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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 25. 10. 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 m.p.o., riaditeľku 

ZpS, zástupcov regionálnych novín a  verejnosť. Ospravedlnil  neprítomnosť  poslancov  Bc. Cucíka, 

Mgr. Pekařovej. Ing. Marušinec skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (13 z 15) je 

mestské zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Návrh programu rokovania dostali poslanci na pozvánke 

spoločne s príslušnými materiálmi. Ako prvé dal hlasovať o programe zastupiteľstva tak, ako bol 

zverejnený v zmysle § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Za návrh programu ako celok hlasovali 

všetci poslanci. Zároveň sa spýtal, či sú nejaké návrhy na doplnenie prípadne vypustenie bodov 

schváleného programu. Bc. Pažítka dal návrh na schválenie bodu č. 12 Zriadenie záložného práva 

k nehnuteľnostiam v prospech ŠFRB – Zariadenie sociálnych služieb, bodu č. 13 Informácia o výsledku 

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 a bodu č. 14 Schválenie Súťažných 

podmienok pre 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“. Ing. 

Marušinec sa spýtal, či sú ešte nejaké doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy. Zároveň dal hlasovať 

o programe rokovania MsZ po jeho zmene a doplnení. Za doplnený poslanecký návrh o body č. 12, č. 

13 a č. 14 hlasovali všetci poslanci. Na záver dal hlasovať o programe po doplnení bodov č. 12, č. 13 

a č. 14. Za program hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov zápisnice boli určení RNDr. Perichta, 

CSc., a Ing. Šošovičková, PhD. . Písaním zápisnice bola určená Mgr. Mauerová. Poslanci následne 

prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých bodov.   

 

 

 
1. Návrh na použitie rezervného fondu na bežné výdavky a s tým spojená zmena rozpočtu   

    Predkladala: prednostka 

 

V zmysle § 20 ods.1, písm. a/ zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle Čl. II 

ods.4 Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov zo dňa 13.7. 2022, ktorí 

pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z. z. v z. n. p., na  rok 2022, zamestnávateľ 

poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augusta 2022, odmenu v sume 500 €. 

Odmena bude vyplatená za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Mesto vyplatí 

príslušnú výšku odmeny 500 €  a povinné odvody za zamestnávateľa. Povinnosťou mesta je nájsť tieto 

finančné prostriedky v rozpočte mesta a vyplatiť ich. Okrem vyplatenia odmien zamestnancom 

mestského úradu je jeho povinnosťou zabezpečiť vyplatenie týchto odmien aj zamestnancom školských 

zariadení, okrem tých, ktorí vykonávajú prenesený výkon štátnej správy.  Nakoľko k schváleniu návrhu 

na vláde SR na vyplatenie odmien došlo až v priebehu roka, mesto nemá tieto výdavky rozpočtované, a 

nie je schopné vyčleniť tieto finančné prostriedky v rámci bežného rozpočtu, čo považujeme za 

mimoriadnu okolnosť. Pre školské zariadenia je potrebné vyčleniť finančné prostriedky v objeme 

45 654 €. Odmeny pre zamestnancov mestského úradu sa podarilo zabezpečiť presunmi na položkách 

v rámci bežného rozpočtu.  
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Právny subjekt 

Zamestnanci 

na plný 

úväzok 

Zamestnanci 

na čiastočný 

úväzok 

Mzdy Odvody Suma celkom 

Základná škola 9 4 3 052,00 1 068,00 4 120,00 

Materská škola 52 0 

22 

097,00 6 990,00 29 087,00 

CVČ 8 0 1 800,00 687,00 2 487,00 

ZUŠ 15 7 7 380,00 2 580,00 9 960,00 

 84 11 

34 

329,00 

11 

325,00 45 654,00 

 

V §10 od. 9, Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov hovorí - Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady 

bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku VUC, alebo na 

likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú 

rozpočtované  a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo VUC na základe rozhodnutia svojho 

zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu. 

Vo vzťahu k aplikácii §14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. sa hovorí...Obec a VUC môžu vykonať 

rozpočtové opatrenie „ povolené prekročenie a viazanie finančných operácií “ do 31.augusta príslušného 

rozpočtového roka. Obec a VUC môžu po tomto termíne vykonávať v priebehu rozpočtového roka len 

také zmeny rozpočtu, ktorými sa nezvýši schodok rozpočtu. 

Na základe usmernenia MF SR zo dňa 28.7. 2022 sa pripúšťa vykonávanie rozpočtových opatrení 

zvyšujúci schodok rozpočtu aj po uvedenom termíne a je možné ich so súhlasom príslušného orgánu 

obce vykonávať aj po 31.8. bežného rozpočtového roka. Uvedené sa vzťahuje na zapojenie prostriedkov 

rezervného fondu. 

MsZ zo dňa 16.12. 2021 bolo schválené zapojenie rezervného fondu do rozpočtu na rok 2022 vo výške            

150 000 € na úhradu investičnej akcie – rekonštrukcia kina.  

Z dôvodu vzniknutej mimoriadnej okolnosti  - vykrytie vyplatenia odmien zamestnancom školských 

zariadení, predkladám žiadosť o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 75 /a presun finančných 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v sume 45 654 €.  

Presun sa vykoná z  položky 0443 717002 71301016 (kapitálový výdavok) rekonštrukcia kina v sume 

45 654 €, táto položka má rozpočtovaný kód zdroja 46, čo je financovanie investičnej akcie z rezervného 

fondu, na položku odmeny, ktorá je rozpočtovaná priamo na právnych subjektoch. Finančné prostriedky 

budú zaslané jednotlivým právnym subjektom v termíne tak, aby boli vyplatené v mesiaci november 

2022. 

 

Ing. Marušinec k uvedeného bodu dodal, že príjmy z podielovej dane za november a december by mali 

byť z MF SR navýšené. Uviedol, že mesto vopred požiadalo o vyčlenenie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu s tým, že pokiaľ sa príjmy podľa prognózy naplnia, budú rozpočtovým opatrením  

v priebehu mesiaca november a december vrátené späť do rezervného fondu a budú slúžiť na úhradu 

výdavkov  spojených s KC  Panorex.   

 

RNDr. Perichta, CSc., chcel vedieť, prečo majú v tabuľke zamestnanci základnej školy uvedenú nízku 

celkovú sumu a či budú vyplatení z iných zdrojov.   

 

Ing. Marušinec uviedol, že ide o originálne kompetencie, nakoľko učitelia už dostali vyplatenú finančnú 

čiastku z prenesených kompetencií, dodal, že v tabuľke je uvedená čiastka pre školskú jedáleň a školský 

klub detí.   
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo použitie rezervného fondu na vykrytie výdavkov bežného 

rozpočtu  v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. , z dôvodu mimoriadnej okolnosti, a to vyplatenie 

odmien zamestnancom školských zariadení vo výške 500 €, ktoré neboli rozpočtované, a teda neboli 

kryté príjmami bežného rozpočtu mesta v roku 2022. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu - presun finančných prostriedkov 

z  kapitálových výdavkov, rozpočtovaných z rezervného fondu  na vykrytie výdavkov v bežnom 

rozpočte  v objeme 45 654 € .        

 

 

2.  Návrh na odpísanie pohľadávok mesta Nová Dubnica  

     Predkladala: prednostka  

 

NR SR schválila zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 01.01. 2020. Zákon upravuje postup ukončenia 

exekučných konaní začatých pred 01. 04. 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31.03. 2017 

(tzv. staré exekúcie). Paušálne trovy znáša oprávnený, t. j. mesto Nová Dubnica. Predmetom návrhu 

odpísania pohľadávok sa stávajú ukončené staré exekúcie, taktiež pohľadávky zaniknutej spoločnosti 

a  spoločnosti vymazanej z obchodného registra. Pohľadávky, ktoré mesto Nová Dubnica navrhuje 

odpísať k 31.10. 2022 sú vo výške 3.589,62 € a sú to pohľadávky, ktoré budú odpísané z podsúvahových 

účtov alebo z evidencie mesta a nenastane  u nich už žiadne peňažné plnenie. V prípade, že budú 

pohľadávky schválené MsZ, tieto budú odpísané z účtovníctva mesta na základe toho, že sa už nečaká 

ich následná úhrada. Ide o pohľadávky, ktoré sa odpíšu z účtovníctva na základe § 84 č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní (daňový poriadok) v z. n. p., nakoľko ich vymáhanie od dlžníka je bezvýsledné.  

