
Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici 

konaného dňa 23.11.2022 v Kultúrnom centre Panorex v Novej Dubnici 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia MsZ otvoril primátor mesta Ing. Peter Marušinec. Privítal 

poslancov MsZ a hostí.   

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Predkladal: primátor  

 

Za overovateľov zápisnice boli poverení Mgr. et Mgr. Augustín a  p. Beňo. Písaním zápisnice bola 

poverená Mgr. Mauerová.  

 

3.  Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Nová Dubnica a odovzdanie 

osvedčení o zvolení primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva 

 Predkladala: predseda MsVK - Ing. Lackovičová 

 

Primátor požiadal predsedu mestskej volebnej komisie Ing. Lackovičovú o predloženie správy 

o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta Nová Dubnica. 

 

Predseda mestskej volebnej komisie vo svojom vystúpení informoval všetkých prítomných o priebehu 

a výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov a do mestskej samosprávy v Novej Dubnici, 

konaných dňa 29.10.2022.  

 

ROZHODNUTÍM č. 209 PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

z 8. júna 2022, podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky  

a § 20, § 149 ods. 1 a 2 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a  

do orgánov samosprávnych krajov na rovnaký deň 29. októbra 2022. 

 

Mestský úrad v Novej Dubnici spracoval v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizačné zabezpečenie volieb. 

Na jeho príprave ako i na samotnom priebehu sa podieľali zamestnanci mesta v súčinnosti s vedením 

mesta, predstaviteľmi politických strán a hnutí zaregistrovaných v našom meste.  

Najvyšším riadiacim orgánom v meste bola mestská volebná komisia, ktorá bola 5-členná a bola 

zložená zo zástupcov politických strán a hnutí, ktorí podávali kandidátnu listinu na poslancov do 

mestského zastupiteľstva alebo na primátora mesta.  Predsedníčkou mestskej volebnej komisie sa stala 

Ing. Eva Lackovičová. Za zapisovateľku mestskej volebnej komisie bola vymenovaná Ing. Dana 

Šťastná.  

Mestská volebná komisia riadila činnosť 9 okrskových komisií. Na základe predložených 

kandidátnych listín mestská volebná komisia zaregistrovala 2 kandidátov na funkciu primátora mesta 

a do mestského zastupiteľstva 22 kandidátov na poslancov vo volebnom obvode č. 1, 12 kandidátov na 

poslancov vo volebnom obvode č. 2 a 1 kandidáta na poslanca vo volebnom obvode č. 3.. 
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Kandidátne listiny na primátora podali: koalícia HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna 

demokracia a Slovenská národná strana, a politická strana Kotlebovci - Ľudová strana naše Slovensko.  

Kandidátne listiny na poslancov podali: koalícia HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna 

demokracia a Slovenská národná strana, ktorá na svojich kandidátnych listinách navrhla najväčší počet 

kandidátov, vo volebnom obvode č. 1,  6 kandidátov, vo volebnom obvode č. 2, 7 kandidátov. Vo 

volebnom obvode č. 3 bol navrhnutý iba jeden kandidát.  

Demokratická strana a Kresťanskodemokratické hnutie navrhli každá po 3 kandidátoch, Kotlebovci- 

Ľudová strana naše Slovensko celkovo 2 kandidátov, SME RODINA 1 kandidáta, Slovenské hnutie 

Obrody 1 kandidáta.  

Kandidátne listiny, ktorých súčasťou boli podpisové listiny s minimálne 200 podpismi oprávnených 

voličov, podali aj nezávislí kandidáti. Celkovo kandidovalo na poslancov do mestského zastupiteľstva 

11 nezávislých kandidátov. Všetci kandidáti splnili zákonom predpísané náležitosti a ich kandidátne 

listiny boli zaregistrované.  

Mestská volebná komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín tieto zverejnila na úradnej tabuli, 

internetovej stránke mesta ako i v mestských novinách.  

Možno konštatovať, že všetky úlohy boli po časovej a vecnej stránke dôsledne plnené. Dôraz bol 

kladený najmä na odbornú prípravu okrskových volebných komisií. Komisie pracovali v päť člennom 

zložení a na úspešnom priebehu volieb sa podieľali všetci členovia, ako  i zapisovateľky okrskových 

volebných komisií.  

Na celý priebeh volieb dohliadala nielen štátna, ale i mestská polícia. Ani jedna z nich nezaznamenala 

žiadne narušenie volieb.  

