 31.12.2022.  

Prehľad pohybov na transparentnom  účte  mesta SK28 0900 0000 0051 6950 8187 od jeho založenia podľa 

jednotlivých rokov. 

 

POHYBY 
rok 2020 

od 01.04.2020 
rok 2021 rok 2022 spolu 

Kreditné obraty 32 771,20 € 1 086,35 € 3 569,12 € 37 426,67 € 

Debetné obraty 18 050,06 € 11 142,65 € 3 381,26 € 32 573,97 € 

Všetky - rozdiel 14 721,14 € -10 056,30 € 187,86 € 4 852,70 € 

Zostatok k 31.12. 14 721,14 € 4 664,84  € 4 852,70 €  

 

Na účel pomoci Ukrajine boli na transparentný účet za obdobie od 28.02.2022 poskytnuté finančné 

prostriedky vo výške  3.569,12 €, z ktorých sa na daný účel vyčerpalo 3.381,26 €.  

V zmysle Čl. 5 ods. 3 Smernice č. 1/2020  o zásadách používania transparentného účtu mesta Nová Dubnica, 

ak budú po stanovenom termíne 31.12.2022 na transparentnom účte nevyčerpané finančné prostriedky, 

bude ich ďalšie použitie a prevedenie na bežný účet podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom.  

Na základe uvedeného mesto predkladá návrh na schválenie prevedenia zostatku finančných prostriedkov 

vo výške 4.852,70 € na bežný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.. Dôvodom je, že mesto už nebude 

realizovať žiadne výdavky a do 31.12.2022 nedôjde k vyčerpaniu finančných prostriedkov. Zároveň mesto 

pristúpi k zrušeniu transparentného účtu   mesta  č. SK28 0900 0000 0051 6950 8187. 

Finančné prostriedky transparentného účtu nie sú zapracované do návrhu rozpočtu 2023. Použitie uvedeného 

zostatku finančných prostriedkov transparentného účtu bude súčasťou schvaľovania záverečného účtu za rok 

2022 MsZ, kde bude predmetom finančného usporiadania hospodárskeho výsledku a po schválení 

bude zmenou rozpočtu zapojený do rozpočtu na rok 2023. 
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Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh na prevedenie 

finančných prostriedkov transparentného účtu.   

 

M. Bukovčák sa opýtal, prečo neboli finančné prostriedky vyčerpané.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že sa nevyčerpali hlavne z dôvodu, že museli byť účelovo vynaložené. 

Uviedol, že v rámci príspevkov sa finančné prostriedky čerpali.  

 

M. Bukovčák podotkol, že ľudia sa skladali po malých finančných sumách a to hlavne z dôvodu pomoci 

ľuďom z Ukrajiny. Finančné prostriedky boli nakoniec použité na iný účel.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že  mesto okrem iného zorganizovalo zbierku materiálnych vecí pre ľudí 

z Ukrajiny, ktorých bolo naozaj veľké množstvo. Keďže neboli prevzaté všetky materiálne veci  museli byť 

napokon prevezené do skladu v Dubnici nad Váhom. Dodal, že mesto ubytovalo v Azylovom byte 

niekoľkých ľudí z Ukrajiny. Pre tých, ktorí mali záujem mesto zabezpečilo aj nákup potravín.  

 

M. Bukovčák sa opýtal, čo by sa stalo v prípade, keby sa prevod finančných prostriedkov neodsúhlasil.    

 

Ing. Lackovičová odpovedala, že v tomto prípade by sa musela predĺžiť lehota doby použitia prostriedkov.  

V smernici je uvedené, že je možné použiť finančné prostriedky do 31.12. 2022.  

    

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo návrh na prevedenie finančných prostriedkov transparentného 

účtu. Hlasovania sa zdržal M. Bukovčák.  

 

 

9.  Návrh na schválenie kontokorentného úveru na krytie výdavkov rozpočtu  

     Predkladala: Ing. Ježíková   

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. mesto Nová Dubnica 

predkladá MsZ na rokovanie návrh na schválenie kontokorentného úveru na financovanie výdavkov rozpočtu 

mesta. Podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj návratné 

zdroje financovania v nadväznosti na § 17 ods. 6 cit. zákona, ktorým určuje podmienky prijatia návratných 

zdrojov financovania.  

Dôvodom návrhu na prijatie kontokorentného úveru je potreba preklenutia časového nesúladu medzi 

príjmami a výdavkami rozpočtu a medzi zabezpečením finančných zdrojov, či už z podielových daní alebo 

vlastných príjmov mesta a potrebou zdrojov na úhradu nevyhnutných výdavkov na mzdy, výdavkov 

vyplývajúcich z platných zmlúv a zabezpečenia prevádzkových potrieb mesta. V dôsledku legislatívnej 

nestability, prudkého nárastu cien za tovary a služby, prudkého zvyšovania cien energií a prijímania 

rozhodnutí, ktoré majú preukázateľne negatívne vplyvy pre samosprávy, mesto nevytvorí dostatočnú 

finančnú rezervu na začiatku roka 2023. 

Kontokorentný úver nie je klasický úver, ale tento úver sa poskytuje formou povoleného prečerpania 

finančných prostriedkov na bežnom účte a je efektívnym nástrojom na pružné riadenie toku financií mesta. 

Využívaním tohto úveru bude mať mesto možnosť čerpať finančné prostriedky zo svojho bežného účtu 

vedeného v banke až do stanoveného limitu. 

Mesto Nová Dubnica oslovilo tri bankové inštitúcie  na zaslanie indikatívnej ponuky na celkový úverový 

rámec  350.000 €, v záujme získania čo najvýhodnejších podmienok. 
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Indikatívne ponuky financovania zaslali tri oslovené bankové inštitúcie: VÚB, a. s., Slovenská sporiteľňa, 

a. s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. . Jednotlivé parametre indikatívnych ponúk 

sú spracované formou tabuľky z dôvodu prehľadnejšieho porovnania údajov. 

Na základe predložených ponúk  od bankových inštitúcií a ich porovnaním sa mesto rozhodlo pre prijatie 

indikatívnych ponúk od Slovenskej sporiteľne, a.s., kde má v súčasnosti zriadené tri bankové účty: 

 

Druh úveru:            kontokorentný 

Účel:                       financovanie prevádzkových potrieb mesta 

Výška úveru:         350.000 € 

Úroková sadzba:    1 mesačný Euribor + 0,59 % p.a. 

Splatnosť:               nekonečný KTK s 2 mesačnou výpovednou lehotou/ 

                   do 7 mesiacov od podpisu zmluvnej dok. s možnosťou prolongácie  

Splácanie istiny:     postupne alebo jednorázovo z prichádzajúcich úhrad na účet 

Splácanie úrokov:   k ultimu mesiaca po 1. načerpaní 

Požadované zabezpečenie:  nie je 

Spracovateľ. poplatok:   250 € 

Záväzková provízia:         0 € 

Mesačný poplatok:            0 € 

 

Z dôvodu naplnenia rozpočtových cieľov mesta a vzhľadom na súčasnú situáciu spojenú s vývojom 

ekonomiky, ktorý z hľadiska prognóz pre samosprávy nie je priaznivý, navrhujeme prijatie kontokorentného 

úveru vo výške 350.000 € na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta 

najmä na začiatku roka 2023. Úver je s možnosťou 2 mesačnej výpovednej lehoty, t.j. úver môže mesto 

vypovedať vtedy, keď sa finančná situácia mesta skonsoliduje a mesto bude mať dostatočnú výšku príjmov. 

Ponuka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. má porovnateľné parametre s ponukou 

Slovenskej sporiteľne a.s., okrem spracovateľského poplatku. Jej nevýhodou je, že mesto v UniCredit Bank 

Czech Republic and Slovakia , a. s. nemá zriadený bežný účet, ktorý je nevyhnutnou  podmienkou na čerpanie 

kontokorentného úveru.   

Kontokorentný úver nie je započítaný v dlhovej službe, nakoľko sa uvažuje s jeho splatením do konca roka. 

Je možnosť nahradiť ho v priebehu roka úverom z environmentálneho fondu, kde sú stanovené výhodné 

podmienky pre samosprávy a tento úver sa nezapočítava do dlhovej služby. 

 

Ing. Marušinec udelil slovo hlavnej kontrolórke mesta Nová Dubnica Ing. Gašajovej, ktorá predložila 

nasledovné stanovisko   k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania mestom Nová 

Dubnica.  

 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania sú stanovené v § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. .  V zmysle ustanovenia citovaného zákona podľa 

§17 odst. 6) môže obec na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania ak celková suma dlhu 

obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných 

splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených zákonom stanovených poskytnutých prostriedkoch. 

Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a ich preverenie pred ich prijatím vyplýva  

hlavnému kontrolórovi z § 17 odst.14) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostatková výška úverov vstupujúcich do dlhovej 

zaťaženosti mesta k 31.12.2022 predstavuje výšku 3 237 582,80 €, čo je 36,79 %  tné  plnenie ku skutočným 

bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka 2021, ktoré boli vo výške 8 799 923,63 €.  

Výška splátok vrátane úrokov je vo výške 6,22%  k bežným príjmom za rok 2021 znížené o zákonom 

stanovené prostriedky. Po schválení a čerpaní kontokorentného úveru  vo výške 350 000 €, sa neprekročí 
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60% hranica skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,  ani 50% hranica,  kedy je 

obec povinná prijať opatrenia v zmysle citovaného zákona a tým je splnená zákonom stanovená podmienka 

na prijatie návratných zdrojov financovania, pričom suma ročných splátok návratných zdrojov financovania 

vrátane úhrady výnosov sa neprekročí ani 25 % hranica skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka. HK konštatuje, že prijatie kontokorentného úveru  vo výške 350 000 € je v súlade s § 17 

odst. 6)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p..  

 

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

na schválenie kontokorentného úveru na krytie výdavkov rozpočtu.  

 

Bc. Bukovčák sa opýtal, či prolongáciu schvaľuje MsZ. Zaujímal sa, či kontokorentný úver je v rozpočte, 

ktorý sa bude v ďalšom bode schvaľovať ako súčasť príjmov.    

 

Ing. Marušinec odpovedal, že prípadnú prolongáciu schvaľuje MsZ.  

 

Ing. Ježíková odpovedala, že kontokorentný úver sa bude schvaľovať ako súčasť príjmov aj výdavkov.  

Dodala, že ak sa príjmi budú zvyšovať nad rámec rozpočtovaných príjmov, tak sa bude znižovať  

kontokorent.  

 

Bc. Bukovčák sa opýtal čo v prípade, ak prijmi nebudú rásť a zároveň chcel vedieť prečo sa v rozpočte 

nepočíta sa rastúcimi príjmami.         

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že v rozpočte sa nemôže počítať s rozdelením hospodárskeho výsledku. Taktiež sa 

v rozpočte nemôže počítať s finančnými prostriedkami, ktoré sú naviazané na enviromentálny fond 

a štrukturálne fondy, pokiaľ nie je podpísaná zmluva. Podotkol, že sa musí pristúpiť k tomu, aby sa niektoré 

výdavky optimalizovali.       

 

Ing. Ježíková doplnila, že ide aj o časové obdobie, aby sa mesto dokázalo včas zabezpečiť.  