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

spracovaný na základe podkladov zo správy za daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad, z BP m.p.o., 

z ekonomického oddelenia a mestskej právničky JUDr. Kataríny Martinkovej, s ktorou bol celý materiál 

prekonzultovaný a jej pripomienky sú zapracované priamo v rozborovej časti materiálu.  

 

Ing. Marušinec k uvedenému bodu vysvetlil, že ide hlavne o pohľadávku z  r. 2014, 2015 a 2016.  

Doplnil, že exekúcie boli zastavené v zmysle zákona, ktorý bol prijatý, pričom ide o nevymožiteľné 

pohľadávky.     

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh na odpísanie pohľadávok k 31.10. 2022 podľa 

predloženého materiálu v celkovom objeme  3. 589, 62 €.  

 

3. Odpísanie pohľadávok Zariadenia pre seniorov 

     Predkladala: riaditeľka zariadenia    

  

Pohľadávky, ktoré Zariadenie pre Seniorov Nová Dubnica navrhuje odpísať sú vo výške 4.147, 21 €.   

Všetky uvedené pohľadávky sú vedené v účtovníctve. Pohľadávky sú rozdelené podľa nasledujúceho 

kritéria: 

 

1. Pohľadávky, ktoré budú naďalej vedené v evidencii pohľadávok na podsúvahových účtoch sú 

vo výške 0 €.  
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2. Pohľadávky, ktoré budú odpísané z podsúvahových účtov alebo z evidencie a nenastane už 

u nich žiadne peňažné plnenie sú vo výške 4.147, 21 €. 

 

V prípade, že budú pohľadávky podľa bodu 1. schválené MsZ a odpísané z účtovníctva,  budú aj naďalej 

vedené v podsúvahovej evidencii. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade následnej úhrady už odpísanej 

pohľadávky do podsúvahovej evidencie, bude úhrada zúčtovaná v účtovníctve. Zariadenie pre Seniorov 

Nová Dubnica týmto nestráca nárok na prijatie uvedenej platby. Po odpísaní na podsúvahový účet bude 

tieto pohľadávky naďalej sledovať mestská právnička a budú aj predmetom informatívnej správy o stave 

pohľadávok. V prípade zoznamu pohľadávok podľa bodu 2, tieto budú odpísané z účtovníctva na 

základe toho, že sa nečaká už ich následná úhrada. Dôvodovú správu tvorí aj jej rozborová časť podľa 

jednotlivých druhov pohľadávok.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh na odpísanie pohľadávok k 31. 12. 2022 podľa 

predloženého materiálu v celkovom objeme 4.147, 21 €.  

 

4. Informácia správa o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31.12. 2021 

    Predkladala: prednostka  

 

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

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

dodatkov, Príkazu primátora  mesta Nová Dubnica  č. 6/2021 zo dňa 22.10. 2021 a jeho dodatku na 

vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Nová 

Dubnica, bola vykonaná inventarizácia majetku ku dňu 31. 12. 2021: 

 

A)  Dlhodobý majetok  - účtovná  trieda 0 

do ktorého patria: 

účtovná skupina 01 - Dlhodobý nehmotný majetok, 

účtovná skupina 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný,  

účtovná skupina 03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný, 

účtovná skupina 04 - Obstaranie dlhodobého majetku, 

účtovná skupina 05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok, 

účtovná skupina 06 - Dlhodobý finančný majetok, 

účtovná skupina 07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku, 

účtovná skupina 08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku, 

účtovná skupina 09 - Opravné položky k dlhodobému majetku 

B)  Zásoby – účtovná  trieda 1 

C)  Finančné účty – účtovná  trieda 2 

D)  Zúčtovacie vzťahy – účtovná  trieda 3 

E)  Vlastné imanie a dlhodobé záväzky – účtovná  trieda 4 

F)  Uzávierkové účty a podsúvahové účty – účtovná  trieda 7    

K vykonaniu, riadeniu a ku koordinácii inventarizačných prác bola primátorom mesta menovaná 

ústredná inventarizačná komisia (ÚIK) v zložení: 

Ing. Eva Lackovičová - predseda 

JUDr. Dagmar Gregušová - člen  (pracovný pomer ukončený k 31. 12. 2021) 

Ing. Darina Zajacová - člen 

Ing. Róbert Ruman - člen 

Mgr. Erika Brezinová  - člen 
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a určených 18 čiastkových inventarizačných komisií (ČIK), ktoré inventarizovali majetok podľa úsekov, 

kde sa jednotlivé druhy majetku evidujú a kde sa s ním hospodári, a to nasledovne:  

 

Ústredná inventarizačná komisia zistila:  

 

1) Pri inventarizácii za rok 2021 nebolo zistené manko ani prebytok, všetok majetok zistený 

pri inventúre bol evidovaný v evidencii majetku mesta Nová Dubnica.   

2) Zásady pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov podľa 

Príkazu primátora mesta č. 6/2021 boli dodržané. 

3) Neupotrebiteľný majetok navrhnutý na vyradenie Vyraďovacou a likvidačnou komisiou (VaLK) 

v zmysle platnej legislatívy a vnútorných noriem mesta bol vyradený a zlikvidovaný podľa 

likvidačných protokolov. Celý proces vyradenia a likvidácie neupotrebiteľného majetku 

bol vykonaný do 31.12. 2021. 

4)  Stav majetku a jeho opotrebenie zodpovedá dobe používania. 

5)  Obsahový a časový harmonogram inventarizácie bol dodržaný. 

6) Materiály o inventarizácii právnych subjektov (Zariadenie pre seniorov, Centrum voľného času,   

ZŠ Janka Kráľa, ZUŠ, Materskej školy a Bytového podniku) boli odovzdané kompletne a v súlade 

s časovým harmonogramom. 

7) Evidencia majetku na majetkovom oddelení a účtovníctvo na ekonomickom oddelení sú programovo 

prepojené. Je tým zabezpečená jednoznačnosť a zosúladenie prírastkov a úbytkov majetku medzi 

evidenciou majetku a účtovníctvom. 

 8) V priebehu roku 2021 sa uskutočnili 3 zasadnutia Vyraďovacej a likvidačnej komisie. 

9) Ústredná inventarizačná komisia ďalej konštatuje, že inventarizácia hospodárskych prostriedkov 

a záväzkov mesta bola vykonaná v zmysle platného zákona o účtovníctve.  

 

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

mesta Nová Dubnica k 31.12. 2021.   

         

                                                     

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

     správa o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou  

     Predkladala: prednostka  

 

Dňa 04.04.2022 bola na základe podkladov z účtovníctva vypracovaná správa nezávislého audítora 

z auditu  účtovnej závierky za obdobie od 01.01.2021 do 31.12. 2021. Podľa vyjadrenia pani audítorky 

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

Nová Dubnica k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. .  

 

Informatívna správa o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou: 

 

Dňa 14.10.2022 bola na základe podkladov z účtovníctva vypracovaná správa nezávislého audítora 

o overení konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie od 01.01. 2021 do 31.12. 2021. Podľa vyjadrenia 

pani audítorky konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky poskytuje pravdivý a verný obraz 

konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2021 a konsolidovaného výsledku 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v z. n. p. . 
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Dňa 20.10. 2022 bol na základe podkladov z účtovníctva vypracovaný Dodatok správy nezávislého 

audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe, v ktorom na základe prác 

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

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe konsolidujúcej účtovnej jednotky 

mesta Nová Dubnica zostavenej za rok 2021 sú v súlade s jej individuálnou 

aj konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok, 

- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.  

 

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

a pre konsolidovanú účtovnú závierku konsolidovaného celku mesta Nová Dubnica k 31.12. 2021. 

 

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

správy s účtovnou závierkou a Informatívnu správu o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou 

účtovnou závierkou.  

 

6. Správa o plnení oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre získanie finančných 

    prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov    

    Predkladala: prednostka   

 

Oddelenie stratégie rozvoja MsÚ v Novej Dubnici sleduje možnosti získania finančných prostriedkov 

z grantových systémov ministerstiev SR, štrukturálnych fondov EÚ, prípadne iných zdrojov 

na projektové zámery a iné aktivity mesta. Vypracováva, prípadne spolupracuje pri vypracovávaní 

projektov a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. Ku dňu 13.10. 2022 boli podané 4 žiadosti 

o dotáciu, v realizácii je 5 projektov, ukončené boli 3 projekty a v príprave sú 3 žiadosti o poskytnutie 

dotácie. 