Volebná kampaň prebiehala v medziach zákona a v zmysle prijatého všeobecne záväzného nariadenia.  

Výsledky volieb za celé mesto spracovávala mestská volebná komisia. 

Účasť vo voľbách do vyššieho územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja dosiahla 43,74 

%, čo oproti roku 2017 predstavovalo nárast účasti o 14 %. Z výsledkov volieb vyplýva, že na ďalšie 

funkčné obdobie sa predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja stal Ing. Jaroslav Baška, ktorý 

získal 131 705 hlasov, čo predstavuje 67,25 % hlasov. O 44 kresiel v zastupiteľstve malo záujem 265 

kandidátov v 9 volebných obvodoch.  V novom volebnom období obhájilo svoj post 30 doterajších 

poslancov, ktorých doplní 14 nových. Na základe zápisníc z okrskových volebných komisií v meste 

Nová Dubnica, získal Ing. Jaroslav Baška 2101 hlasov, čo predstavuje 58,67 % hlasov voličov. Za 

volebný obvod č. 2 (okres Ilava) boli do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za mesto 

Nová Dubnica  zvolení Ing. Juraj Hort a  Ing. Peter Marušinec.  

Ak porovnáme volebnú účasť v tohtoročných komunálnych voľbách s rokom 2018, môžeme 

konštatovať pokles účasti voličov, ktorý sa znížil o 5,32 %. V roku 2018 prišlo k urnám z celkového 

počtu 9602 zapísaných oprávnených voličov 4163 (45,20%), v tomto roku 2022 sa z celkového počtu 

9004 zapísaných oprávnených voličov zúčastnilo hlasovania 3591 voličov (39,88%). 

Pokiaľ ide o voľbu primátora mesta, v roku 2018 získal Ing. Peter Marušinec celkovo 3 271 hlasov, čo 

predstavovalo 80,69 %. V tohtoročných komunálnych voľbách 29. októbra zvolilo Ing. Petra 

Marušinca za primátora mesta 3 063 voličov (91,41 %) s veľkým odstupom od druhého kandidáta 

v poradí, ktorý získal 288 hlasov (8,59 %).  

 

Za volebný obvod č. 1 boli zvolení poslanci –  Mgr., et Mgr.  Michal Augustín, Peter Beňo, Michal 

Bukovčák, Ing. Juraj Hort, Ing. Peter Klimovský, Mgr. Jaroslav Marušinec a Pavol Trokan.  

Za volebný obvod č. 2 boli zvolení poslanci- Vincent Bezdeda, Bc. Jozef Bukovčák, Bc. Štefan Cucík, 

Bc. Pavol Pažítka, Mgr. Iveta Pekařová, Andrea Vaská a Ivan Viskup.  

Za volebný obvod č. 3 bol zvolený poslanec Jaroslav Tlapák.  

Súčasťou správy je podrobný prehľad o výsledku volieb podľa jednotlivých okrskov, obvodov 

a celkový prehľad za mesto. 
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Po predložení správy predseda mestskej volebnej komisie Ing. Lackovičová zablahoželala p. 

primátorovi a poslancom k zvoleniu do ich funkcií a v nadchádzajúcich štyroch rokoch im zaželala 

hlavne pevné zdravie. 

 

Po predložení správy prečítala Ing. Dana Šťastná sľub primátora a bolo prikročené k aktu zloženia 

sľubu primátora mesta. 

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

 

Ing. Peter Marušinec, novozvolený primátor mesta zložil zákonom predpísaný „ sľub primátora“.  

 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

 

Po tomto akte zložilo 14 poslancov MsZ do rúk primátora „sľub poslanca MsZ“ : Mgr. et Mgr. Augustín 

Michal, p. Beňo Peter, p. Bezdeda Vincent, Bc. Bukovčák Jozef, p. Bukovčák Michal, Bc. Cucík Štefan, 

Ing. Klimovský Peter, Mgr. Marušinec Jaroslav, Bc. Pažítka Pavol, Mgr. Pekařová Iveta, Tlapák 

Jaroslav, Trokan Pavol, Vaská Andrea a Viskup Ivan.   

 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

 

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec vo svojom príhovore poďakoval za prejavenú dôveru.  Ako 

uviedol, táto dôvera ho zaväzuje k ďalšiemu napĺňaniu volebných sľubov v prospech občanov a mesta. 