 

Ing. Marušinec dodal, že ide o splátky pre ZSS a KC Panorex. Pokiaľ to nie je financované z prostriedkov 

envirofondu alebo z prostriedkov eurofondov, mechanizmus je nastavený tak, ako to bolo vo verejnom 

Banka /podmienky SLSP, a.s. VUB, a.s. UniCreditBank 

Úroková sadzba 1 ME+ 0,59% 1 ME + 0,69% 1ME + 0,59% 

čerpanie 
priebežne do konečnej 

splatnosti 
priebežne priebežne 

splátky istiny 
postupne alebo 

jednorázovo 

jednorázovo  

k splatnosti 

postupne alebo 

jednorázovo 

splátky úrokov 
priebežne k ultimu 

mesiaca po 1. načerpaní 

priebežne k ultimu 

mesiaca 

priebežne k ultimu 

mesiaca 

sprac.poplatok 250,-€ 166,- € 0 

zabezpečenie bez bez bez 

splatnosť 

na dobu neurčitú / 

alt. do 7 mesiacov od 

podpisu 

max 12M od podpisu 

zmluvy 
na dobu neurčitú 

popl. za výpoveď/splat. 0 0 0  ( 1 mes.výpoveď) 

záv.provízia 0 0 0 

výpovedná lehota 2 mesiace (pri neurčito) bez 1 mesiac 

mesačný poplatok 0 V zmysle cenníka V zmysle cenníka 
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obstarávaní, to znamená po odovzdaní diela, pričom 20 %  predstavuje zádržné.  10 % sa uvoľňuje po 180 

dňoch a ďalších 10 % sa uvoľňuje po 1,5 r. na prípadné nedostatky.  

 

Ing. Klimovský chcel vedieť, či je nastavený mantinel, kedy by sa mal tento produkt transformovať na iný 

druh produktu.  

 

Ing. Marušinec vysvetlil,  že podľa zákona môžu mestá do 31. 08. 2022 prijímať negatívne rozhodnutia 

z hľadiska úverových zaťažení. Ak by sa mesto rozhodlo v októbri čerpať úver, tak zo zákona to nie je možné. 

Ani rezervný fond sa nemôže použiť na bežné výdavky, iba v prípade, ak Ministerstvo financií SR udelí 

výnimku, ako to bolo naposledy pri ochorení Covid – 19 v r. 2020.  Dodal, že aktuálne na prelome rokov 

2022-2023 je to najmä z dôvodu energetickej krízy.   

 

Ing. Ježíková doplnila, že mesto musí kontokorentný úver splatiť do jedného roka.   

 

Ing. Klimovský pre zaujímavosť uviedol mesačnú sadzbu Euriboru k 01. 09. 22, a to nasledovne:  0, 23 %, 

v čase ponuky: 1,14 % do dnešného dátumu: 1,7 %. Apeloval na vedenie mesta a ekonomické oddelenie, aby 

sa kontokorentný úver používal v čo najkratšom časovom úseku z dôvodu úrokového zaťaženia.   

   

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh kontokorentného úveru na krytie výdavkov rozpočtu  

na celkový úverový rámec 350.000 € od Slovenskej sporiteľne, a. s. za nasledovných podmienok: Úroková 

sadzba: 1 mesačný Euribor + 0,59 % p.a. Splatnosť: nekonečný KTK s 2 mesačnou výpovednou lehotou / 

do 7 mesiacov od podpisu zmluvnej dok. s možnosťou prolongácie Splácanie istiny: postupne alebo 

jednorázovo z prichádzajúcich úhrad na účet Splácanie úrokov: k ultimu mesiaca po 1. načerpaní požadované 

zabezpečenie: nie je vrátane ďalších podmienok uvedených v predloženej indikatívnej ponuke financovania 

zo dňa 25.11.2022 Slovenskej sporiteľne, a.s. .  

 

 

10. Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2023 - 2025 

     Predkladala: Ing. Ježíková    

 

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce a vyjadruje samostatnosť hospodárenia 

obce. Je tiež základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na základe ktorého obec plánuje 

realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi. 

Obsahuje predovšetkým príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené vzťahy k právnickým a fyzickým osobám 

– podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj obyvateľom žijúcim na tomto území. 

Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky 

príspevkovým organizáciám zriadených obcou, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých 

je zakladateľom. Subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať v zmysle Ústavného zákona č. 493/2011 

o rozpočtovej zodpovednosti svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu 

rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného 

rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. 

Viacročný rozpočet, t. j. rozpočet na 3 roky, v tomto roku na roky 2023 – 2025, je strednodobý ekonomický 

nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb 

obyvateľov najmenej na tri roky. Na účely zostavenia návrhu rozpočtu mesta Nová Dubnica sa použila 

rozpočtová klasifikácia schválená opatrením Ministerstva financií SR z 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje 

druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

č. MF/010175/2004-42 v z. n. p. .  

Použitá funkčná klasifikácia je v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č.257/2014 Z. z. , ktorou sa vydáva 

štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy ( SK COFOG ).  
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Obce sú povinné poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o svojom hospodárení na účely zostavenia 

návrhu rozpočtu verejnej správy, návrhu štátneho záverečného účtu a návrhu súhrnnej výročnej správy 

Slovenskej republiky. Údaje na účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy poskytujú prostredníctvom 

rozpočtového informačného systému pre samosprávu (ďalej len RISSAM rozpočet) v správe ministerstva 

financií. Obec je povinná poskytovať do RISSAM rozpočet údaje o schválenom rozpočte na príslušný 

rozpočtový rok a rozpočtov na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo 

dňa schválenia rozpočtu orgánom obce. 

Spôsob zostavenia návrhu rozpočtu mesta a jeho schválenie vrátane jeho peňažného vyjadrenia je plne 

v kompetencii miest a obcí. 

Mesto predkladá rozpočet na schválenie v programovej štruktúre so zadefinovanými zámermi a cieľmi. 

V celých číslach na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie v nasledovnej štruktúre ( v zmysle 

Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy §10 ods.4 ): 

a) bežné príjmy a bežné výdavky 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky 

c) finančné aktíva a finančné pasíva 

a ďalej v členení podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie na 3. úrovni  (oddiel, skupina, trieda ) mesto, 

a ďalej v členení podľa funkčnej rozpočtovej klasifikácie na 4. úrovni (oddiel, skupina, trieda) PS. 

Mesto  Nová  Dubnica  predkladá:   programový rozpočet na roky 2023 – 2025 (v mene euro a v celých 

číslach ) 

Viacročný programový rozpočet 

1. rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok - 2023 

2. rozpočet obce nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - 2024 

3. rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa bodu 2). – 2025 

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v bode 2) a 3) nie sú záväzné. Viacročný programový rozpočet sa 

zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje ročný rozpočet obce. 

 

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

viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2023 – 2025.  

 

Ing. Marušinec udelil slovo hlavnej kontrolórke mesta Nová Dubnica Ing. Gašajovej, ktorá predložila 

odborné stanovisko  k návrhu rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2023 – 2025. 

 

K základným úlohám hlavného kontrolóra podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n.  p. patrí 

vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. 

Táto povinnosť hlavnému kontrolórovi vyplýva z § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení. 

Zostavenie rozpočtu mesta vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch 

daní v správe štátu a z rozpočtu verejnej správy, ktorý v čase zostavenia návrhu rozpočtu mesta nebol 

v parlamente schválený a tak mesto pri stanovení rozpočtu vychádzalo z prognóz MF SR, 

Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. V zmysle § 9 odst.3) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p. sa viacročný rozpočet zostavuje v rovnakom členení ako rozpočet mesta na 

príslušný kalendárny rok, pričom záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2023 ,  rozpočty na nasledujúce 

dva roky nie sú záväzné  a ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Mesto 

pri zostavovaní rozpočtu je povinné zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia 

si povinností ustanovených právnymi predpismi. Mesto je povinné pri používaní návratných zdrojov 

financovania dodržiavať zákonom stanovené pravidlá. Pri  spracovaní odborného stanoviska HK vychádzala 

z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu mesta a návrhu rozpočtu na rok 2023 z dvoch hľadísk 

– zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu a metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu. 

Predložený návrh rozpočtu rešpektuje platné zákony a všeobecne platné pravidlá týkajúce sa rozpočtu obcí. 

Vnútorne je správne členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v zmysle platnej 
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rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová 

klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z. n. p., podľa 

ktorého sa  jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné 

operácie s finančnými aktívami a pasívami.  

Na základe skutočností uvedených v stanovisku  HK  odporúča     poslancom  schváliť    návrh rozpočtu 

Mesta Nová Dubnica na rok 2023 tak, ako je predložený na  dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva  a 

návrh rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 2024 -2025 vziať  na vedomie.  

 
Ing. Klimovský uviedol, že rozpočet mesta Nová Dubnica je veľmi zložito a komplikovane spracovaný   

materiál, v ktorom sa  ťažko orientuje. Do budúcna požiadal a jeho jednoduchšie spracovanie, aby sa v ňom 

vedel zorientovať aj občan. Povedal, že rozpočet mesta nepodporí. Ako prvý dôvod uviedol chýbajúce 

dôvodové správy a porovnania, v ktorých by sa ako poslanec vedel ľahšie zorientovať. Druhý dôvod uviedol, 

že rozpočet je spracovaný príliš neutrálne, akoby jednostranne nastavený na strane príjmu.  Podotkol, že 

nevidí snahu na výdavkovej strane eliminovať potreby, ktoré rozpočet má.  

 

Ing. Ježíková uviedla, že celkové navýšenie podielovej dane s ktorým sa ráta je 354 000 €, pričom 

po  prepočítaní navýšenia miezd je valorizácia na úrovni 330 000 €, ktorá je daná zo zákona.   

 

Ing. Marušinec povedal, že zostáva otázkou ak rozpočet neprejde, ako sa bude postupovať aj z hľadiska 

valorizácie platov zamestnancov, pretože rozpočtové provizórium znamená, že sa nemôže prekročiť jedna 

dvanástina výdavkov z roku 2022.    

 

M. Bukovčák povedal, že rozpočet je teraz vyrovnaný, ale nakoniec nevieme povedať, či tomu naozaj  tak 

bude aj ku koncu roka.  

 

Ing. Ježíková odpovedala, že pokiaľ nie je schválený štátny rozpočet, tak nemáme informáciu k podielovej 

dani. A môže sa vychádzať iba z odhadu, ktoré boli poskytnuté, navýšenie medzi 4 - 5 %. Uviedla, 

že našťastie bola podielová daň vždy vyššia.   

 

Ing. Marušinec doplnil, že na základe väčšiny prognóz, ktoré dávalo  Ministerstvo financií SR,  bola 

podielová daň vždy podhodnocovaná. Realita bola vždy väčšia.  

   

MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo rozpočet mesta s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami  

na rok 2023, v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej 

štruktúry bežný rozpočet, bežné príjmy sú vo výške 9 919 760 €, bežné výdavky sú vo výške 9 286 915 €,  

kapitálový rozpočet, kapitálové príjmy sú vo výške  1 113 813 €, kapitálové výdavky sú vo výške 

1 749 045 €, finančné operácie, finančné aktíva sú vo výške 363 600 €, finančné pasíva sú vo výške 

361 213 €. Príjmová aj výdavková časť rozpočtu je vo výške 11 397 173 €, rozpočet je vyrovnaný.  