Zoznam podaných žiadostí k 13.10.2022: 

1. „Mechanicko - biologická úprava komunálneho odpadu v meste Nová Dubnica“ 

2. „Regenerácia vnútroblokov v Sadoch Cyrila a Metoda v Novej Dubnici“ 

3. „Zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica“ 

4. „Oslavy 65. výročia mesta Nová Dubnica“ 

 

Zoznam schválených projektov a projektov v realizácii: 

1. „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica“ 

2. „Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica - bývalé kino Panorex a okolie“ 

3. „Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Dubnica“ 

4. „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v mestskej knižnici v Novej 

      Dubnici“ 

5. „Realizačný projekt výsadby - mesto Nová Dubnica“ 

 

Zoznam ukončených projektov: 

1. „Zariadenie sociálnych služieb“ 

2. „Rekonštrukcia a nadstavba Požiarnej zbrojnice  - Kolačín, časť fasáda a brány“ 

3. „Oslavy 65. výročia mesta Nová Dubnica“ 

 

Zoznam pripravovaných žiadostí o dotáciu: 

1. „Rekonštrukcia kina Panorex“ 

2. „Rekonštrukcia atletickej dráhy v Novej Dubnici“ 

3. „Festival dychových orchestrov a mažoretiek“ 

Popis podaných žiadostí k 13.10. 2022: 
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1. „Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu v meste Nová Dubnica“ 

- Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) bola podaná v rámci výzvy 

OPKZP-PO1-SC111-2019-58 – 58 dňa 15.06. 2022 

- Projekt je zameraný na vybudovanie haly na  triedenie odpadu s osadenou triediacou linkou a 3-

komorovým hydraulickým lisom na triedenie časti zmesového komunálneho odpadu 

v predpokladanom cieľovom spracovanom množstve 500 t zmesového komunálneho odpadu 

ročne a rekonštrukciu časti povrchu zberného dvora ako prístupovej komunikácie k objektu novej 

haly vrátane zbúrania  časti existujúcej stavby.  

- Žiadosť je v štádiu odborného hodnotenia, schvaľovací proces nie je ukončený.  

Podrobný rozpočet projektu 

Spolu – celkový rozpočet projektu 737 580,00 

Požadovaná výška NFP 700 701,00 

Spolufinancovanie 5%:   36 879,00 

 

2. „Regenerácia vnútroblokov v Sadoch Cyrila a Metoda v Novej Dubnici“ 

- Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87 dňa 30.03. 

2022 

- Celková kompozícia a návrh úprav vnútroblokov vychádzajú z požiadaviek mesta a potrieb 

tu žijúceho obyvateľstva, ako aj z celkovej kompozície a rozmiestnenia objektov a komunikácií. 

Verejná zeleň v celom riešenom verejnom priestore je  navrhovaná vzrastlými drevinami, 

skupinami krov, plošnými výsadbami krov, obnova novými výsadbami - kvetinovo - krovitými 

záhonmi s doplnkovými prvkami ako je vtáčia búdka, hmyzí hotel a napájadlo pre vtáky. 

Do riešeného priestoru je navrhnutý nový mobiliár, oplotené detské ihrisko, oplotené ihrisko 

pre psy s prvkami agility, exteriérové fitness zostavy, pergola s lianou, pingpongový stôl, 

šachové stolíky. Regenerované budú štrkové chodníky v parkoch na tzv. mlátové chodníky.  

- Žiadosť je v štádiu odborného hodnotenia, schvaľovací proces nie je ukončený. 

Podrobný rozpočet projektu 

Spolu – celkový rozpočet projektu 376 485,53 

Požadovaná výška NFP 357 661,25 

Spolufinancovanie 5%:   18 824,28 

 

3. „Zvýšenie kapacity zberného dvora Nová Dubnica“ 

- Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72 – 72 

dňa 15.03. 2022 

- Projekt je zameraný na rekonštrukciu prístrešku na zbernom dvore, nákup vozidla na zvoz 

vytriedeného odpadu a nákup veľkokapacitných kontajnerov. Navrhovaný prístrešok zabezpečí 

zvýšenie kapacity zberného dvora a jeho stavebno-technické riešenie zabezpečí väčšiu flexibilitu 

skladovacích plôch.  

- Žiadosť je v štádiu odborného hodnotenia, schvaľovací proces nie je ukončený.  

Podrobný rozpočet projektu 

Spolu – celkový rozpočet projektu 357 490,60 

Požadovaná výška NFP 339 616,07 

Spolufinancovanie 5%:   17 874,53 

 

4. „Oslavy 65. výročia mesta Nová Dubnica“ 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná podľa VZN č. 36/2020 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu TSK dňa 14.02. 2022 

- Projekt bol zameraný na pokrytie nákladov (honorárov) umeleckých vystúpení počas Dní mesta 

– osláv 65. výročia vzniku mesta. 
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- Projekt bol ukončený a vyúčtovaný. 

Celkový rozpočet:  26 642,13 € 

Získaná dotácia:    1 200,00 € 

Spolufinancovanie:  23 642,13 € 

Sponzorské:    1 800,00 € 

 

Popis schválených projektov a projektov v realizácii: 

1. „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica“ 

- Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

- Projekt je zameraný na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

odpadov v predpokladanom cieľovom spracovanom množstve 1000 t bioodpadu ročne, 

pozostáva zo zakúpenia technológie - aeróbneho fermentora, miešacieho a drviaceho voza, 

šmykom riadeného nakladača a rekonštrukcie spevnených plôch na zbernom dvore. Projekt 

je v realizácii od roku 2021. 

- V súčasnosti sa pripravujú a aj prebiehajú verejné obstarávania na jednotlivé aktivity projektu. 

Podrobný rozpočet projektu 

Spolu – celkový rozpočet projektu 807 238,21  

Schválená výška NFP 766 876,30 

Spolufinancovanie 5%:   40 361,91 

 

2. „Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica - bývalé kino Panorex a okolie“ 

- Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62  

- Projekt rieši odvod dažďových vôd zo striech objektu kina, spevnených plôch prislúchajúcich 

k objektu a ich priame zachytenie a využitie v okolí kina, vďaka čomu dažďové vody nebudú 

zaťažovať verejnú kanalizáciu. Realizáciou projektu budú dažďové vody odvádzané 

do podzemnej retenčnej nádrže a následne do vsakovania. Dažďová voda bude využitá 

na automatickú závlahu plôch verejnej zelene a dažďovej záhrady v okolí kina. Projekt 

je v realizácii od roku 2022. 

- Prebieha realizácia sadových úprav a odoslaná bola 1. žiadosť o platbu za stavebné práce. 

Podrobný rozpočet projektu 

Spolu – celkový rozpočet projektu 229 782,37 

Schválená výška NFP 218 293,25 

Spolufinancovanie 5%:   11 489,12 

 

3. „Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Dubnica“ 

- Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 

- Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí 

za účelom zabezpečenia zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí 

s cieľom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Aktivitu realizuje 

8 kvalifikovaných opatrovateliek - zamestnankyne mesta. Aktivita sa realizuje v meste 

Nová Dubnica, vrátane mestskej časti Kolačín.  

- Projekt je v realizácii od 1/2022, priebežne sú z projektu čiastočne preplácané mzdy 

8 opatrovateliek.  

Podrobný rozpočet projektu 

Spolu – celkový rozpočet projektu 130 560,00 

Požadovaná výška NFP 130 560,00 

Spolufinancovanie 0%            0,00 

 

4. „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej 
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      Dubnici“  

- Žiadosť o poskytnutie NFP bola podaná v rámci výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75 

- Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu Mestskej knižnice v Novej Dubnici. Dôvodom návrhu 

riešenia rekonštrukcie priestorov je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v knižnici 

a zlepšenie úrovne hygienických štandardov. Celý priestor knižnice bude sprístupnený aj pre 

návštevníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu pomocou bezbariérovej plošiny namontovanej 

na schodisku. Spolu s celkovou rekonštrukciou sú z dôvodu zvýšenia hygienických štandardov 

pre priestory knižnice navrhnuté stojanové germicídne žiariče, na dezinfekciu ovzdušia 

príslušných miestností. 

- Žiadosť bola schválená, schvaľovací proces je ukončený. 