Za uplynulé obdobie boli vybudované veľké projekty na ktoré chce v novom volebnom období 

naviazať. Aj napriek obmene v radoch poslaneckého zboru sa  v úvodných dňoch spoločne hľadala 

cesta k presadzovaniu vzájomných priorít medzi primátorom a novozvolenými poslancami. Medzi 

hlavné priority pre nasledujúce volebné obdobie bude patriť rozšírenie priemyselnej zóny a spojenie 

cestnej komunikácie a cyklotrasy s Dubnicou nad Váhom.  Taktiež sa plánuje pokračovať v budovaní 

nájomného bývania pre mladé rodiny. Veľká pozornosť sa bude venovať obnove existujúcich detských 

ihrísk a budovaniu nových športovísk pre deti a mládež. Podotkol, že zdokonaliť a zmodernizovať 

odpadové hospodárstvo je viac ako nevyhnutné a budú sa na to využívať prostriedky zo štrukturálnych 

fondov. Uviedol, že rozhodnutiami vlády a enormným zvyšovaním vstupov dôjde k výraznému 

zaťaženiu občanov naprieč celým Slovenskom. Dodal, že ideme do obdobia, ktoré bude náročné 

spoločensky ale aj ekonomicky. Verí, že všetky prekážky a úskalia ktoré nás v nasledujúcom období 

čakajú budú výzvou, ktorá nás dokáže posunúť vpred a zjednotiť hlavne v spoločenských 

rozhodnutiach. Na záver poprial všetkým novozvoleným poslancom MsZ veľa trpezlivosti, 

vzájomného pochopenia, úcty a entuziazmu do nadchádzajúcej práce. Spoluobčanom zaželal veľa 

optimizmu, radosti zo života v meste  a vzájomného pochopenia pri ďalšom rozvoji nášho mesta. Celé 

znenie príhovoru tvorí prílohu zápisnice. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 

      Predkladal: primátor  

 

Ing. Marušinec ospravedlnil neprítomnosť poslanca Ing. Horta. Konštatoval, že vzhľadom na počet 

prítomných poslancov (14 z 15) je mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania 

obdržali 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 hlasovalo 14 poslancov. Zároveň sa spýtal, či sú nejaké návrhy na doplnenie 

prípadne vypustenie bodov schváleného programu. Návrhy na doplnenie alebo vypustenie bodov 

neboli, program bol schválený tak, ako bol zverejnený v zmysle § 12 ods. 4 zákona o obecnom 
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zriadení. Poslanci následne prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých 

bodov.  

  

8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

      Predkladal: primátor  

 

V zmysle Zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., mestské zastupiteľstvo 

poveruje poslanca, ktorý je oprávnený zvolať a viesť rokovanie mestského zastupiteľstva v prípadoch, 

ktoré sú zakotvené v § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta. 

Primátor navrhol, aby bol poslanec p. Vincent Bezdeda poverený a oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia MsZ. 

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo poverenie poslanca p. Vincenta Bezdedu zvolávaním 

a vedením zasadnutí MsZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.. 

 

9. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov 

Predkladal:  primátor  

 

Vychádzajúc zo zákona o obecnom zriadení komisie pri MsZ plnia funkciu poradnú, iniciatívnu 

a kontrolnú.  

 

Primátor navrhol zriadiť komisie pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné obdobie 2022 – 2026  

nasledovne: 

- finančná a majetková komisia  

- komisia výstavby, územného plánovania a dopravy  

- komisia životného prostredia, ekológie a verejného poriadku 

- komisia kultúry  

- komisia sociálna, zdravotná a bytová  

- komisia školstva  

- komisia stratégie rozvoja  

- komisia na ochranu verejného poriadku 

- komisia športu a mládeže  

- Výbor mestskej časti Kolačín 

       -     členovia  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

 

Primátor navrhol predsedov a členov komisií pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné obdobie 2022 - 

2026 nasledovne:  

 

Komisia finančná a majetková 

1. Bc. Pavol Pažítka, predseda 

2. Bc. Štefan Cucík 

3. Ing. Irena Kunertová 

4. Ing. Peter Klimovský 

5. Mgr. Andrej Michalčík  
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Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy 

1. Michal Bukovčák, predseda 

2. Ing. Matej Rehák 

3. Ondrej Straka 

4. Dr. Ing. Martin Kalafut 

5. Pavol Trokan 

 

Komisia životného prostredia, ekológie a verejného poriadku  

1. Mgr. Iveta Pekařová, predseda 

2. Ing. Jana Šošovičková, PhD. 

3. Ing. Ľubomír Kunert 

4. Mgr. Jana Hajašová 

5. Mgr. Soňa Michalčíková, PhD. 

 