Z toho rozpočet rozpočtových organizácií na rok 2023, vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej 

a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry. Z toho, príspevok pre príspevkovú 

organizáciu, ktorá je na rozpočet napojená týmto príspevkom. Bytový podnik m.p.o., príspevok od mesta 

vo výške 237 154 €.  

 

MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi zobralo na vedomie rozpočet mesta na rok 2024, vrátane jeho programov 

v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry. Príjmová 

aj výdavková časť je vo výške  10 359 017 €, rozpočet je vyrovnaný a rozpočet mesta na rok 2025, vrátane 

jeho programov v členení podľa funkčnej aj ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej 

štruktúry. Príjmová aj výdavková časť rozpočtu je vo výške 9 667 234 €, rozpočet je vyrovnaný.  
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Za bolo 10 poslancov: P. Beňo, V. Bezdeda, Bc. Cucík, Ing. Hort, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, Mgr. 

Pekařová, J. Tlapák, P. Trokan, A. Vaská.  

Hlasovania sa zdržalo 5 poslancov: Mgr. et Mgr. Augustín, Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Ing. Klimovský a 

p. Viskup.  

 

11.  Návrh  VZN č. .../2022 o doplnení a zmene VZN č. 9/2021 o poplatku za komunálne odpady 

       a drobné stavebné odpady na území mesta Nová Dubnica 

       Predkladala: vedúca organizačno – správneho oddelenia 

 

Dňa 3.11.2021 bolo MsZ v Novej Dubnici schválené VZN mesta Nová Dubnica č. 9/2021. V nariadení boli 

upravené články týkajúce sa zníženia a odpustenia poplatku.  Po ročnom pôsobení novelizovaného všeobecne 

záväzného nariadenia sa ukázalo, že je potrebné prehodnotiť články, ktoré sa týkajú odpustenia a zníženia 

poplatku vrátane príloh k uvedeným článkom. Vypúšťa sa príloha č. 2 (potvrdenie v anglickom a nemeckom 

jazyku). 

Mesto pristúpilo k úpravám poplatkov a to z dôvodu neustále sa zvyšujúcich nákladov na vývoz komunálneho 

odpadu. Podľa § 81 ods. 10 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch hradí mesto náklady na činnosti nakladania 

so zmesovým komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, biologicky rozložiteľným komunálnym 

odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov  z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zároveň, 

podľa § 81 ods. 12 tohto zákona sa pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov mesta na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 

staveným odpadom.  

Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije mesto výlučne na zber, 

prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

 

Porovnanie výšky poplatkov za rok 2022 a 2023:  

rok 2022 36, 02 € za osobu 

rok 2023 48, 98 €  za osobu 

rozdiel  12, 96 €  za osobu ročne = 1,08 €  mesačne 

   

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN  sa zruší VZN č. 9/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a VZN č. 10/2021 o doplnení VZN č. 9/2021. 

 

Ing. Šťastná uviedla, že uskutočnila prieskum ohľadom poplatkov za komunálne odpady a výsledok je taký, 

že takmer všetky okolité obce a mestá zvyšujú poplatky, pričom niektoré zvyšovali už minulý rok. V meste 

Nová Dubnica je to zvýšenie o 1, 08 €  pričom dôchodcovia majú úľavu. V porovnaní s mestom Dubnica nad 

Váhom, kde ľudia v dôchodkovom veku, nemajú úľavu vôbec.  

   

Mgr. Pekařová oznámila stanovisko komisie  ŽP, ktorá neodporúča schváliť uvedený návrh VZN č. .../ 2022 

o doplnení a zmene VZN č. 9/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

mesta Nová Dubnica. Uviedla, že na komisii schválili max. výšku poplatku a to 45 € osoba / ročne. Uviedla, 

že schválením tohto návrhu, by sa mesto Nová Dubnica zaradilo medzi jedno z najdrahších miest a dala 

poslanecký návrh na zmenu sadzby poplatku z 0,1342 €/deň  na 0,1151 €/deň, ktorá by sa týkala všetkých 

fyzických osôb + právnických osôb, ktoré sú oprávnené užívať  alebo užívajú nehnuteľnosť na iné účely ako 

podnikanie. Ako dôvod uviedla, že po preštudovaní tabuľky nákladov našla položky, ktoré sa tam v minulosti 

nenachádzali a to nákup kontajnerov a budovanie stojísk. Myslí sa, že budovanie stojísk, by mesto malo 

hradiť zo svojich vlastných zdrojov ako investičnú akciu, obdobne ako budovanie parkovísk a nemali by to 

hradiť občania. Nehovoriac o tom, že je to nespravodlivé voči obyvateľom rodinných domov. Pokračovala, 

že nákup kontajnerov nepovažuje za akútny, skôr by sa priklonila k tomu, aby mesto investovalo do oplotenia 
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stojísk a mohlo by sa čo najskôr prejsť na férovejší množstevný zber odpadu, kedy by občania platili len zato, 

čo si sami určia a to podľa objemu nádoby a frekvencie zvozu. Po zahrnutí všetkých opatrení v podobe 

zníženia počtu kontajnerov, nakoľko väčšina stojísk obsahuje dve nádoby na komunálny odpad nezávisle od 

toho, či je v bytovom dome 10 alebo 20 bytov, by sa mesto vedelo dostať na poplatok 42 € ročne, namiesto 

navrhovaných 49 €. Taktiež vidí priestor vo väčšej snahe nájsť obyvateľov vlastniacich viacero bytov, ktoré 

prenajímajú a nemajú registrovaných nájomcov na mestskom úrade.     

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá odporučila MsZ schváliť návrh VZN č. .../ 2022 o doplnení 

a zmene VZN č. 9/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nová 

Dubnica.  

 

Bc Pažítka zároveň predložil poslanecký návrh, aby sa doplnil Čl. 9 - Odpustenie poplatku odst. 2 za písm. 

a), b) a c) nasledovne: „ Potvrdenie musí byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem potvrdenia, 

ktoré spĺňa podmienky v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 270/1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky. “ 

A zároveň v bode 2 doplniť písm. d) so znením: „ Potvrdenie k podanej žiadosti o odpustenie poplatku 

v zmysle písm. a) b) a c) môže žiadateľ predložiť aj na Prílohe č. 2 VZN. Ďalšie prílohy č. 2,3,4 sa prečíslujú 

na 3,4,5.  

 

J. Bukovčák povedal, že po preštudovaní materiálu bol šokovaný zo zvyšovania poplatku za uvedený 

komunálny odpad. Povedal, že sa  rozprával s mnohými obyvateľmi mesta a odozva bola taká, že odpad 

separujú, snažia sa kompostovať a triediť tak, ako je treba. Odpoveď je taká, že majú nonstop iba vyššie 

poplatky a moc sa im to nepozdáva. Uviedol, že sa o tejto téme rozprávali aj na pracovnom stretnutí 

poslancov s vedením mesta, že by sa teraz poplatok zvýšil a neskôr by sa už nezvyšoval. Dodal, že ľudia žijú 

v súčasnosti, nie v štvorročných volebných cykloch, pričom mnohí majú hlboko do vrecka už dnes pri 

súčasnej ekonomickej situácii. Zároveň sa opýtal na tabuľku nákladov a príjmov pre nakladanie 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste - či je iba informatívna alebo je súčasťou 

VZN a tvorí pevnú prílohu.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že  tabuľka nie je súčasťou VZN. Slúži ako podklad na výpočet poplatku a sú 

v nej uvedené všetky ekonomické výdavky, ktoré mesto vynakladá na likvidáciu odpadu. Podotkol, že 

v prípade, ak by bol poplatok iný ako je - navrhovaný, budú sa musieť uvedené položky zrušiť a to z dôvodu 

že výdavky na odpad nesmú prevýšiť prijmi z poplatku za komunálny odpad z zmysle zákona.  

 

J. Bukovčák predložil poslanecký návrh na zmenu v Čl. 8 bod 2 aby sa 30 % zľava pre dôchodcov zmenila 

na 50 % zľavu. Uviedol, že pokiaľ by neprešiel poslanecký návrh poslankyne Mgr. Pekařovej, tak by sa 

matematicky zabezpečilo, aby dôchodcovia platili rovnakú sumu ako platili naposledy.   

 

Ing.  Marušinec reagoval, že sú to extrémne populistické návrhy, pričom je nereálne, aby poplatok znášali 

ostatní občania.  

 

M. Bukovčák povedal, že navrhovaný poplatok za odpad sa mu zdá príliš vysoký aj keď je to 4,08 € mesačne, 

pričom na štvorčlennú rodinu je to nárast o 36 % , čo predstavuje za 1 rok zvýšenie poplatku  zo 144 € na 196 

€. Dodal, že nárast o 50 € nie je až taký nízky, hlavne keď to ľudia musia uhradiť jednorazovo alebo max. na 

dvakrát. Preto by rád  podporil poslanecký návrh poslankyne Mgr. Pekařovej. Vyzval aj ostatných poslancov, 

hlavne tých, ktorí kandidovali za sociálno - demokratické strany SMER a HLAS, aby boli naozaj  sociálni 

demokrati a pomohli obyvateľom.  

 

Ing. Marušinec sa opýtal poslancov, či môže dať slovo obyvateľke z Novej Dubnice, ktorá by chcela vystúpiť 

na MsZ. Poslanci jednomyseľne súhlasili.  
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Obyvateľka mesta Nová Dubnica uviedla, že všade sa všetko zvyšuje, čo je pre túto dobu normálne 

a samozrejmé. Povedala, že poplatok 48 € je naozaj veľká čiastka. Na porovnanie uviedla, že v obci  

Trenčianska Teplá bol minulý rok poplatok za komunálny odpad 28 € a  v meste Nová Dubnica 36 €. Opýtala 

sa na poplatok pre občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Novej Dubnici, ale žijú v inej obci, kde tvoria odpad. 

Platia odpad v plnej výške inej obci kde úľavu nemajú. Chcela vedieť, prečo musia mestu Nová Dubnica 

zaplatiť ešte 50 % .   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že pokiaľ má niekto trvalý pobyt na území mesta Nová Dubnica a zdržiava 

sa  niekde inde, jeho trvalý pobyt je viazaný na konkrétnu adresu a nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať 

najmä z hľadiska trvalého pobytu. Dodal, že sa nedá presne definovať, koľko dní  a mesiacov z roka sa naozaj  

daná osoba zdržiava na území mesta Nová Dubnica, kde má trvalý pobyt a koľko odpadu vyprodukuje. 

Preto sú stanovené poplatky formou zľavy a to vo výške 50 % . Obdobne to funguje aj v iných mestách 

a obciach. 

 

Obyvateľka sa opýtala, prečo je v meste Nová Dubnica stanovený poplatok vo výške 50 % , keďže mesto 

dostáva na občana aj podielové dane. Dodala, že do roku 2021 to bolo 30 % .  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že mesto eviduje 280 občanov, ktorí si uplatňujú uvedenú zľavu. Ide o veľký 

počet oslobodených od poplatku v prípade, že sa zdržiavajú na trvalom pobyte v meste Nová  Dubnica kde 

produkujú odpad. V konečnom dôsledku by to zaplatili ostatní obyvatelia.        