Podrobný rozpočet projektu 

Spolu – celkový rozpočet projektu 210 526,25 

Požadovaná výška NFP 199 999,94 

Spolufinancovanie 5%:   10 526,31 

 

5. „Realizačný projekt výsadby - mesto Nová Dubnica“ 

- Žiadosť o poskytnutie podpory bola podaná v roku 2020  

- Projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených 

území. Zameriava sa hlavne na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania 

prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry a to prostredníctvom 

realizácie vegetačných prvkov. Projekt bude realizovaný v lokalite Dlhé diely - Areál pri potoku. 

Bude vysadených  89 ks drevín v zložení topoľ čierny, jelša lepkavá a vŕba rakytová.  

- Projekt je v štádiu po podpise Zmluvy o poskytnutí podpory so Slovenskou agentúrou životného 

prostredia, komunikuje sa ohľadom termínu výsadby. 

Celkový rozpočet: 14 728,00 € 

Schválená dotácia:   14 728,00 € 

Spolufinancovanie:           0,00 € 

 

Popis ukončených projekty: 

1. „Zariadenie sociálnych služieb“ 

- Na výstavbu zariadenia sociálnych služieb bol mestu Nová Dubnica poskytnutý úver zo ŠFRB. 

Stavba bola ukončená a zhotoviteľom odovzdaná 19.7.2022. V súčasnosti prebieha kolaudačné 

konanie. 

Celkový rozpočet:  1 695 525,65 € 

Výška úveru:  1 372 000,00 € 

Vlastné zdroje:     323 525,65 € 

 

2. „Rekonštrukcia a nadstavba Požiarnej zbrojnice  - Kolačín, časť fasáda a brány“ 

- Žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra 

SR bola podaná v roku 2018 

- Rekonštrukcia budovy začala v roku 2017. Na prácach sa podieľali hlavne členovia hasičského 

zboru, ktoré vykonávali vo svojom voľnom čase. Účelom nadstavby, zateplenia a výmeny 

garážových brán je zabezpečiť dostatočné priestory nielen pre zasahujúcich členov, 

ale aj pre hasičskú techniku a zároveň aj zníženie energetickej náročnosti budovy. Práce 

sú ukončené, na zúčtovaní dotácie sa pracuje. 

Celkový rozpočet: 104 471,32 € 

Schválená dotácia:     30 000,00 € 

Vlastné zdroje:    74 471,32 € 

3. „Oslavy 65. výročia mesta Nová Dubnica“ 
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- Popis k projektu je uvedený v časti „Popis podaných žiadostí k 13.10. 2022“ 

 

Popis pripravovaných žiadostí o dotáciu: 

1. „Rekonštrukcia kina Panorex“ 

- Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ŽoPPM) bude podaná v rámci Plánu Obnovy, 

výzvy Ministerstva dopravy, výstavby SR č. 02I02-29-V01 

- Projekt bude zameraný na čiastočnú refundáciu nákladov, ktoré mestu vnikli pri rekonštrukcii 

kina Panorex. V zmysle výzvy nie sú všetky výdavky spojené s rekonštrukciou kina považované 

za oprávnené, preto do ŽoPPM budú zahrnuté len niektoré výdavky. 

- Predpokladaný termín podania ŽoPPM je koniec októbra – začiatok novembra 2022 

 

2. „Rekonštrukcia atletickej dráhy v Novej Dubnici“ 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie plánujeme podať v rámci výzvy Fondu na podporu športu.  

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu je začiatok novembra 

2022. 

- Projekt bude riešiť rekonštrukciu existujúcej atletickej dráhy. Zámerom je vytvorenie funkčnej 

bežeckej dráhy na bezpečnom povrchu v požadovanej kvalite a dotvorenie športového areálu 

aj po estetickej stránke. Atletická dráha – ovál bude obsahovať 3 bežecké dráhy v dĺžke jednej 

400 m. Bežecká rovinka bude obsahovať 6 dráh s dĺžkou jednej 100 m. 

Celkový rozpočet: 403 382,87 € 

 

3. „Festival dychových orchestrov a mažoretiek“ 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie plánujeme podať v rámci výzvy Fondu na podporu umenia 

do 26.10.2023 

- Festival je medzinárodnou nesúťažnou prehliadkou mladých dychových orchestrov 

v sprievode tanečných mažoretkových skupín. V roku 2023 sa uskutoční deviaty ročník. 

Celkový rozpočet:   27 800,00 € 

Požadovaná dotácia:     25 020,00 € 

Vlastné zdroje:      2 780,00 € 

 

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

na vedomie správu o plnení oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre získanie finančných 

prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov.     

 

JUDr. Holba uviedol, že KSRM mala zasadnutie per rollam, vzhľadom k tomu, že boli posunuté 

rokovania zastupiteľstva. Zároveň poďakoval všetkým členom komisie za odvedenú prácu, zvlášť 

J. Bukovčákovi, Ing. Lendelovi a Ing. Kunertovi. Vyslovil tiež vďaku za ústretovosť garantkám 

komisie, dlhoročnej Ing. J. Orieškovej a súčasnej garantke Ing. L. Vrbovej a Ing. K. Matulovej.      

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o plnení oddelenia stratégie rozvoja 

pri príprave projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov.     

 

7.  Návrh VZN č. 9/2022 o čistote a poriadku v meste   

     Predkladala: prednostka  

 

Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Dubnica, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 7/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Nová Dubnica bol spracovaný 

na základe  vyhovenia protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín. Protest prokurátora 



11 
 

bol podaný proti Čl. 4 VZN mesta Nová Dubnica č. 7/2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 

mesta Nová Dubnica. 

Prokurátor navrhol zrušiť napadnutý Čl. 4 Sankcie zrušiť v celom rozsahu  a bez náhrady, pretože 

ustanovenie Čl. 4 vo všetkých bodoch je v rozpore s ustanovením §6 odsek 1 Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, ako aj s ustanoveniami  Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. MsZ v Novej 

Dubnici dňa 28. 9. 2022 na svojom zasadnutí uznesením č. 62 vyhovelo protestu prokurátora, preto 

je spracovaný a predložený na schválenie tento návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2022 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Nová Dubnica. Navrhujeme vypustiť celý 

Čl. 4 Sankcie. V Čl. 5 Záverečné ustanovenia dopĺňame odsek 5.4. v znení: Sankcie za porušenie tohto 

nariadenia upravujú osobitné predpisy. Odsek dopĺňa odkaz pod čiarou na zákon o obecnom zriadení 

a zákon o priestupkoch, podľa ktorých je možné prípadné ukladanie sankcií.  

 

M. Bukovčák sa opýtal, čo to bude znamenať v praxi a ako sa budú tieto pokuty vymáhať.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že priestupky bude riešiť Okresný úrad.   

  

MsZ v Novej Dubnici 12 schválilo VZN č. 9/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN nariadenie mesta Nová 

Dubnica o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Nová Dubnica. 

Bc. Pažítka sa zdržal hlasovania.  

 

8. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., za rok 2021  

    Predkladal: riaditeľ  

 

Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., predkladá MsZ informatívnu správu o hospodárení 

spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., za rok 2021. Prílohou správy je aj Účtovná závierka, ktorá 

obsahuje výkazy spoločnosti súvahu a výkaz ziskov a strát. Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. , 

vykonávala za rok 2021 činnosti ako podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, cestná nákladná 

doprava, elektroinštalácie a údržba verejného osvetlenia, zimná a letná údržba vozoviek cestných 

komunikácii a chodníkov, drobné opravy ciest a chodníkov, demolácie a zemné práce, prípravné práce 

pre stavbu, mechanické úpravy na objednávku alebo na zmluvnom základe, záhradnícke a sadovnícke 

práce, údržba zelene, prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájom 

priemyselného tovaru, podnikateľské poradenstvo, kúpa tovaru za účelom jeho predaja, 

sprostredkovanie obchodu. K 31.12.2022 bolo v pracovnom pomere 22 pracovníkov. Z toho 3 THP, 

3 dôchodcovia. Z 19 manuálnych pracovníkov majú  9 vodičov a 10 pomocných pracovníkov. 

Čo sa týka strojového parku, využívali 3 smetiarske autá – 1 ks MERCEDES a 2 ks RENAULT. 