Komisia kultúry 

1. Ing. Juraj Hort, predseda 

2. Lukáš Cucík 

3. Matej Plánek 

4. Martina Peterková  

5. Mgr. Drahomíra Holbová 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

1. Mgr. et Mgr. Michal Augustín, predseda 

2. MUDr. Mária Augustínová 

3. Helena Faturíková 

4. Júlia Králiková 

5. Michal Staňo 

 

Komisia školstva 

1. Ivan Viskup, predseda 

2. RNDr. Peter Perichta, CSc. 

3. Mgr. Tibor Kramár 

4. PaedDr. Soňa Kačíková 

5. Mgr. Jana Kláneková 

 

Komisia stratégie rozvoja 

1. Peter Beňo, predseda 

2. Marek Vráblik  

3. Silvia Sabová 

4. Bc. Jozef Bukovčák 

5. Lukáš Ronec 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku 

1. Mgr. Jaroslav Marušinec, predseda 

2. Bc. Štefan Cucík 

3. Ivan Viskup 

 

Komisia športu a mládeže 

1. Andrea Vaská, predseda 
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2. Vincent Bezdeda  

3. Mgr. Katarína Bukovčáková 

4. Jaroslav Tlapák 

5. Milan Vozár 

 

Výbor mestskej časti Kolačín  

1. Jaroslav Tlapák, predseda 

2. Mária Mareková 

3. Michal Hál – predseda turistov 

4. Anna Purgátová – predseda Kolačín JDS 

5. Zuzana Galková - Ovečkovo 

 

Členovia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 

1. Ing. Juraj Hort, predseda  

2. Mgr. Iveta Pekařová 

3. Jaroslav Tlapák 

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi odvolali doterajších členov komisií zriadených pri MsZ 

v Novej Dubnici a doterajších členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov.   

  

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi zriadili pre volebné obdobie 2022 - 2026 nasledovné 

komisie pri MsZ v Novej Dubnici: finančná a majetková komisia, komisia výstavby, územného 

plánovania a dopravy, komisia životného prostredia, ekológie a verejného poriadku, komisia kultúry, 

komisia sociálna, zdravotná a bytová, komisia školstva, komisia stratégie rozvoja, komisia na ochranu 

verejného poriadku, komisia športu a mládeže, Výbor mestskej časti Kolačín.  

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi zvolili predsedov a členov komisií pri MsZ v Novej Dubnici 

pre volebné obdobie 2022 -2026 v zmysle predloženého návrhu.   

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi zvolili členov komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií funkcionárov v zmysle predloženého materiálu.   

 

 

10. Poverenie poslancov vykonávaním občianskych obradov 

Predkladal: primátor  

 

Na základe zákona  č. 154/1994 Z. z. o matrikách v z. n. p. poslanci, ktorých  poverí mestské 

zastupiteľstvo, vykonávajú funkciu sobášiaceho a uskutočňujú  občianske obrady  (napr. vítanie detí do 

života, občianske pohreby). Primátor predložil návrh na poslancov, ktorí v zmysle zákona o matrikách 

budú vykonávať funkciu sobášiacich a uskutočňovať občianske obrady. Zo zákona túto funkciu 

vykonáva primátor mesta a ďalšími sú navrhnutí - Mgr. et Mgr. Augustín Michal, p. Beňo Peter, p. 

Bezdeda Vincent, Bc. Bukovčák Jozef, p. Bukovčák Michal, Bc. Cucík Štefan, Ing. Klimovský Peter, 

Mgr. Marušinec Jaroslav, Bc. Pažítka Pavol, Mgr. Pekařová Iveta, Tlapák Jaroslav, Trokan Pavol, 

Vaská Andrea a Viskup Ivan.   

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi poverili vykonávať funkciu sobášiacich poslancov v Novej 

Dubnici v zmysle predloženého materiálu.    

Ing. Marušinec navrhol, aby p. Helena Vranová vykonávala občianske pohreby.  
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Poslanci MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi poverili vykonávať občianske pohreby poslancov, doplnený  

o p. Helenu Vranovú v zmysle predloženého materiálu.     