Ing. Marušinec na záver k uvedenému materiálu na zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad uviedol, 

že ho takisto neteší, keď sa zvyšuje poplatok na sumu 49 €. Uviedol, že všetky výdavky ktoré mesto 

vynakladá boli podrobne prepočítané. Povedal, že uvedené výdavky tvoria občania mesta Nová Dubnica a 

sú spojené aj s určitým komfortom pre občanov, nakoľko sa dvakrát do roka zabezpečuje vývoz konárov, 

taktiež objemný odpad, ktorý sa vyváža bez toho, aby obyvatelia museli navštíviť zberný dvor. Mesto tiež 

likviduje nelegálne skládky, ktoré sa v priebehu roka vyskytnú. Uviedol, že mesto dnes stojí naozaj pred 

ťažkým rozhodnutím,  ktoré bude mať dopad aj na domácnosti prostredníctvom tohto poplatku.  Dodal, že 

v prípade, ak neprejde ani návrh uvedený v materiáloch, vraciame sa k poplatku, ktorý je teraz platný a tým 

pádom mesto nebude schopné finančne zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu. Podotkol, že na 

prijatie tohto uznesenia sú  potrebné tri pätiny prítomných poslancov, čo znamená 9 poslancov.         

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslaneckom návrhu Mgr. Pekařovej a to na zmenu sadzby poplatku 

za komunálne odpady pre fyzické osoby prihlásené v meste na trvalý alebo prechodný pobyt,  oprávnené FO 

užívať alebo osoby užívajúce  nehnuteľnosť na iné účely ako podnikanie a ktoré nemajú trvalý pobyt na 

území mesta; a právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na iný účel ako 

podnikanie a to   na  0,1151 €/deň.   

 

Za poslanecký návrh bolo 7 poslancov: Mgr. et Mgr. Augustín, Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Ing. Hort, Ing. 

Klimovský, Mgr. Pekařová, I. Viskup.  

Proti bolo 8 poslancov: P. Beňo, V. Bezdeda, Bc. Cucík, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, J. Tlapák, P. Trokan, 

A. Vaská.  

 

Poslanecký návrh Mgr. Pekařovej nebol prijatý.  

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslaneckom návrhu Bc. Pažítku. A to na doplnenie v Čl. 9 - Odpustenie 

poplatku odst. 2 za písm. a), b) a c) nasledovne: „ Potvrdenie musí byť úradne preložené do slovenského 

jazyka okrem potvrdenia, ktoré spĺňa podmienky v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 270/1995 o štátnom jazyku 

Slovenskej republiky. “ A zároveň v bode 2 doplniť písm. d) so znením: „ Potvrdenie k podanej žiadosti 
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o odpustenie poplatku v zmysle písm. a) b) a c) môže žiadateľ predložiť aj na Prílohe č. 2 VZN. 

Ďalšie prílohy č. 2,3,4 sa prečíslujú na 3,4,5.  

 

Za poslanecký návrh Bc. Pažítku hlasovali všetci poslanci. Poslanecký návrh bol prijatý.  

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslaneckom návrh Bc. Bukovčáka a to návrh na zmenu v Čl. 8 bod 2 mesto 

zníži poplatok z  30 %  na 50 % zľavu fyzickým osobám, ktoré presiahli vekovú hranicu 63 rokov. Nárok 

sa považuje za uplatnený dosiahnutím  takto určenej vekovej hranice.  

 

Za poslanecký návrh bolo 6 poslancov. Mgr. et Mgr. Augustín, Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Ing. Hort, Ing. 

Klimovský, Mgr. Pekařová.  

Proti bolo 8 poslancov: P. Beňo, V. Bezdeda, Bc. Cucík, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, J. Tlapák, P. Trokan, 

A. Vaská.  

Hlasovania sa zdržal: I. Viskup.  

 

Poslanecký návrh Bc. Bukovčáka nebol prijatý.  

 

MsZ v Novej Dubnici 8 hlasmi schválilo návrh VZN  č. .../ 2022 o doplnení a zmene VZN č. 9/2021 

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Nová Dubnica upravený 

a doplnený tak, ako bol schválený.    

  

Za bolo 8 poslancov: P. Beňo, V. Bezdeda, Bc. Cucík, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, J. Tlapák, P. Trokan, 

A. Vaská.  

Proti boli 4 poslanci: Mgr. et Mgr. Augustín, Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Mg. Pekařová.  

Hlasovania sa zdržali 3 poslanci: Ing. Hort, Ing. Klimovský, I. Viskup.  

 

Ing. Marušinec skonštatoval, že VZN mesta Nová Dubnica o poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady prijaté nebolo a mesto Nová Dubnica zostáva na pôvodnom poplatku a to 36 € osoba / rok.    

Uviedol, že táto situácia bude mať výrazný dopad na rozpočet mesta.  

 

 

 12. Návrh VZN č. .../2022 o zmene a doplnení VZN č. 13/2018 o miestnych daniach na území mesta 

       Nová Dubnica 

       Predkladala: vedúca organizačno  - správneho oddelenia   

 

Miestne dane a poplatky sú po podielových daniach od štátu druhým najpodstatnejším príjmom mesta. Súčasná 

ekonomická situácia na Slovensku je zlá a nepredvídateľná. Politika súčasnej vlády pridala samosprávam nové 

kompetencie bez adekvátneho finančného krytia, vrátane slabej finančnej disciplíny štátu v dôsledku 

nedofinancovania preneseného výkonu štátnej správy a zároveň neúnosné zvyšovanie energií. Mesto Nová 

Dubnica má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtové organizácie napojených na rozpočet mesta ako 

ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ, ZpS. V prípade mesta Nová Dubnica očakávame nárast výdavkov z titulu nárastu cien 

energií, nárast výdavkov súvisiacich s rastom cien za stavebné a prípravné projektové práce, ktoré neustále 

stúpajú o 30 - 35 %,  nárastom cien za skládkovanie odpadu pre rok 2023 min. o 30 %, nárast výdavkov na 

starostlivosť a údržbu zelene, nárast výdavkov pre zamestnancov v školstve a pre zamestnancov úradu,  nárast 

výdavkov súvisiacich s dofinancovaním neštátnych škôl, financovanie neštátnych zariadení poskytujúcich 

sociálne služby a hlavne nižší výnos podielových daní zo štátu z dôvodu schválenia rodinné balíčka pána 

ministra financií.    

Mesto pristúpilo k úpravám poplatkov a to z dôvodu súčasnej ekonomicko-energetickej krízy, sociálnych 

opatrení vlády a neustále sa zvyšujúcich nákladov na údržbu ciest a chodníkov, kosenie, osvetlenie, mestský 



19 

rozhlas, kultúru a šport. Plne si uvedomujeme zložitosť a vážnosť ekonomickej a hospodárskej situácie 

súvisiacej s prekonanou pandémiou a energetickou krízou, rastúcou infláciou a enormným nárastom cien 

za tovary, služby a stavebné práce.  

Z uvedených dôvodov navrhujeme upraviť: 

• dane zo stavieb na bývanie, dane zo stavieb na pôdohospodársku produkciu, chaty a stavby 

na individuálnu rekreáciu,  

• dane za garáže,  

• dane za priemyselné stavby, za stavby na ostatné podnikanie 

• dane za byty a nebytové priestory 

• dane za psa  

 

Mestá a obce, teda aj mesto Nová Dubnica,  budú mať pri súčasnom vývoji a aktuálne prijímaných opatreniach 

zo strany štátu veľmi ťažké zostaviť svoje rozpočty na nasledujúce rozpočtové roky. Finančná situácia je 

zložitá, a udržanie nastoleného štandardu mesta voči občanom v poskytovaní verejnoprospešných služieb 

a udržateľných sociálnych podmienok prináša potrebu zvýšených zdrojov z rozpočtu mesta. 

 

  

Prepočet zvýšenia dane z nehnuteľnosti na byt / dom 

Popis bytu  m² byt/ dom daň v Eur r. 2022 daň v Eur r. 2023 Rozdiel v Eur 

1 – izbový byt 29 8,70 11,60 2,90 

2 – izbový byt 50 15,00 20,00 5,00 

3 – izbový byt  88 26,40 35,20 8,80 

nadštandardný byt  114 34,20 45,60 11,40 

rodinný dom  201 105,00 120,50 20,10 

 

Dňom  účinnosti tohto  nariadenia  sa  zrušuje  VZN mesta Nová Dubnica  č. 9/2015  a o miestnych daniach  

na území mesta Nová Dubnica  a VZN mesta Nová Dubnica  č. 8/2018 o doplnení  VZN č. 9/2015 o miestnych 

daniach na území mesta Nová Dubnica. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá odporučila schváliť návrh VZN o zmene a doplnení VZN č. 

13/2018 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica.   

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo návrh VZN č. .../2022 o zmene a doplnení VZN č. 13/2018 

o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica.  

Proti bol: Bc. Bukovčák 

Hlasovania sa zdržal: Ing. Hort 

 

 

13.  Návrh VZN č. .../2022 o miestnom poplatku za rozvoj  

       Predkladala: vedúca organizačno – správneho oddelenia 

 

Dňa 18.9.2019 bolo Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici schválené VZN mesta Nová Dubnica č. 

5/2019 a 3.11.2021 bolo  MsZ v Novej Dubnici schválené VZN mesta Nová Dubnica č. 8/2021. 

S pribúdajúcou výstavbou a zvyšujúcimi sa nákladmi, ktoré mesto má, navrhujeme doplniť poplatok za rozvoj 

na území mesta Nová Dubnica aj za rodinné domy.     

 

Dňom účinnosti tohto VZN sa zruší VZN č. 5/2019 v znení VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za rozvoj. 
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Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá odporučila schváliť návrh VZN č. .../2022 o miestnom poplatku 

za rozvoj.  

 

P. Trokan dal poslanecký návrh na zvýšenie sadzby poplatku za rozvoj v Čl. 2 v pís. c ( priemyselné stavby 

a stavby užívanie na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu), v písm. d ( stavby na ostatné 

podnikanie na zárobkovú činnosť, využívané na skladovanie a administratívnu súvisiacu s ostatným 

podnikaním a so zárobkovou činnosťou ) a v písmene e ( ostatné stavby ) a to zo sumy 10 € za m² na sumu 

15  € za m² .  

 

Za bolo 12 poslancov:  Mgr. et Mgr. Augustín, p. Beňo, V. Bezdeda, Bc. Cucík, Ing. Klimovský, Mgr. 

Marušinec, Bc. Pažítka, Mgr. Pekařová, J. Tlapák, P. Trokan, A. Vaská, I. Viskup.  

Proti boli 2 poslanci: Bc. Bukovčák, M. Bukovčák 

Hlasovania sa zdržal: Ing. Hort  

 

Poslanecký návrh P. Trokana bol prijatý.  

 

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo VZN mesta Nová Dubnica č. .../2022 o miestnom poplatku 

za rozvoj na území mesta Nová Dubnica upravený tak, ako bol schválený.   

Proti bol: Bc. Bukovčák 

Hlasovania sa zdržal: Ing. Hort  

   

    
14.  Návrh VZN č. .../2022 o  prideľovaní   nájomných   bytov  v  zmysle   zákona  č.  443/2010 Z. z. 

       o dotáciách  na  rozvoj  bývania  a  o  sociálnom  bývaní  v  z.n. p.  

       Predkladala: vedúca oddelenia sociálnych vecí a školstva    

  

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 269/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. bol návrh VZN v zákonnej lehote 

15 dní pred rokovaním MsZ vyvesením zverejnený na úradnej tabuli mesta, ako aj na internetovej stránke 

mesta.  