Na vývoz VKK využívali RENAULT a TATRU  T-158, ktorú v zimnom období využívali na zimnú 

údržbu. Nákladné vozidlo MAN väčšinou využívali na odvoz pokosenej trávy. Mechanizmy UNC 

a LOCUST používali na stavebné práce a práce na zbernom dvore. Na kosenie mali 2 ks kosačky JOHN 

DEERE, 1 ks ETESIA, 4 ks krovinorezy Husqvarna. V uplynulom roku predali vozidlo LIAZ – 

PACKER pre nevyhovujúci stav za 3 000,00 € s DPH (vozidlo na vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

r. výroby 1998 ). Predali vozidlo LIAZ Š 706 pre nevyhovujúci technický stav za 2 500,00 € s DPH  

(vozidlo sa používalo na zabezpečenie zimnej údržby r. výroby 1986). Z mechanizmov predali 

traktobager CATEPILAR 428C z dôvody zlomeného ramena na podkopovej lyžici a značného 

opotrebenia celého stroja za 8 500,00 € s DPH. Nakoľko rok výroby ostatných existujúcich vozidiel 

sa pohybuje od roku 1986 do roku 2002 s výnimkou MERCEDES – 2008 a TATRA T158-2000, 

vznikajú veľké náklady na nákup a výmenu náhradných dielov.  

Vozidlá u ktorých sa vykonáva pravidelná STK nastávajú problémy, sprísnené sú  aj EK. Hlavná náplň 

spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., bola v uplynulom roku zameraná hlavne na vývoz odpadu 
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a kosenia. V menšom rozsahu sa vykonávali stavebné činnosti – opravy chodníkov, ciest – výtlky, 

prepadnuté vpúste, oprava stojísk na kontajnery, osádzanie lavičiek, smetných košov, údržba detských 

ihrísk, orezy a výruby stromov. Vykonávali tiež údržbu verejného osvetlenia. V časti IBV – Miklovky 

bola vykonaná rekonštrukcia VO – položenie nových káblov a zemnenia pre VO. Okrem vykonávania 

služieb, údržby a opráv pre mesto Nová Dubnica, v r. 2021 poskytovali služby v oblasti vývozu 

komunálneho odpadu pre firmy z blízkeho okolia a pre obce Košecké Podhradie, Horná Poruba, 

Slávnica, Bohunice.  

V hospodárskej činnosti vytvorili zisk 13 355, 49 € po zdanení, čo je nárast oproti roku 2020 

o 4 982,86 €.  Náklady predstavovali 602 930,39 €. Výnosy predstavovali 616 285,88 €. Väčšie náklady 

boli na údržbu a opravu vozidiel 19 973,10 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky 6 916,00 €, externé 

služby 45 871, 00 €. Spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., bol minulý rok poskytnutý príspevok 

v rámci projektu „ Prvá pomoc“ opatrenie  3B vo výške  56 314, 93 €. Spoločnosť TEKOS 

Nová Dubnica, s.r.o., splácala úver ČSOB vo výške 50.000,00 €, posledná splátka bola uhradená 

dňa 19. 11. 2021. ČSOB úver vo výške 130 000,00 € na refinancovanie BKS leasingu a nákup techniky 

- zostáva uhradiť 101 566,00 €, posledná splátka bude dňa 19. 03. 2027. VÚB leasing vo výške 

27 695,00 € zostáva uhradiť 22 396,80 € posledná splátka bude dňa 08.12. 2025.        

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti TEKOS 

Nová Dubnica, s.r.o., za rok 2021.   

 

 

9. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., za rok 2021  

    Predkladala: konateľka  

 

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o.,  predkladá MsZ informatívnu správu o hospodárení spoločnosti  

Nová Dubnica Invest, s.r.o., za rok 2021. Prílohou správy je aj Účtovná závierka, ktorá obsahuje výkazy 

spoločnosti súvahu a výkaz ziskov a strát. Hlavnou činnosťou spoločnosti je od r. 2017 prevádzkovanie 

kúpaliska LETKA Nová Dubnica. Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o., vykonávala za rok 2021 

činnosti ako sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby, prenájom hnuteľných vecí, 

reklamná a propagačná činnosť, leasingová činnosť, prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov, 

zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, kúpa tovaru na účely 

jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod), uskutočnenie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská 

činnosť v oblasti služieb, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 

sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť), poskytovanie služieb 

rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie športových 

zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych 

a iných spoločenských podujatí. 

  

Dozorná rada spoločnosti zasadala v roku 2021 celkom jedenkrát, valné zhromaždenie zasadalo celkom 

päťkrát.  

K 31.12. 2021, bolo v pracovnom pomere 37 zamestnancov. Mzdové náklady predstavovali výšku 

49 504, 00 € vrátane daní a odvodov. Prehľad o štruktúre a pohybe DHM, zostatok k 31.12. 2021 tvoria 

pozemky vo výške 618,00 € stavby vo výške 1 450 742,00 €. Samostatné hnuteľné veci a súbor 

hnuteľných vecí  121 966,00 €. Celkový majetok k 31. 12. 2021 je v objeme 1 573 326,00 €. Krátkodobý 

finančný majetok na konci obdobia minulého roka bolo v pokladnici 1 193,00 € a na bežnom účte 

2 226,00 €, spolu 3 419,00 €. Pohľadávky po lehote splatnosti boli vo výške 979,00 €, rezervy boli 

vytvorené vo výške 4 115,00 €. Údaje o krátkodobých záväzkoch vo výške 7 132,00 €, záväzky 

zo sociálneho fondu  na konci účtovného obdobia vo výške 168, 00 €. Celkové výnosy spoločnosti 
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za minulý rok boli vo výške 280 349,00 € a náklady 280 753,00 €. Spoločnosť v minulom období 

vytvorila stratu vo výške 404,00 €.  

Dňa 06.04.2021 sa konalo zasadnutie Dozornej rady spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., ktorá: 

a) odporučila Valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku 

za rok 2021,  

b) odporučila výsledok hospodárenia - stratu spoločnosti za rok 2021 vo výške 404,04 €, zaúčtovať ako 

stratu minulých období vo výške 404,04 €.  

Dňa 11.04. 2021 sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

ktoré: a) schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 b) schválilo výsledok hospodárenia 

- stratu spoločnosti za rok 2021 vo výške 404,04 € zaúčtovať ako stratu minulých období 

vo výške 404,04 €.  

 

Mgr. Marušinec sa zaujímal, aká bola tohtoročná letná sezóna na kúpalisku LETKA.    

 

Ing. Lackovičová odpovedala, že sezóna bola dobrá, vzhľadom k teplému počasiu sa letné kúpalisko   

otváralo už o dva týždne skôr a ukončenie sezóny bolo neskôr, ako rok predtým. Uviedla, že verí 

v pozitívne hospodárske výsledky za rok 2022.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti 

Nová Dubnica Invest, s.r.o. za rok 2021.   

 

 

10.  Výročná správa o hospodárení a činnosti poskytovateľa sociálnej služby za rok 2021    

        Predkladala: riaditeľka zariadenia  

 

 

Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Trenčianska 727/45, Nová Dubnica je zariadenie s právnou 

subjektivitou od 1.4.1992.  

 

Charakteristika  plnenia  rozpočtových príjmov  za  rok  2021 

 

Zariadenie pre seniorov Schválený rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Čerpaný rozpočet 

I. Príjmy – spolu, z toho 659 050 € 690 414 € 693 219,16 € 

A) Bežné príjmy 659 050 € 690 414 € 693 219,16 € 

dotácia mesta na činnosť 500 € 500 € 500,00 € 

vlastné príjmy 326 210 € 326 210 € 324 855,21 € 

vonkajší stravníci 01/2021 0 € 0 € 4 172,25 € 

dotácia zo ŠR 332 340 € 363 704 € 363 691,70 € 

B) Kapitálové príjmy 0 € 0 € 0 € 

dotácia mesta 0 € 0 € 0 € 

dotácia zo ŠR 0 € 0 € 0 € 

Rozdiel vonkajší  stravníci 01/2021 
 

0 € 

 

0 € 

 

               -4 172,25 

€ 

*Prechádza do roku 2022. 

                                                                                                                                                                                                        

2.    Charakteristika  čerpania  výdavkov  za  rok 2021 

2.1  Kapitálové výdavky – rozpočtová položka 
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V roku 2021 nemali pridelené zo ŠR žiadne kapitálové výdaje, ale žiadali o preklasifikovanie 

finančných prostriedkov z bežných výdajov na kapitálové výdavky v celkovej sume 10 764, €.    