 

11. Schválenie rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva  

Predkladal: zástupca primátora 

 

Doposiaľ platný rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici bol prijatý na rokovaní 

Mestského zastupiteľstva dňa 15. 04. 2015. Z dôvodu potreby aktualizovať uvedený dokument boli 

doplnené zmeny týkajúce sa zvolávania zasadnutí, prípravy, vedenia a priebehu rokovania mestského 

zastupiteľstva. Doteraz platný rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici sa dopĺňa 

v jednotlivých uvedených článkoch nasledovne:  

Čl. 3 Zvolávanie zasadnutí  mestského zastupiteľstva 

Svoju neúčasť poslanec na zasadnutí mestského zastupiteľstva oznámi najneskôr 24 hodín pred 

konaním mestského zastupiteľstva prostredníctvom mailu na adresu msu@novadubnica.sk, prípadne 

telefonicky na t. č. 0905 708 132 (sekretariát primátora). 

Čl. 5 Príprava zasadnutí mestského zastupiteľstva 

Predkladať materiály mestskému zastupiteľstvu sú oprávnení: primátor mesta, zástupca primátora, 

poslanci, hlavný kontrolór, prednosta MsÚ a vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení. Materiály sú 

oprávnení predkladať aj náčelník MsP a riaditelia  mestom zriadených  alebo založených spoločností 

alebo nimi  poverení zástupcovia. 

Čl. 7 Vedenie zasadnutí  mestského zastupiteľstva 

Po schválení programu zasadnutia nasleduje vždy bod programu s názvom „Slovo pre verejnosť“. 

Verejnosť má možnosť vystúpiť v trvaní maximálne 5 minút. 

Čl. 8 Priebeh rokovania mestského zastupiteľstva 

Poslanec sa môže prihlásiť do diskusie k prerokovávanému bodu maximálne v trvaní 5 minút a najviac 

jedenkrát. V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva obyvateľ 

mesta, predseda petičného výboru, prípadne ďalší subjekt, ktorý má záujem vystúpiť ku konkrétnemu 

bodu rokovania zastupiteľstva, o ich vystúpení rozhodne mestské zastupiteľstvo hlasovaním. 

Vystúpenie obyvateľa mesta, predsedu petičného výboru, prípadne ďalšieho subjektu môže trvať 

maximálne 5 minút.  

Čl. 12 Kontrola plnenia uznesení 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu uznesení mestského zastupiteľstva v zmysle § 18d Rozsah 

kontrolnej činnosti, Zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v z. n. p. . 

Platný rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici vypúšťa  v Čl. 12 bod č. 1 a 2 

1. Za plnenie  úloh obsiahnutých  v uznesení  zodpovedá ten, komu je úloha adresovaná. 

2. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a  výsledky 

kontroly  predkladá  na najbližšie  rokovanie mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Pekařová predniesla poslanecký návrh o vypustenie Čl. 8 bod č. 10. Poslanec sa môže prihlásiť 

do diskusie k prerokovávanému bodu maximálne v trvaní 5 minút a najviac jedenkrát. Navrhla, aby 

platil  pôvodný Čl. 8 bod č. 10. Poslanec sa môže prihlásiť do diskusie k prerokovanému bodu 

maximálne v trvaní 1 minúty a najviac dvakrát.   

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslaneckom návrhu Mgr. Pekařovej.  

 

Za predložený návrh hlasovali: Mgr. et Mgr. Augustín, Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Ing. Klimovský, 

Mgr. Pekařová, p. Viskup.  

Proti boli: p. Beňo, p. Bezdeda, Bc. Cucík, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, p. Tlapák, p. Trokan, p. 

Vaská.  

mailto:msu@novadubnica.sk
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Poslanecký návrh nebol prijatý.  

 

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 8 hlasmi schválili rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.  

Za boli: p. Beňo, p. Bezdeda, Bc. Cucík, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, p. Tlapák, p. Trokan, p. Vaská. 

Proti boli: Mgr. et Mgr. Augustín, Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Ing. Klimovský, Mgr. Pekařová, p. 

Viskup.  

 

 

12. Určenie platu primátora mesta  

Predkladal: zástupca primátora 

 

Návrh materiálu bol predkladaný v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1944 Z.z. 

v z.n.p. patrí primátorovi plat, ktorý je súčinnom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v hospodárstva SR, vyčíslenej na základe údaju Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny 

rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat primátora 

v zmysle citovaného ustanovenia je stanovený nasledovne: 1 211 € x 2,81 = 3 403 €. Plat starostu 

nesmie byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. . Obecné zastupiteľstvo 

môže plat primátora zvýšiť až o 60% v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.. rozhodnutím 

(uznesením). Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 95 zo dňa 04. 12. 2018 bol tento plat zvýšený 

o 60 %. V zmysle  § 7  ods. 2  zákona, nárok na plat starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie 

opätovne zvolený.  