Dňom zverejnenia dňa 29.11. 2022 začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej mohli v súlade s § 6 ods. 4 

citovaného zákona fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN.  

 

Predkladaný návrh VZN bol zosúladený so zákonom  č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 

o sociálnom bývaní.  

 

V zákone sa mení: 

- § 12- Nájomná zmluva a to pri opakovanom nájomnom – sa vo VZN č. 4 – bod 4 Nájomná zmluva 

- § 22- Podmienky a rozsah poskytovania sociálneho bývania – vo VZN Čl. 2 bod. 3 – Podmienky 

podávania a posudzovania žiadosti o pridelenie nájomného bytu.  

Ostatné ustanovenia VZN sa nemenia.  

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá odporučila schváliť návrh VZN č. .../2022 o prideľovaní 

nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v z.n.p. . 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh VZN č. .../2022 o prideľovaní nájomných bytov 

v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. .  
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15. Návrh VZN č. .../2022 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 

 Predkladala: vedúca oddelenia sociálnych vecí a školstva   

 

 

V zmysle § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. bol návrh VZN v zákonnej lehote 

15 dní pred rokovaním MsZ vyvesením zverejnený na úradnej tabuli mesta, ako aj na internetovej stránke 

mesta. 

Dňom zverejnenia dňa 29. 11. 2022 začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej mohli v súlade  s § 6 ods. 4 

citovaného zákona fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN.  

Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia 

odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - 

spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup 

potravín na jedno jedlo.  

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach 

potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠVVaŠ SR 

pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých 

riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia 

(obce, samosprávny kraj) VZN stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Finančné pásma 

určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa menia 

od 01. 01. 2023. Materskú a základnú školu odporúčame zaradiť do 3. pásma nasledovne:  

Doteraz platné: Čl. 10 

Kategória stravníkov  Desiata Obed Olovrant Spolu 

MŠ (stravníci 2-6 rokov) 0,38 €  0,90 €  0,26 €  1,54 €  

ZŠ (stravníci 6-11 rokov)  1,21 €   1,21 €  

ZŠ (stravníci 11-15 rokov)  1,30 €   1,30 €  

príspevok stravníka na réžiu školskej jedálne 20 € na školský rok 

 

Kategória stravníkov  

(stravníci od 15 – 18 rokov) 
Desiata Obed Olovrant Spolu 

Dospelí: 

 - zamestnanci školy   

 - iné fyzické osoby   

  

1,41 €   

1,41 € 

+ réžia 1,34 €   

  

1,41 € 

1,41 € 

+ réžia 1,34 €   

Navrhované: Čl. 10 

Kategória stravníkov  Desiata Obed Olovrant Spolu 

MŠ (stravníci 2-6 rokov) 0,50 €  1,20 €  0,40 €  2,10 €  

ZŠ (stravníci 6-11 rokov)  1,70 €   1,70 €  
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ZŠ (stravníci 11-15 rokov)  1,90 €   1,90 €  

príspevok stravníka na réžiu školskej jedálne 24 € na školský rok 

 

 

Kategória stravníkov  

(stravníci od 15 – 18 rokov) 
Desiata Obed Olovrant Spolu 

Dospelí: 

 - zamestnanci školy   

 - iné fyzické osoby   

  

2,40 €   

2,40 € 

+ réžia 2 €   

  

2,40 € 

2,40 € 

+ réžia 2 €   
Mgr. Vanková oznámila stanovisko SZB, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh VZN 

č. ..../2022 – 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.     

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK,  ktorá odporučila schváliť VZN 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 účinnosťou 

od 01. 01. 2023.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN 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 účinnosťou od 01. 01. 

2023.   

 

16.  Návrh  VZN č. ... /2022  o  rozsahu  poskytovania  sociálnych  služieb,  o spôsobe a výške úhrad za 

       sociálne služby v meste Nová Dubnica 

       Predkladala: vedúca oddelenia sociálnych vecí a školstva   

 

V zmysle § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. bol návrh VZN v zákonnej lehote 

15 dní pred rokovaním MsZ vyvesením zverejnený na úradnej tabuli mesta, ako aj na internetovej adrese 

mesta. Dňom vyvesenia dňa 29. 11. 2022 začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej mohli 

v súlade  s § 6 ods. 4 citovaného zákona fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN. 

 

Doteraz platný Čl. 9:  

Výška, rozsah a spôsob úhrady za opatrovateľskú a odľahčovaciu  službu 

 

2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú osobu za 1 hodinu opatrovateľskej 

služby je vo výške 1,30 €.  

3. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre neplnoletú fyzickú osobu za 1 hodinu opatrovateľskej 

služby je vo výške 0,70 €.  
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Navrhovaný Čl. 9: 

2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú osobu za 1 hodinu opatrovateľskej 

služby je vo výške 1,60 €.  

3. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre neplnoletú fyzickú osobu za 1 hodinu opatrovateľskej 

služby je vo výške 1 €.  

 

Navrhovaný Čl. 12: Služby poskytované v Zariadení pre seniorov Nová Dubnica 

 

Doplnenie dvoch bodov:  

4. Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica na základe zmeneného zdravotného stavu klienta 

bezodkladne požiada mesto Nová Dubnica o posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby (Príloha č. 9). 

5. Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť a zabezpečuje nepretržitú 

zdravotnú starostlivosť pre svojich klientov.  

 

Čl. 13 sa vypúšťa  

Čl. 14 sa vypúšťa 

 

Doteraz platný Čl. 15 sa mení na Čl. 13: Ubytovanie. Vypúšťajú sa body č.2, č.3, č.4, č.5, č.6  

 

Navrhovaný Čl. 13:  

 

 Doplnenie dvoch bodov:  

       5.  Výška úhrady za bývanie v zariadení pre seniorov na deň na klienta je 10,20 €.  

       6.  Príplatok k úhrade v samostatnej izbe je 35 € mesačne.  

 

 

Doteraz platný Čl. 16, bod 9 sa mení na Čl. 14, bod 9:  

 

Stravná jednotka pre klienta, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení s počtom odoberaných jedál 

zodpovedajúcim celodennému stravovaniu pri poskytovaní racionálnej stravy na deň a na klienta je vo výške 

4,00 € za potraviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na potraviny a ostatné náklady (mzdy, 

energie a réžia) vo výške 2,25 €. Celkové náklady na stravnú jednotku racionálnej stravy sú vo výške 6,25 €.    

 

- náklady na potraviny     4,00 € vrátane DPH 

- ostatné náklady (mzdy, energie, réžia)   2,25 € vrátane DPH 

cena stravnej jednotky racionálnej stravy  6,25 € vrátane DPH 

Navrhovaný Čl. 4, bod 9:  

 

Stravná jednotka pre klienta, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení s počtom odoberaných jedál 

zodpovedajúcim celodennému stravovaniu pri poskytovaní racionálnej stravy na deň a na klienta je vo výške 

4,50 € za potraviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na potraviny a ostatné náklady (mzdy, 

energie a réžia) vo výške 2,25 €. Celkové náklady na stravnú jednotku racionálnej stravy sú vo výške 6,75 €.    

 

- náklady na potraviny     4,50 € vrátane DPH 

- ostatné náklady (mzdy, energie, réžia)   2,25 € vrátane DPH 

cena stravnej jednotky racionálnej stravy  6,75 € vrátane DPH 

 

Doteraz platný Čl. 16, bod 10 sa mení na Čl. 14, bod 10: 
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Stravná jednotka stanovená v bode 9 sa zvyšuje za potraviny na deň a na klienta, ktorému sa poskytuje 

diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta a je vo výške 5,00 €. Ostatné náklady (mzdy, energie, 

réžia) sú vo výške 2,25 €. Celkové náklady na stravnú jednotku pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo 

špeciálnej diéte sú vo výške 7,25 €.   

 

Výška stravnej jednotky diabetickej stravy klientov ZpS je: 

- náklady na potraviny     5,00 € vrátane DPH 

- ostatné náklady (mzdy, energie, réžia)   2,25 € vrátane DPH 

cena stravnej jednotky diabetickej stravy  7,25 € vrátane DPH 

Navrhovaný Čl. 14, bod 10:  

 

Stravná jednotka stanovená v bode 9 sa zvyšuje za potraviny na deň a na klienta, ktorému sa poskytuje 

diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta a je vo výške 5,50 €. Ostatné náklady (mzdy, energie, 

réžia) sú vo výške 2,25 €. Celkové náklady na stravnú jednotku pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo 

špeciálnej diéte sú vo výške 7,75 €.   

 

Výška stravnej jednotky diabetickej stravy klientov ZpS je: 

- náklady na potraviny     5,50 € vrátane DPH 

- ostatné náklady (mzdy, energie, réžia)               2,25 € vrátane DPH 

cena stravnej jednotky diabetickej stravy  7,75 € vrátane DPH 

 

Čl. 17 sa vypúšťa  

Čl. 18 sa mení na Čl. 15 

Čl. 19 sa mení na Čl. 16 

 

Doteraz platný Čl. 20 sa mení na Čl. 17: Nadštandardné služby 

  

1. Klienti zariadenia môžu používať v izbách elektrické spotrebiče a výška úhrady za nadštandardné 

služby sa určuje nasledovne:   

a) za užívanie televízora v obytnej miestnosti – 2,0 €/mesiac,  

b) za užívanie chladničky v obytnej miestnosti – 3,50 €/mesiac,  

c) za užívanie rádia v obytnej miestnosti – 1,20 €/mesiac.  

 

Navrhovaný Čl. 17:  

 

1. Klienti zariadenia môžu používať v izbách elektrické spotrebiče a výška úhrady za nadštandardné 

služby za elektrický spotrebič je 3 €/1 spotrebič/1 mesiac.  

2. Počet elektrických spotrebičov sa určí po dohode s riaditeľom.  

 

Doteraz platný Čl. 21 sa mení na Čl. 18: Spôsob určenia úhrad za poskytnuté sociálne služby v zariadení pre 

seniorov 

 

Celková úhrada za starostlivosť o klienta v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí úhrada, určí sa ako súčet 

úhrady za stravovanie, bývanie, obslužné činnosti, ako upratovanie, pranie a údržba bielizne a odborné 

činnosti, ktoré sú zmluvne dohodnuté a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Navrhovaný Čl. 18: mení sa Čl. 4  

Celková úhrada za starostlivosť o klienta v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí úhrada, určí sa ako súčet 

úhrady za stravovanie a bývanie, ktoré sú zmluvne dohodnuté a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 
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Doteraz platný Čl. 22 sa mení na Čl. 19:  Úhrada za sociálnu službu  

 

Vypúšťa sa bod 2:  

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho 

neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou 

osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. 

 

V bode 3 sa dopĺňa:  

Okrem fyzickej osoby, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama 

taký právny úkon urobiť.   

 

Doteraz platné:  

Výška príspevku za poskytnutie sociálnej služby v jedálni  

v meste Nová Dubnica od  01. 05. 2022 

 

Výška dôchodku      Príspevok z mesta 

............................................................................................................................... 

Do výšky dôchodku – 359,99 €    - 0,65 € príspevok z MsÚ 

Rozpätie dôchodkov od 360 € do 394,99 €  - 0,40 € príspevok z MsÚ 

Rozpätie dôchodkov od 395 € do 409,99 €  - 0,25 € príspevok z MsÚ 

Nad dôchodok 410 € a viac    - 0 príspevok z MsÚ 

 

- Manželia, ktorí majú spoločné trvalé bydlisko platia obedy v plnej výške aj vtedy, ak by obedy poberal iba 

jeden z manželov.  