                                                                                                                                                                                                                        

2.2 Bežné výdavky  

 

Bežné výdavky - rozpočtová 

položka: 

Schválený rozpočet Upravený 

rozpočet 

Čerpaný rozpočet 

610 - hrubé mzdy 343 502 € 359 900 € 359 893,96 € 

620 - poistné za organizáciu 120 054 € 122 610 €   122 589,74 € 

631 - cestovné 100 € 0 € 0 € 

632 - energie 55 720 € 52 631 € 50 411,02 € 

633 - materiál 117 764 € 119 758 € 117 194,96 € 

634 - dopravné 870 € 483 € 482,43 € 

635 - údržba 8 450 € 10 269 €       10 268, 10 € 

637 - služby 12 990 € 15 306 € 15 243,14 € 

630 - spolu tovary a služby 195 894 €  198  447 € 193 599,65 € 

642 – bežné transfery   5 100 € 2 200 € 2 199,56 € 

713 – kapitálové výdavky   0 € 10 764 € 10 764,00 € 

S P O L U : 664 550 € 693 921€ 689 046,91 € 

 

Položka 610 - mzdy a položka 620 - poistné –  tu sú zahrnuté tarifné platy, náhrady a všetky príplatky 

a odvody za zamestnancov, z toho na COVID-19, odmeny 29 691,70 €,  

Položka 631 – cestovné – zahrnuté výdavky na cestovné pri služobných cestách, seminároch. 

Neboli čerpané žiadne výdavky.   

Položka 632 – energie -  tepelná a elektrická energia, plyn, vodné, stočné a poštové a telekomunikačné 

služby – na základe zvýšenia cien v týchto položkách boli nariadené úsporné opatrenia,  

Položka 633 – materiál – najväčšiu sumu v tejto položke predstavuje nákup potravín v celkovej hodnote 

89 628 €, a všeobecný materiál v sume  3 863, 52 €, plus 1 660 € (dotácia zo ŠR) na nákup vitamínov.  

Čistiace a hygienické potreby v celkovej sume  6 254,13 € a ochranné pracovné pomôcky v celkovej 

sume 4 040,10 € navýšenie nad priemernú ročnú spotrebu z dôvodu pandémie covid -19,  

Položka 635 – údržba a opravy – realizované opravy a údržba strojov  a zariadení v kuchyni a v práčovni 

v sume 5 004, 94 € a údržba softvéru a aplikácií v čiastke 1 695,96 €, údržba budovy v sume 3 567, 20 €.  

Položka 637 - služby -  pre zabezpečenie právneho chodu bezpečnosti v zariadení sú zazmluvnené práce 

- bezpečnostného technika,  požiarneho technika, technika pre servis PC, 

Položke 642 – PN + odchodné bola vyplatená čiastka  2 199,56 €.  

 

V roku 2021 Zariadenie pre seniorov prijalo nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID -19. 

 

MPSVaR Dotácia na odmeny pre ZpS – 1. línia 29 691,70 € 

MPSVaR Dotácia na vitamíny pre ZpS 1 660,00 € 

 

3.    Pohľadávky  a  záväzky 

Zariadenie k 31.12. 2021 eviduje  pohľadávky  voči  klientom zariadenia v sume 8 015,93 € - najvyššia 

pohľadávka klienta predstavuje čiastku   2 544, 15 €.  
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Nevyfakturované dodávky k 31.12.2021 predstavujú sumu 7 192, 32 €. Jedná sa o nevyfakturované 

dodávky potravín za posledný decembrový týždeň.  

Na depozitnom bankovom účte sú uložené vrátky za pobyt po zosnulých klientoch až do  nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o dedičskom konaní, v celkovej sume 2 657,03 €. Na uvedenom bankovom 

účte sú uložené aj sponzorské finančné prostriedky vo výške 15 722,80 € a tiež mzdy zamestnancov 

za mesiac december 2021, vyplatené v januári 2022. 

V roku  2021 finančné prostriedky  (vlastné aj poskytnuté zo ŠR)  boli  efektívne využité na zhodnotenie 

majetku mesta, ktorý bol zverený do užívania. Všetky nákladové a rozpočtované položky, 

ich ekonomické opodstatnenie a využiteľnosť sa pravidelne prehodnocujú po mesačnej uzávierke. 

Účelovo určená dotácia z mesta Nová Dubnica vo výške 500,00 € na nákup vianočných balíčkov 

pre klientov zariadenia, bola dodržaná.  

 

MUDr. Augustínová sa opýtala, či sú vymožiteľné pohľadávky na klienta v sume 2 544,15 € a či boli 

za minulý rok získané aj sponzorské finančné prostriedky pre ZpS.  

 

PhDr. Mgr. Koníková  odpovedala, že vzhľadom k tomu, že to bolo v minulom roku, keď ešte nebola 

riaditeľkou ZpS nevie sa presne vyjadriť k vymožiteľnosti pohľadávok. Získané finančné prostriedky 

prostredníctvom dotácií neboli žiadne, okrem spomínaných odmien a vitamínov.         

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie výročnú správu o hospodárení a činnosti 

poskytovateľa sociálnej služby za rok 2021. 

 

11. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Dubnici za rok 2021 

      Predkladal: náčelník MsP   

 

Mestská polícia mesta Nová Dubnica (ďalej len „MsP“) je poriadkový útvar,  

ktorý zriadilo Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) všeobecne záväzným nariadením v roku 1991 

na základe Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z. n. p. a doplnkov (ďalej len 

„zákon č. 564/1991 Zb.“). Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície  

je 10 v policajnej profesii a 4 ZŤP operátori mestského kamerového systému. K 31.12.2021 na MsP 

pracovalo 12 zamestnancov. V policajnej profesii pracovalo 8 príslušníkov MsP - všetko muži. 

V roku 2021 nedošlo k personálnym zmenám u príslušníkov MsP. 1 pracovník z MKS odišiel 

do dôchodku, jeden bol prijatý.  Na chránenom pracovisku mestského kamerového systému k dátumu 

31.12. 2021 pracovali 4 ZŤP pracovníci. 

 

Na MsP Nová Dubnica bolo v roku 2021 zaevidovaných celkovo 1503 priestupkov  

čo je o 239 priestupkov viac ako v roku 2020, pričom z tohto počtu ich objasnili  1500, čo predstavuje 

objasnenosť 99,80 % čo je o 0,28 % viac ako v roku 2020.  

Priestupky riešené v blokovom konaní pokutou zaplatenou na mieste v roku 2021 - takýmto spôsobom 

bolo vyriešených celkovo 685 priestupcov ktorým boli uložené blokové pokuty vo výške 7.621 €.  

Toto predstavovalo pokles  o 18 priestupkov ale aj  o  pokles uložených pokút o -80,€ v porovnaní 

s rokom 2020.  

Priestupkov riešených blokovou pokutou nezaplatenou na mieste v roku 2021 bolo evidovaných 

33 priestupkov, čo je o 31 menej ako v roku 2021, a vybratá suma v pokutách  predstavovala  

sumu  590,00 €,  čo je o -750, € menej ako v roku 2020.  
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Celkovo v roku 2021 bolo blokovým konaním teda aj zaplatením hotovosťou ako aj na šek  riešených 

718 priestupcov, čo je o 15 viac ako v roku 2020 , uložená suma za všetky pokuty bola vo výške 8.211,€ 

čo je o 830,€ menej ako v roku 2020.  

 

Spolupráca s PZ SR bola v uvedenom období na relatívne dobrej úrovni. Po dohode s krajským 

riaditeľstvom PZ SR v Trenčíne zabezpečovali v Novej Dubnici hliadkovú činnosť striedavo príslušníci 

OO PZ SR Dubnica nad Váhom a Pohotovostnej motorizovanej jednotky PZ SR Trenčín, 

ako i príslušníci ODI Trenčín a OKP Trenčín. Príslušníci MsP sú prizývaní PZ k domovým prehliadkam 

ako nezúčastnené osoby, pátrajú po osobách a veciach, zabezpečujú miesta trestných činov, dopravných 

nehôd, riadia premávku. Pravidelne v nočných hodinách sa vykonáva kontrola chatových oblastí, 

cintorínov, kontrola všetkých základných a materských škôl. 