 

Bc. Bukovčák predniesol poslanecký návrh na zmenu uznesenia, kde by bol plat primátora zvýšený 

o 40 % a  po zaokrúhlení by predstavoval sumu 4 765 €. Ako dôvod uviedol najmä súčasnú 

celoslovenskú ekonomickú situáciu, ktorá je pre väčšinu obyvateľov aj firmy náročná. Dodal, že 

v najbližšom decembrovom MsZ sa plánujú zvyšovať všetky poplatky a dane pre obyvateľov a firmy. 

Dal sľub, že pokiaľ sa ekonomická situácia zlepší a príjmy mesta pôjdu nahor, bude prvý, kto navrhne 

zvýšenie platu primátora na najvyššiu možnú hranicu.  

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslaneckom návrhu Bc. Bukovčáka. V súlade so zákonom č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest v z.n.p., plat 

primátorovi mesta ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR vyčíslenej na 

základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci  kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z. z.  v z.n.p., čo v podmienkach mesta je 2,81 násobok, pri zvýšení o 40% v zmysle § 4 ods. 

2 zákona č. 253/1994 Z. z. v z. n. p. . Plat primátora predstavuje sumu 4 765 € hrubej mzdy.     

 

Za predložený návrh hlasovali: Mgr. et Mgr. Augustín, Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Ing. Klimovský, 

Mgr. Pekařová, p. Viskup.  

Proti boli: p. Beňo, p. Bezdeda, Bc. Cucík, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, p. Tlapák, p. Trokan, p. 

Vaská.  

 

Poslanecký návrh nebol prijatý.  

     

Poslanci MsZ v Novej Dubnici 8 hlasmi určili v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.,  plat primátorovi mesta 

ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR vyčíslenej na základe údajov 

ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a  násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z.  
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v z.n.p., čo v podmienkach mesta je 2,81 násobok, zvýšený o 60% v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. v z.n.p. . Plat primátora predstavuje sumu 5.445 € hrubej mzdy.  

 

Za boli: p. Beňo, p. Bezdeda, Bc. Cucík, Mgr. Marušinec, Bc. Pažítka, p. Tlapák, p. Trokan, p. Vaská. 

Proti boli: Mgr. et Mgr. Augustín, Bc. Bukovčák, M. Bukovčák, Ing. Klimovský, Mgr. Pekařová, p. 

Viskup.  

 

 

13. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátorovi mesta 

Predkladal: zástupca primátora 

 

 

Návrh materiálu bol predložený v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v z.n.p. 

patrí primátorovi počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu alebo 

v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa, na jej účely sa 

primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi 

poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenka ani do konca kalendárneho roku, a ak o tom rozhodlo 

obecné zastupiteľstvo. Funkčné obdobie primátora sa v zmysle § 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. končí zložením sľubu novozvoleného primátora. Dňom 23. 11. 2022 

končí primátorovi pôvodné funkčné obdobie, t.j. zaniká mu mandát. Nevyčerpaná dovolenka za práve 

skončené obdobie primátora neprechádza do jeho ďalšieho funkčného obdobia. Na základe vyššie 

uvedených skutočností bol MsZ predložený návrh na schválenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky 

primátora mesta z dôvodu skončenia jeho funkčného  obdobia v rozsahu 10 dní.  

 

Ing. Marušinec uviedol, že finančné prostriedky z jeho nevyčerpanej dovolenky budú rozdané 

športovým klubom. 

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo v súlade s § 2 ods. 2  zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení  a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. preplatenie 

nevyčerpanej dovolenky primátorovi mesta z dôvodu skončenia jeho funkčného obdobia, t.j. z dôvodu 

zániku mandátu v rozsahu 10 dní.  

Hlasovania sa zdržal: Mgr. et Mgr Augustín, Bc. Bukovčák.  

 

 

14. Záver 

 

 

Primátor mesta poďakoval všetkým prítomným za účasť na ustanovujúcom MsZ. Poprial všetkým 

pekný zvyšok dňa.   

 

 

I. overovateľ       II. overovateľ 

Mgr. et Mgr. Augustín Michal     Beňo Peter 

 

  

 

        Ing. Peter Marušinec 

        primátor mesta 

 

 

Zapísala: Mgr. Daniela Mauerová 