- Invalidný dôchodca musí byť riešený do hranice životného minima na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

Trenčín, pričom podmienka je, že je evidovaný na  úseku služieb zamestnanosti. 

 

Navrhované: Výška príspevku za poskytnutie sociálnej služby v jedálni v meste Nová Dubnica 

od 01. 01. 2023.  

 

Výška dôchodku      Príspevok z mesta 

............................................................................................................................... 

Do výšky dôchodku – 399,99 €    - 0,80 € príspevok z MsÚ 

Rozpätie dôchodkov od 400 € do 419,99 €  - 0,60 € príspevok z MsÚ 

Rozpätie dôchodkov od 420 € do 469,99 €  - 0,40 € príspevok z MsÚ 

Nad dôchodok 470 € a viac    - 0 príspevok z MsÚ 

 

- Manželia, ktorí majú spoločné trvalé bydlisko platia obedy v plnej výške aj vtedy, ak by obedy poberal iba  

jeden z manželov.  

- Invalidný dôchodca musí byť riešený do hranice životného minima na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

Trenčín, pričom podmienka je, že je evidovaný na  úseku služieb zamestnanosti. 

 

Dopĺňa sa Príl. č. 8 

Dopĺňa sa Príl. č. 9 

 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko SZB a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí odporučili schváliť návrh VZN 

č. .../2022 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste 

Nová Dubnica.  
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Ing. Klimovský povedal, že v dnešnej situácii máme možnosť, ako dnešným seniorom hmatateľne pomôcť.  

Navrhol zmeniť výšku príspevku mesta na stravovanie pre konkrétneho seniora. Povedal, že od 1.1. 2023 

budú v mestskom zariadení ceny stúpať z 3,50 € na 4 €. V zariadení RepoGastro zo 4,50 € na 5 €, pričom  

v rozpätí dôchodkov od 420 do 469,99 € je príspevok 0,25 €, čo mu príde skôr ako formalita a myslí si, že 

málo ľudí motivuje k tomu, aby si kupovali obed za 4 alebo 5 €. Uviedol, že k dnešnému dňu využíva 

príspevok približne 30 seniorov. Podľa poslednej správy je počet seniorov v Novej Dubnici nad 60 rokov  

3270. Otázkou je, ako je možné, že takéto množstvo ľudí, ktorí sa momentálne dostávajú do ťažkej životnej 

situácie vôbec takýto príspevok nevyužíva. Osobne si myslí, že hlavný dôvod bude ekonomický. Taktiež je 

názoru , že aj napriek tomu, že ekonomická situácia je ťažká, mesto má oveľa väčšie možnosti a oveľa väčšie 

mantinely ako narábať z finančnými prostriedkami ako dôchodca, ktorý má dôchodok napr. 380 €.  

 

Ing. Klimovský predložil poslanecký návrh a to na úpravu príspevkov na stravovanie. Konkrétne do výšky 

dôchodku 379,99 € z príspevku 0,65 € na 1,65 €. V rozpätí dôchodkov od 380 – 399,99 € z príspevku 0,40 € 

na 1,50 €. A v rozpätí dôchodkov od 400 – 439,99 € z príspevku 0,25 € na 1,35 €.  

Povedal, že v prípade schválenia príspevkov by mestu vznikol ďalší výdavok z rozpočtu mesta.  Pri aktuálnej 

situácii a existujúcom počte stravníkov by projektovaný náklad vo výške 3 000 € stúpol na približne 12 000 

€ za rok. Dodal, že to by mohlo byť motivujúce aj pre iných seniorov. Uviedol príklad, že ak si dáme do 

súladu, či máme za  obed zaplatiť 3,80 € alebo 2,30 € tak sa môže stať, že im to pomôže a v prípade, ak by 

sa do danej aktivity zapojilo približne 100 seniorov, mohol by sa nárast výdavkov v rozpočtovanej položke 

mesta zvýšiť na úroveň 40 000 €. Senior bude mať zabezpečenú teplú  stravu minimálne 1 x denne, ktorú si 

bude môcť dovoliť, pričom mesto bude musieť hľadať vo svojich výdavkoch úsporu. Podľa neho je to oveľa 

lepšia správa pre seniora ako pre mesto. Zároveň poprosil poslancov, aby podporili jeho návrh a zdôraznil, 

že je to hlavne pre ľudí, priame a adresné a môže im to pomôcť.  

 

Ing. Marušinec  reagoval na poslanecký návrh Ing. Klimovského. Povedal, že si rozporuje vo svojom konaní, 

keďže na jednej strane nechce podporiť rozpočet mesta nakoľko v ňom nevidí úspory a na druhej strane 

predkladá návrh rozpočtu mesta, ktorý výrazne zvyšuje výdavky na uvedenej položke.     

  

Bc. Pažítka v súvislosti s vyzvanými poslancami politickej strany SMER a HLAS zareagoval na zníženie 

poplatku za TKO. Dodal, že keď si návrh prepočítal, tak to nebolo 45 € ale  42 €. Povedal, že počítali s tým, 

že tých 49 € sa schváli a z toho dôvodu si práve v tomto bode pripravili úľavy pre dôchodcov. Predložil 

poslanecký návrh na úpravu Príl. č. 7 – navýšenie výšky rozpätia dôchodkov za poskytnutie sociálnej služby 

v jedálni oproti navrhnutej nasledovne: do výšky dôchodku 399, 99 € príspevok 0,80 €. Rozpätie dôchodkov 

od 400 € do 419,99 € príspevok 0,60 €. Rozpätie dôchodkov od 420 € do 469,99 € príspevok 0,40 €. Nad 

dôchodok 470 a viac príspevok 0 €. Navrhol zvýšiť príspevok a zvýšiť rozpätie dôchodkov. Uviedol, že by 

to bolo vykompenzované a malo väčší dopad na dôchodcov.   

 

Mgr. et Mgr. Augustín sa opýtal, koľko hlasov je potrebných k tomu, aby sa daný bod schválil.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že pri VZN je potrebných 9 hlasov to znamená 3/5 prítomných poslancov.   

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslaneckom návrhu Ing. Klimovského a to o zmenu  v  Príl. č. 7 navýšenie 

výšky príspevku pre kategóriu: do výšky dôchodku 379,99 € príspevok 1,65 €. Rozpätie dôchodkov od 380 

– 399,99 € príspevok 1,50 €. Rozpätie dôchodkov od 400 – 439,99 € príspevok 1,35 €. 

 

Za poslanecký návrh bolo 5 poslancov: Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Ing. Hort. Ing. Klimovský, 

Mgr.Pekařová 

Proti bolo 6 poslancov: Mgr. etMgr. Augustín, P. Beňo, Bc. Cucík, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, I. Viskup 



27 

Hlasovania sa zdržali 4 poslanci: V. Bezdeda, J. Tlapák, P. Trokan, A. Vaská. 

 

Poslanecký návrh Ing. Klimovského nebol prijatý.  

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslaneckom návrhu Bc. Pažítku a to na úpravu Príl. č. 7 – navýšenie výšky 

rozpätia dôchodkov za poskytnutie sociálnej služby v jedálni oproti navrhnutej nasledovne: do výšky 

dôchodku 399, 99 € príspevok 0,80 €. Rozpätie dôchodkov od 400 € do 419,99 € príspevok 0,60 €. Rozpätie 

dôchodkov od 420 € do 469,99 € príspevok 0,40 €. Nad dôchodok 470 a viac príspevok 0 €. 

 

Za poslanecký návrh Bc. Pažítku hlasovalo 15 poslancov.  

Poslanecký návrh bol prijatý.  

 

MsZ  v  Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Návrh VZN č.  .../2022 o rozsahu  poskytovania sociálnych 

služieb, o spôsobe a  výške úhrad za sociálne služby v meste  Nová Dubnica s  účinnosťou od  01. 01. 2023 

doplnený v Príl. č. 7, tak, ako bol schválený.  

 

 

17. Informatívna správa o stave súdnych konaní k 30. 11. 2022 

      Predkladala: prednostka  

 

Mestu Nová Dubnica bola dňa 29. 11. 2022 doručená správa o stave súdnych konaní, ktorú spracovala 

advokátska kancelária JUDr. Kataríny Martinkovej a dňa 30. 11. 2022 doručila správu o stave súdnych konaní 

advokátska kancelária LEGAL POINT JUDr. Lucia Bušfy. Správy boli spracované k 30. novembru 2022.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie informatívnu správu o stave súdnych konaní 

k 30. 11. 2022.  

 

 

18.  Poverenie poslanca vykonávaním občianskych obradov a občianskych pohrebov  

      Predkladal: primátor   

  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne poverilo Ing. Juraja Horta vykonávaním funkcie sobášiaceho poslanca 

mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne poverilo Ing. Juraja Horta poslanca mestského zastupiteľstva 

v Novej Dubnici vykonávaním občianskych pohrebov.    

 

19.  Kúpa inžinierskych sietí v rámci stavby „ Predĺženie miestnej komunikácie Ulica na Hlinách I. 

       Etapa“ od spoločnosti immo development s.r.o., Bratislava  

       Predkladal: vedúci majetkového oddelenia  

 

Na základe stavebných povolení (č. OU-IL-OSZP-2022/001509-007 a č. Výst. - 38991/2022-Lo) a  Dohôd 

o prevode práv a povinností stavebníka č. 347/2022 a 348/2022 uzatvorených medzi mestom Nová Dubnica 

a spoločnosťou immo development s.r.o., Bratislava, spoločnosť immo development s.r.o., Bratislava 

ako investor vybudoval v rámci stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Ulica na Hlinách I. Etapa“ 

stavebné objekty: 

a)  S.O. 04 – Rozšírenie vodovodu HDPE PE 100 o dĺžke 238,35 m - za kúpnu cenu 1,20 €    vrátane  

DPH, čo predstavuje 1,00 € bez DPH, 
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b)  S.O. 03 – Splašková kanalizácia PVC 300   o dĺžke 96,07 m - za kúpnu cenu 1,20 €   vrátane  DPH, 

čo predstavuje 1,00 € bez DPH, 

c)  S.O. 05  - rozšírenie STL plynovodu D 110 v dĺžke 214,11 m - za kúpnu cenu 1,20 €   vrátane  DPH, 

čo predstavuje 1,00 € bez DPH,  

V súlade s § 3 ods. 2 a ods. 3 Zákona č. 442/2022 Z.z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,  

v platnom znení je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia zmluva o prevode vlastníctva 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného práva, 

v tomto prípade mestom Nová Dubnica.  

Na základe právoplatných stavebných povolení (č. OU-IL-OSZP-2022/001509-007 a č. Výst. - 38991/2022-

Lo) vydaných pre stavebníka – mesto Nová Dubnica bude môcť po odkúpení uvedených inžinierskych sietí 

mesto požiadať o ich kolaudáciu. Za týmto účelom je MsZ predložený návrh uznesenia na kúpu častí stavieb. 

Navrhovaná kúpna cena je vo výške 1,20 € vrátane DPH, čo predstavuje 1,00 € bez DPH za každú inžiniersku 

sieť uvedenú v písm. a ), b) a c).  