 

Spolupráca s Okresnými súdmi, Obvodnými úradmi, exekútormi 

 

MsP v zmysle zákona spolupracuje s uvedenými štátnymi orgánmi a organizáciami. Vykonáva 

na požiadanie spoluprácu pri exekúciách, zisťovanie sídiel firiem a pobytu osôb, vyhľadávanie 

a doručovanie zásielok problematickým osobám a pod. Za rok 2021 bolo pre potreby súdu, prokuratúry 

a exekútorov príslušníkmi MsP doručených 17 listových zásielok takýmto osobám. V poslednom 

období zvýšená spolupráca s exekútormi, ktorí sú oslovovaní najmä v súvislosti s odťahovaním vrakov 

v meste. 

 

Kamerový monitorovací systém 

 

Aj v uvedenom období prevádzky systém umožnil zmonitorovať a objasniť nielen množstvo 

priestupkov (213), ale bol zaznamenaný aj pokles majetkovej trestnej činnosti v monitorovaných 

častiach mesta. V mnohých prípadoch využili záznam z MKS aj príslušníci PZ za účelom overenia 

si ich zistení a podozrení zo spáchaných trestných činov ( 11x ). 

V roku 2021 bol kamerový monitorovací systém priebežne modernizovaný a v roku 2021 bola 

obmenená 1 kamera snímajúca parkovisko pri kúpalisku Letka. Pri výmene optiky došlo 

aj k modernizácii optického vedenia v niektorých častiach mesta z (multi mode na single mode).  

V súčasnosti je v prevádzke 9 otočných tzv. Dome kamier a 9 pevných na vstupných a výstupných 

komunikáciách mesta, detskom ihrisku, záchytnom parkovisku a na budove TEKOSU s.r.o. . 

 

Chránené pracovisko - obsluha kamerového monitorovacieho systému - bolo v zmysle zmluvy 

s ÚPSVaR v Trenčíne prevádzkované počas celého roka 2021. Pracovisko zabezpečovali 4 ZŤP 

pracovníci, 2 muži 2 ženy na polovičný pracovný pomer. Aj v tomto období sa potvrdila jeho 

opodstatnenosť predovšetkým v nočných hodinách.  

 

Mestská polícia v Novej Dubnici v zmysle svojich úloh zabezpečovala ochranu objektov, chránených 

elektronickým zabezpečovacím systémom. V súčasnosti je pripojených na mobilný telefón MsP celkovo 

17 mestských objektov. V  roku 2021 nebol pripojený žiadny nový objekt.  Za obdobie roka 2021 došlo 

k vyvolaniu 48 tzv. falošných poplachov vyvolaných nesprávnou manipuláciou obsluhy a  3 tzv. ostrých 

poplachov vyvolaných technickou poruchou. Ani na jednom chránenom objekte nedošlo ku škode. 

Na základe mandátnej zmluvy číslo 061013/01-001 medzi mestom Nová Dubnica a Súkromnou 

bezpečnostnou službou Zásah 7 MsP zabezpečuje ochranu  

3 súkromných objektov. Na základe oznámenia stálej služby Zásahu 7, pri narušení objektu,  

je na miesto vysielaná hliadka mestskej polície. V roku 2021 bol vykonaných 1 výjazd  

na žiadosť stálej služby Zásah 7. 
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Mestská polícia v Novej Dubnici počas roku 2021 vykonala jednu  preventívno-bezpečnostnú prednášku 

v ZŠ Janka Kráľa na tému bezpečnosť chodcov a cyklistov na cestách.   

Príslušníci mestskej polície v roku 2021 objasnili 7 trestných činov.  Išlo o 3  trestné činy nedovolená 

výroba jedov a prekurzorov - 5 páchateľov, 2 trestné činy krádeže, 1 trestný čin ublíženia na zdraví, 

1 x výtržníctvo. Okrem evidovaných 1503 priestupkov vykonávali aj inú činnosť ( preverenia oznámení, 

straty a nálezy  ( 84 krát) , vykázania bezdomovcov  ( 125 krát), kontrola záhradkárskych osád  (9 krát), 

ukončenia prevádzkových hodín  (22 krát), zásahy na chránených objektoch (48 x),... ) a iné, celkom 

v 998 prípadoch.  

Na MsP bolo predvedených celkovo 6 osôb. Pri objasňovaní dopravných priestupkov (1014) použili 

technické zariadenia na zabránenie odjazdu vozidla tzv. papuču vozidla celkovo v 982 priestupkoch.  

  

Príslušníci MsP sa v mesiacoch január až marec, od mesiaca november, december 2021 aktívne 

podieľali  na prevádzke útulku pre občanov bez domova. Útulok prevádzkovaný od novembra 2020 

až do mesiaca apríl 2021, potom od novembra 2021. Každý pracovný deň bola bezdomovcom do útulku 

zvážaná strava z II ZŠ, ako aj zo školy sv. J. Bosca. Denne boli príslušníkmi MsP vykonávané dychové 

skúšky na množstvo požitého alkoholu u  bezdomovcov, ktorí chceli využiť mestom bezplatne 

poskytovaný nocľah.  V mnohých prípadoch po absolvovaní pozitívnej dychovej skúšky museli 

nocľaháreň opustiť. Častým riešeným problémom zo strany MsP bol alkohol, ktorý sa pokúšali preniesť 

do nocľahárne. V takýchto prípadoch boli povinní alkohol odovzdať pri vstupe do objektu 

alebo nocľaháreň opustiť. Celkovo sa v meste nachádzalo 11 bezdomovcov. (9 mužov a 2 ženy) 

 

K výkonu služby sme v roku 2021 používali vozidlo zn. Citroën Berlingo. Priemerne za deň príslušníci 

MsP najazdia 62 km. Denne zväčša vykoná každá hliadka cca 2 hodiny pešie hliadkovanie hlavne 

v okolí Mierového námestia, spolu za r. 2021 to predstavovalo 690 hodín. 

Príslušníci MsP počas kalendárneho roka 2021 skontrolovali 141 majiteľov psov. Kontroly boli 

zamerané na evidenčné známky psov a taktiež, či si majitelia splnili svoju povinnosť zaplatenie poplatku 

za psa za daný kalendárny rok. 

Príslušníci MsP zistili 35 priestupkov týkajúcich sa § 48 zákona č. 372/90 Zb. s odvolaním sa 

na VZN č. 15/2018 o psoch. Z celkového počtu 35 priestupkov bolo 31 riešených blokovým konaním 

na sumu 350,- €,  4 priestupcovia riešení dohováraním. 

Počas roku 2021 bolo odchytených a následne krátkodobo umiestnených 25 psov  kotercoch 

v spoločnosti TEKOS s.r.o. . Z tohto 24 psom sa podarilo vypátrať majiteľov, a to na základe evidenčnej 

známky psa, mikročipu, alebo sa majitelia sami prihlásili na Mestskej polícii Nová Dubnica. 1 pes bol 

ponúknutý na adopciu.   

Príslušníci mestskej polície v roku 2021 z mesta odstránili 42 vrakov - § 48 zákona  

č. 372/1990 Zb. s odvolaním sa na VZN č. 4/2018 o odpadoch, pričom problematika tzv. vrakov 

je riešená zákonom č. 79/2015 Z. z.  Majitelia boli vyzvaní na odstránenie svojich starých vozidiel 

čo v  37 prípadoch vykonali v 5 prípadoch boli vozidlá odtiahnuté na určené vrakovisko do Dubnice 

nad Váhom MsP.   

Mestská polícia sa v ¼ ročných intervaloch stretáva s komisiou na ochranu verejného poriadku, ktorá 

je vytvorená z troch poslancov MsZ – Ing. Marušinec, Mgr. Zemko a Bc. Cucík. Na týchto stretnutiach 

sú prehodnocované podnety k zlepšeniu práce MsP zo strany občanov ako i podnety z strany 

MsP k občanom. Riešenie problémov občanov, ktoré sú prezentované prostredníctvom poslancov 

sú predmetom riešenia v ďalšej práci a činnosti MsP.   

 

V. Bezdeda sa opýtal, či budú ľudia bez domova prispievať aspoň symbolickou finančnou čiastkou 

za priestory, ktoré im mesto poskytuje na prenocovanie.   
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Mgr. Vanková odpovedala, že ľudia ktorí poberajú starobný dôchodok platia 2 € za noc, ostatní neplatia 

žiadnu finančnú čiastku.   

 

MsZ  v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o činnosti MsP v Novej Dubnici 

za rok 2021.  