 

Po kolaudácii  uvedených  stavieb  budú  uzavreté   zmluvy   s prevádzkovateľmi   inžinierskych  sietí  a to 

so  spoločnosťou  Považská   vodárenská   spoločnosť, a. s.,  Považská Bystrica a  SPP -  distribúcia,  a. s.,  

Bratislava, za účelom ich prevádzkovania a údržby.  

 

P. Trokan sa opýtal na uvedenú sumu 1,00 € bez DPH čo predstavuje sumu 1,20 € vrátane DPH.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že ide o štandard, ktorý bol v poslednej dobe zavedený. Investorom sa nedávajú 

iné možnosti. Je to  hlavne  z  dôvodu,  aby  to  bolo  pre  mesto výhodné z ekonomického hľadiska, pričom 

investičné náklady sú oveľa väčšie.  

 

Mgr. Pekařová sa opýtala na postup odkúpenia sietí, či sa  siete  najskôr  odkúpia a  potom ich  bude mesto 

kolaudovať a zriaďovať zmluvy.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že siete zostávajú vo vlastníctve mesta.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo kúpu vodnej stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Ulica 

na Hlinách I. Etapa“ stavebné objekty:  

a)   S.O. 04 – Rozšírenie vodovodu HDPE PE 100 o dĺžke 238,35 m - za kúpnu cenu 1,20 €   vrátane  

DPH, čo predstavuje 1,00 € bez DPH, 

b)    S.O. 03 – Splašková kanalizácia PVC 300 o dĺžke 96,07 m - za kúpnu cenu 1,20 €   vrátane  

DPH, čo predstavuje 1,00 € bez DPH, 

do výlučného vlastníctva 1/1 mesta Nová Dubnica od spoločnosti immo development s.r.o., Vazovova 7, 

Bratislava, PSČ: 811 07, SR, IČO: 43 777 813, nachádzajúce sa na pozemkoch KN-C parc. č. 442/1, 442/31, 

486/23, 486/34, 486/37, 486/31,  486/28,  486/25, 486/43, 486/42, 486/40, 486/45, 486/48 a 486/51 

v katastrálnom území Nová Dubnica, vybudovanej na základe stavebného povolenia č. OU-IL-OSZP-

2022/001509-007 zo dňa 21.09.2022, vydaného Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné 

prostredie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.10.2022,  kúpu stavby „Predĺženie miestnej komunikácie 

Ulica na Hlinách I Etapa“ objekt: 

a)  S.O. 05  - rozšírenie STL plynovodu D 110 v dĺžke 214,11 m - za kúpnu cenu 1,20 €   vrátane 

DPH, čo predstavuje 1,00 € bez DPH,  

do výlučného vlastníctva 1/1 mesta Nová Dubnica od spoločnosti immo development s.r.o., Vazovova 7, 

Bratislava, PSČ: 811 07, SR, IČO: 43 777 813, nachádzajúcej sa na pozemkoch KN-C parc. č. 442/1, 442/25, 

486/23, 486/47, 486/40, 486/58, v katastrálnom území Nová Dubnica, vybudovanej na základe stavebného 

povolenia č. Výst. – 38991/2022-Lo zo dňa 20.10.2022, vydaného mestom Dubnica nad Váhom, 
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ako príslušným stavebným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 28.11.2022. 

                                                               

20. Informácia o výsledku opakovanej obchodnej verejnej súťaže: “ Predaj nehnuteľnosti: nebytový  

      priestor č. 26, na 3. poschodí bytového domu súp. č. 21, vchod  č. 14, Sady Cyrila a Metoda 

v Novej Dubnici “  

      Predkladal: vedúci majetkového oddelenia   

 

Informácia bola vyhlásená podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v z. n. p. a § 9a ods. 1 písm. a) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.  

 

1.  Zoznam členov komisie:  

Bc.  Pavol Pažítka  - predseda komisie 

Bc.  Štefan Cucík - člen komisie 

Ing. Eva Lackovičová - člen komisie 

Ing. Danka Šišková - člen komisie    

Ing. Róbert Ruman - člen komisie   

 

2.  Zoznam všetkých navrhovateľov, ktorí predložili ponuku : 

Por. 

číslo 

Dátum 

doručenia 

návrhu, hodina 

Podacie číslo 

MsÚ ( č.j. ) 

Žiadateľ Počet ponúk Poznámky 

- - - žiadny 0 - 

 

3. Komisia konštatuje: v stanovenej lehote  od  26.10.2022  do  28.11.2022 do 12:00 hod.  nebol  predložený 

    žiadny súťažný návrh  a z tohto dôvodu považuje predmetnú obchodnú verejnú súťaž za  neúspešnú.  

    Vzhľadom k uvedenému: komisia  odporúča  vyhlásiť ďalšiu  opakovanú  obchodnú  verejnú súťaž. 

 

4. Pripomienky členov komisie: 

    Komisia žiada zverejniť výsledok  súťaže v súlade s platnou legislatívou.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie Informáciu o výsledku opakovanej obchodnej 

verejnej súťaže: „Predaj nehnuteľnosti: nebytový priestor č. 26, na 3. poschodí bytového domu súp. č. 21, 

vchod č. 14, Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici“. 

 

21.  Schválenie Súťažných podmienok pre 2. opakovanú obchodnú verejnú súťaž: “ Predaj 

       nehnuteľnosti: nebytový priestor č. 26, na 3. poschodí bytového domu súp. č. 21, vchod č. 14, 

       Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici “   

       Predkladal: vedúci majetkového oddelenia  

 

Predmet: Predaj nehnuteľnosti:  nebytový priestor č. 26, vchod č. 14 na  3. poschodí bytového domu súp. 

č. 21 v Sadoch Cyrila a Metoda v Novej Dubnici, pozostávajúci zo: 

a) samotného nebytového priestoru č. 26  o výmere 96,00 m²,  

b) prislúchajúceho podielu 96/3911-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, 

c) prislúchajúceho podielu 96/3911-ín z pozemku parc. KN-C č. 160/2 - zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 1167 m2, vedený na LV 2763, k. ú. Nová Dubnica -  pozemku pod stavbou bytového domu 

súp. č. 21,  
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Všetky nehnuteľnosti písm. a) až c) vznikli na základe Znaleckého posudku č. 122/2022 vypracovaného 

znalcom Ing. Šárkou Kurucovou dňa 03.06.2022, rozdelením pôvodného nebytového priestoru č. 26 

o celkovej výmere 138 m², nachádzajúceho sa na 3. poschodí obytného domu  súp. č.  21, vchod  č. 14 

na Mierovom námestí v Novej Dubnici. 

                    

Ďalšie informácie: mesto Nová Dubnica vyhlasuje 2. opakovanú  obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší 

návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľnosti -  

majetku mesta Nová Dubnica uvedenej v bode 1. Dôvod  vyhlásenia opakovanej  obchodnej  verejnej súťaže:  

do predchádzajúcich  dvoch obchodných verejných súťaží  nebol  predložený  žiadny súťažný  návrh  

a  z  tohto dôvodu  boli    neúspešné. (Požadovaná celková minimálna kúpna cena bola u pôvodnej VOS: 

96 000,00 € (1 000,00 €/m²)  a  u  opakovanej VOS: 81 000,00 €  (843,75 €/m²). Z uvedených dôvodov  je 

v Súťažných podmienkach pre 2. opakovanú VOS navrhnutá  nižšia  minimálna kúpna cena, tak  ako  je  

uvedená  v  ďalšom bode. 

Požadovaná celková minimálna kúpna cena za nebytový priestor (NP + podiel na spoločných častiach 

a  spoločných zariadeniach domu + príslušný podiel na pozemku pod bytovým domom): min. 66 240,00 €  

(690,00 €/m²), z toho je: 

- cena za NP + podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu je min. 63 996,50 €,  

-  cena za príslušný podiel na pozemku pod bytovým domom je min. 2 243,50 €.  Pre stanovenie 

všeobecnej hodnoty uvedených nehnuteľností bol vypracovaný Znalecký posudok č. 122/2022 zo dňa 

04.06.2022 vypracovaný znalcom Ing. Šárkou Kurucovou nasledovne: 

      -     cena nebytového priestoru:    53 843,86  € 

      -     pozemku:                                  2 243,50  €   

            --------------------------------------------------- 

      -     cena spolu:                              56 087,86 €   (584,25 €/m²) 

 

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: od 19.12.2022 do 31.01.2023 do 12,00 hod. Ostatné informácie 

sa nachádzajú v Súťažných podmienkach.  

 

Mgr. et  Mgr. Augustín sa opýtal na prípad, keď sa nehnuteľnosť nebude dať predať, či sa dá predĺžiť lehota 

na predkladanie súťažných návrhov.    

 

Ing. Marušinec odpovedal, že lehota je 30 dňová, počas ktorej sú naviazané inzeráty zverejnené v aplikácii 

mesta, na portáloch nehnuteľností.sk, na realitách sk., pričom s posunutím lehoty nie je problém. Vysvetlil, 

že o prvú súťaž, ktorá bola za 1000 € za m ² nebol záujem, ani po ponížení o 150 € na 850 € za m². Povedal, 

že je to hlavne z dôvodu, v akom sa bytový priestor nachádza a treba do toho investovať nemalé finančné 

prostriedky. ( výmena okien, výmena stupačiek, radiátorov, podlahy, a pod. ). Uviedol, že navrhovaná cena 

690 € za m², by sa mohla priblížiť k záujemcom.   

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá mala pripomienku k lehote ukončenia predkladania súťažných 

návrhov, nakoľko sa jej zdal termín do 31. 01. 2023 krátky, aj v vzhľadom k tomu, že je to spojené so 

sviatkami.  

 

Bc. Pažítka predložil poslanecký návrh, aby sa termín predkladania súťažných návrhov posunul na termín do 

28.02.2023.  

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslaneckom návrhu Bc. Pažítku a to na zmenu súťažných podmienok 

v Čl. 7 bod 2 - Ukončenie predkladania súťažných návrhov do 28. 02. 2023.  

 

Za poslanecký návrh Bc. Pažítku hlasovalo 15 poslancov. Poslanecký návrh bol prijatý.   
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MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo Súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž: 

„Predaj nehnuteľnosti: nebytový priestor č. 26, na 3. poschodí bytového domu súp. č. 21, vchod č. 14, 

Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici“, upravený tak, ako bol schválený.  

Hlasovania sa zdržal: Š. Cucík  

 

22. Zriadenie vecného bremena na ul. Janka Kráľa v Novej Dubnici v prospech spoločnosti  

      EVPÚ a.s. ,  Nová Dubnica 

      Predkladal: vedúci majetkového oddelenia 

 

Spoločnosť EVPÚ, a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507, požiadala  

dňa 05. 12. 2022 (č. j. 15872/2022), mesto o vydanie stanoviska k záberu a využitiu pozemkov mesta Nová 

Dubnica, ktorého súčasťou je aj žiadosť o zriadenie vecného bremena na vybudovanie a uloženie 

inžinierskych sietí v rámci plánovanej realizácie projektu „Obytný súbor - Nová Dubnica“, pozostávajúci 

z troch budov a kaplnky, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica: parc. KN-C č. 439/2  -  záhrada 

o výmere 1007 m² (cca 167,8 m2 - predpokladaná zabraná plocha chodníkom a stojiskami zo západnej strany, 

cca 839,2 m2 - predpokladaná zabraná plocha cestou, chodníkom a stojiskami zo severnej strany), parc. KN-

C č. 437/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11556 m² (rozsah záberu bude upresnený riešením 

dopravnej situácie v štúdii), parc. KN-C č. 441/2-  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2629 m² (cca 580 m2 

- predpokladaná plocha komplexnej opravy finálnej vrstvy komunikácie), parc. KN-C č. 444/2- zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 4694 m² (cca 106,5 m2), parc. KN-C č. 497/25 - zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 109 m²  (cca 3,9 m2),  tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia. Mesto Nová Dubnica súhlasí s 

vybudovaním uvedených inžinierskych sietí na dotknutých nehnuteľnostiach s tým, že vzhľadom na 

rozsiahle rozkopanie ulice Janka Kráľa v úseku od križovatky z ul. Pribinove sady a ul. Petra Jilemnického, 

bude tento úsek komunikácie kompletne opravený novým asfaltovým povrchom. O tejto skutočnosti bol 

žiadateľ oboznámený a súhlasí s navrhovaným riešením. Taktiež bude táto podmienka uvedená v zmluve 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Schválenie zriadenia vecného bremena Mestským 

zastupiteľstvom v Novej Dubnici je podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia, na základe predloženej 

dokumentácie. 

    Popis a odôvodnenie záberu – využitia mestských pozemkov od spol. EVPÚ a. s.:   

Z návrhu riešenia navrhovaného komplexu „Obytný súbor – Nová Dubnica“ vyplývajú stavebné úpravy    

a zásahy, umiestnenie častí spevnených plôch, prístupovej komunikácie s oporným múrom, chodníkov,    

parkovacích stojísk, vjazdu a prístupov do navrhovaných objektov tiež prípojok na inžinierske siete 

na uvedených parcelách vo vlastníctve mesta Nová Dubnica bezprostredne susediacich s parc. KN-C č. 439/1 

vo vlastníctve EVPÚ a. s. .    

    Postup pri zriaďovaní vecného bremena: 

• Prerokovanie, schválenie v MsZ 

• Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

• Vydanie súhlasu (rozhodnutia) oddelenia výstavby, ÚPaD 

• Realizácia inžinierskych sietí 

• Vypracovanie geometrického plánu skutočného rozsahu vecného bremena 

• Uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

• Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností  

Ďalšie informácie: Vecné bremeno, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia, sa zriaďuje bezodplatne na dobu 

neurčitú. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € uhradí oprávnený z vecného 

bremena. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá  odporučila  schváliť  zriadenie  vecného  bremena  na  ul.  

Janka Kráľa v Novej Dubnici v  prospech  spoločnosti  EVPÚ a. s. ,  Nová Dubnica.   
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MsZ v Novej Dubnici  jednomyseľne schválilo v súlade s Čl. 14 a Čl. 15 ods. 1 písm. k) Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Nová Dubnica zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena na 

vybudovanie a uloženie inžinierskych sietí v rámci stavby „Obytný súbor – Nová Dubnica“ na pozemkoch 

vo vlastníctve mesta Nová Dubnica nasledovne: 

a) SO – 05 Parkoviská a spevnené plochy, 

b) SO – 06 Prípojka NN, 

c) SO – 07 Prípojka vody, 

d) SO – 08 Kanalizácia splašková – prípojky, 

e) SO – 09 Kanalizácia dažďová – prípojky, 

f) Prístupová komunikácia s oporným múrom,  

g) Vjazd, 

písm. a) až g) na pozemkoch:  

•   parc. KN-C č. 439/2  -  záhrada o výmere 1007 m², 

• parc. KN-C č. 437/1  -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11556 m², 

• parc. KN-C č. 441/2  -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2629 m2, 

• parc. KN-C č. 444/2  -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4694 m²,   

• parc. KN-C č. 497/25 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m²,  

všetky pozemky sú vedené Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 1000,  k. ú. Nová 

Dubnica, vlastníctvo 1/1 mesto Nová Dubnica, v prospech spoločnosti EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 

Nová Dubnica, IČO: 31 562 507, tak, ako je uvedené v situačnom náčrte. Poplatok 66,00 € za návrh na vklad 

do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.  

 

23.  Zriadenie vecného bremena  - SO 10 Preložka teplovodu v rámci stavby „ Obytný súbor – 

       Nová Dubnica“ v prospech tretej strany spoločnosti TERMONOVA, a. s. , Nová Dubnica –  

       investor  EVPÚ a. s., Nová Dubnica 

       Predkladal: vedúci majetkového oddelenia 

 

Spoločnosť EVPÚ, a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507, ako investor stavby 

„Obytný súbor – Nová Dubnica“ a s ňou súvisiacou prekládkou rozvodov spoločnosti Termonova, a. s.,  

požiadala, dňa 05. 12. 2022 (č. j. 15874/2022), mesto o vydanie stanoviska k možnosti preloženia teplovodu 

na pozemok mesta Nová Dubnica, t. j. zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve preloženia 

teplovodu (SO 10) na pozemku parc. KN-C č. 441/2  vo vlastníctve mesta Nová Dubnica v prospech 

oprávneného z vecného bremena – spoločnosti Termonova, a. s., Nová Dubnica. Preloženie teplovodných 

rozvodov spoločnosti Termonova, a. s. je potrebné z dôvodu plánovanej realizácie projektu „Obytný súbor – 

Nová Dubnica“, kde investorom je spoločnosť EVPÚ a. s.. V nadväznosti na predchádzajúci bod rokovania 

MsZ a na uvedené skutočnosti je mestskému zastupiteľstvu predložený tento návrh na zriadenie vecného 

bremena v prospech tretej strany. Keďže ide o rozsiahle rozkopanie ulice Janka Kráľa (parc. KN-C č. 441/2) 

bude tento úsek komunikácie kompletne opravený novým asfaltovým povrchom. 

Postup: 

• Prerokovanie, schválenie v MsZ 

• Uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

• Vydanie súhlasu (rozhodnutia) oddelenia výstavby, ÚPaD 

• Realizácia inžinierskych sietí 

• Vypracovanie geometrického plánu skutočného rozsahu vecného bremena 

• Uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

• Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností  

 

Ďalšie informácie: Vecné bremeno, tak ako je uvedené v  návrhu uznesenia, sa s prihliadnutím na 

verejnoprospešný záujem zriaďuje bezodplatne na dobu neurčitú. Poplatok vo výške 66,00 € za návrh na 
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vklad do katastra nehnuteľností uhradí investor EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 

31 562 507. 

 

Bc Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá odporučila schváliť  Zriadenie vecného bremena  - SO 10 

Preložka teplovodu v rámci stavby „ Obytný súbor – Nová Dubnica“ v prospech tretej strany spoločnosti 

TERMONOVA, a. s. , Nová Dubnica – investor  EVPÚ a. s., Nová Dubnica.  

 

Ing. Marušinec vysvetlil dôvod, prečo sú bezodplatné. Po dohode s investorom EVPÚ a.s., Nová Dubnica,  

bude komunikácia po rozkopaní v celej šírke a dĺžke upravená na náklady EVPÚ a.s., Nová Dubnica od 

začiatku bytového domu Ú- čko až po ZŠ J. Kráľa.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo v súlade s Čl. 14 a Čl. 15 ods. 1 písm. k) Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Nová Dubnica zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena 

na preložku teplovodu (SO 10) v rámci stavby „Obytný súbor – Nová Dubnica“ na pozemku vo vlastníctve 

mesta Nová Dubnica: parc. KN-C č. 441/2  -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2629 m2, pozemok 

je vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 

1/1 mesto Nová Dubnica, v prospech spoločnosti Termonova, a. s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 

36 322 644, ako oprávneného z vecného bremena. Poplatok vo výške 66,00 € za návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností uhradí investor –   EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 31 562 507.  

 

 

24. Rôzne 

 

J. Bukovčák sa opýtal, či by nestálo za zváženie, keby si mesto na vlastné náklady dalo vyhotoviť slnečné 

dáždniky alebo prístrešky, ktoré by sa hodili k vianočnej výzdobe a MN, namiesto tých, ktoré sú tam aktuálne 

umiestené. Navrhol, že by mohli byť mestským majetkom alebo majetkom spoločnosti Nová Dubnica Invest 

s.r.o. , pričom by mohlo byť na nich uvedené logo alebo erb mesta Nová Dubnica.   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že väčšina slnečných dáždnikov patrí spoločnosti Nová Dubnica Invest s.r.o. .   

Dáždniky boli  zapožičané bezodplatne v rámci zmluvy letného kúpaliska. Vysvetlil,  že pokiaľ by mesto 

chcelo umiestniť profesionálne a odolné dáždniky, ich cena sa pohybuje okolo 2 000 €, čo by v prípade 10 

kusov predstavovalo sumu 20 000 €. Spoločnosť Caravita vyrába takéto dáždniky a mesto si dalo vypracovať 

cenovú ponuku. Zároveň poďakoval za podnet a povedal, že sa tým budú do budúcna zaoberať.  

 

M. Bukovčák sa opýtal, prečo bolo zo strany mesta Nová Dubnica zamietavé stanovisko k utečeneckým 

táborom a aké lokality sa zvažovali. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že  v prvom rade išlo o utečencov zo Sýrie. Vysvetlil, že išlo o rozhodnutie z 

Ministerstva vnútra SR, ktoré určilo na Slovensku ako jediný okres Ilavu pre zriadenie takýchto táborov. 

Všetci starostovia a primátori to dostali ako požiadavku z okresného úradu do e- mailu, ktorú odmietli 

a zaujali jednoznačné stanovisko k danej veci. Dodal, že to súvisí aj s nelegálnou migráciou, ktorá 

v súčasnosti prebieha. Pokračoval, že zo skúseností ochorenia Covid – 19 a z krízy Ukrajiny vie, že všetky 

bremená by zostali na pleciach mesta a nemá záujem sa na tom podieľať a čakať na finančné prostriedky viac 

ako pol roka. V súvislosti s tým, by boli zvýšené výdavky na zabezpečenie bezpečnosti, nakoľko sú s tým 

spojené okrem iného aj zdravotné problémy.  

 

M. Bukovčák sa zaujímal o dotáciu v hodnote 14.000 €, ktorá bola určená na vysádzanie stromov v lokalite 

Dlhé Diely, pričom uviedol, že podľa neho sú stromy nesprávnym postupom vysadené. Opýtal sa, či mesto 

plánuje túto situáciu nejakým spôsobom riešiť.  
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Mgr. Bašná reagovala, že na túto dotáciu bol spracovaný projekt a mesto do toho nezasahovalo. Pôvodne 

mali byť stromy okolované dvomi kolmi, ale Slovenská agentúra životného prostredia až po pridelení 

projektov súťažila dodávateľa. Podmienky spôsobu výsadby boli zmenené počas platnosti zmluvy s mestom 

Nová Dubnica, pričom mestu bolo iba oznámené, že stromy budú okolované iba jedným kolom.  Mesto 

muselo akceptovať uvedené podmienky. Záverom povedala, že nie je z toho nadšená, ale aj toto je štandardný 

spôsob kolovania.       

 

 

25. Záver  

 

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

MsZ. Poďakoval všetkým za účasť a v súvislosti s blížiacim sa vianočnými obdobím poprial šťastné a veselé  

sviatky a do nového roka 2023 zaželal hlavne veľa zdravia.    

 

 

 

 

Ing. Eva Lackovičová       Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ       primátor mesta 

 

 

 

I. Overovateľ        II. Overovateľ  
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