 

 

12.  Zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v prospech ŠFRB - Zariadenie sociálnych 

       služieb     

       Predkladala: prednostka 

 

V októbri 2021 bola medzi mestom Nová Dubnica a Štátnym fondom rozvoja bývania (ďalej „ŠFRB“ ) 

podpísaná Zmluva o úvere č. 300/364/2021( ďalej „Zmluva“) na výstavbu zariadenia sociálnych služieb 

(ďalej „ZSS“). V zmysle Zmluvy bola pohľadávka z úveru počas výstavby ZSS zabezpečená Bankovou 

zárukou. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (kolaudačné rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 24. 10. 2022) na túto stavbu máme povinnosť zriadiť záložné právo k novo postavenej 

budove a jej prislúchajúcemu pozemku v prospech ŠFRB. Následne bude Banková záruka zrušená. 

K zriadeniu záložného práva je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.   

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne súhlasilo so zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam 

v katastrálnom území Nová Dubnica: - Budove – Zariadenie sociálnych služieb, Trenčianska ulica, 

Nová Dubnica, súp. č. 728, parcelné č. KN-C 513/29, katastrálne územie Nová Dubnica, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvoria o výmere 508 m², ktorá vznikla na základe geometrického plánu 

č. 44566727-056/2022, ktorý vyhotovila Ing. Eva Bajzíková dňa 28. 06. 2022 a úradne overil Okresný 

úrad Ilava, katastrálny odbor , Ing. Zuzana Trhanová dňa 14. 07. 2022 pod č. G1 -397/2022. Pozemku 

parcelné č. KN-C 513/29, katastrálne územie Nová Dubnica, druh pozemku zastavaná plocha nádvoria 

o výmere 508 m², ktorá vznikla na základe geometrického plánu č. 44566727-056/2022, 

ktorý vyhotovila Ing. Eva Bajzíková dňa 28. 06. 2022 a úradne overil Okresný úrad Ilava, katastrálny 

odbor, Ing. Zuzana Trhanová dňa 14. 07. 2022 pod č. G1-397/2022 v prospech Štátneho fondu rozvoja 

bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37, IČO: 31749542 ako forma zabezpečenia 

pohľadávky z úveru poskytnutého mestu Nová Dubnica na výstavbu zariadenia sociálnych služieb 

na základe Zmluvy o úvere č. 300/364/2021 zo dňa 15. 10. 2021.   

 

13.  Informácia o výsledku 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 

       Predkladala: prednostka 

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

Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici, ktorá 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. . 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.  

Zoznam všetkých navrhovateľov, ktorí predložili ponuku: 0. Komisia konštatuje: v stanovenej lehote 

od 29. 09. 2022 do 24. 10. 2022 do 12.00 hod nebol predložený žiaden súťažný návrh a z toho dôvodu 
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považuje predmetnú obchodnú verejnú súťaž za neúspešnú. Vzhľadom k uvedenému: komisia odporúča 

vyhlásiť opakovanú obchodnú verejnú súťaž. Pripomienky členov komisie: komisia žiada zverejniť 

výsledok súťaže v súlade s platnou legislatívou.  

Bc. Bukovčák sa opýtal, kde bola zverejnená obchodná verejná súťaž.  

Ing. Lackovičová odpovedala, že súťaž bola zverejnená na portály nehnuteľnosti.sk, na web stránke 

mesta, v aplikácii mesta, na facebooku mesta, v periodikách Pardon, Trenčiansko, reality.sk, 

topreality.sk .         

Ing. Marušinec doplnil, že čo sa týka zverejnenia, bolo pre to urobené maximum, aby sa to dostalo 

do povedomia širokej verejnosti. Upresnil, že na obhliadke boli dvaja záujemcovia a dôvodom 

na nepredloženie ponuky bola vysoká cena a nevyhnutné finančné prostriedky za prípadnú 

rekonštrukciu priestoru.   

MsZ V Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie Informáciu o výsledku 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“ .  

 

14. Schválenie Súťažných podmienok pre 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“ 

       Predkladala: prednostka  

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

a Metoda v Novej Dubnici, pozostávajúci:  

 

a) Samotný nebytový priestor č. 26 o výmere 96,00 m² pozostávajúci z: 

1. miestnosť  ....................................................................... 44,85 m² 

2. miestnosť  ....................................................................... 18,11 m² 

3. predsieň    .......................................................................   1,91 m² 

4. umyváreň  .......................................................................   2,03 m² 

5. WC              .....................................................................  1,54 m² 

6. chodba       ...................................................................... 10,47 m² 

7. miestnosť  ....................................................................... 17,59 m² 

              (spoluvlastnícky podiel na dome 96/3911-ín)   

b) prislúchajúci podiel 96/3911-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,  

c) prislúchajúci podiel 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. 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.  

1. Mesto Nová Dubnica vyhlasuje 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 predchádzajúcej obchodnej verejnej súťaže nebol predložený žiadny 

súťažný návrh a z toho dôvodu bola neúspešná. Z uvedeného dôvodu je v Súťažných 
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podmienkach pre VOS navrhnutá nižšia minimálna kúpna cena, tak ako je uvedená v ďalšom 

bode.  

2. Požadovaná celková minimálna kúpna cena za nebytový priestor (NP + podiel na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu + príslušný podiel na pozemku pod nebytovým 

domom): min. 81 600,00 € ( osemdesiatjedentisícšesťsto eur 0 centov) , t.z. 850,00 € / m², z toho 

je:  

- cena za NP + podiel na spoloč. častiach a spoloč. zariadeniach domu je min. 79 356,50 €,  

- 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 € 

 

Lehota na predkladanie súťažných návrhov: od 26. 10. 2022 do 28.11. 2022 do 12.00 hod.. Ostatné 

informácie sa nachádzajú v Súťažných podmienkach. Súťaž bude zverejnená na všetkých portáloch 

nehnuteľností, na facebooku mesta, v aplikácii mesta, na web stránke mesta a v lokálnych periodikách.  

  

M. Bukovčák  chcel vedieť, za akú čiastku by boli ochotní záujemci kúpiť uvedenú nehnuteľnosť.  

Ing. Marušinec odpovedal, že sa zaujímal hlavne o dôvod, prečo nepredložili cenovú ponuku. V prípade, 

že by sa mal dať priestor do prenájmu, muselo by sa do neho investovať približne 25.000,00 €.   

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne 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“ 

15. Rôzne 

JUDr. Holba využil príležitosť a prihovoril sa mestskému zastupiteľstvu z dôvodu ukončenia svojho 

poslaneckého mandátu. Povedal, že za poslanca bol prvýkrát zvolený v r. 1986. Uviedol, že pracoval 

na rôznych pozíciách. Poďakoval všetkým prítomným a aj spoluobčanom mesta za ich dôveru, ktorú 

mu po celé tie roky prejavovali. Verí v to, že ich nesklamal. Do nadchádzajúcich volieb, ktoré budú 

už o pár dní zaželal šťastnú voľbu pri výbere osobností v meste, ktoré nadviažu na dobré skúsenosti 

a poznatky svojich predchodcov a rozšíria obzory mesta aj napriek ťažkej dobe, ktorá nás všetkých čaká. 

Dúfa, že budú vedieť zaviesť ten správny kurz pre mesto. Záverom povedal, že mu bolo cťou pracovať 

v MsZ a pre mesto Nová Dubnica.   

MUDr. Augustínová poďakovala vedeniu mesta za príležitosť pracovať 20 rokov v MsZ  a tiež  

poďakovala vedúcim pracovníkom, hlavne Mgr. Vankovej. Dodala, že všetkým, ktorí kandidujú do 

nadchádzajúcich volieb drží palce a verí, že mesto dokážu budovať v plnej kráse, pretože si to zaslúži. 

Mgr. Zemko sa poďakoval všetkým voličom za prejavenú dôveru v minuloročných voľbách, vedeniu 

mesta, všetkým zamestnancom mestského úradu, kolegom poslancom, s ktorými sa mu výborne 

spolupracovalo. Veľkú vďaku vyjadril náčelníkovi MsP Mgr. Šimákovi za množstvo poskytnutých 

informácii.     

p. Dvorský sa poďakoval vedeniu mesta, všetkým poslancom a pracovníkom MsÚ za príležitosť 

pracovať v MsZ, v ktorom pôsobil 8 rokov.   



21 
 

16. Záver  

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

rokovanie. Poďakoval poslancom nielen za ich poslednú účasť na rokovaní MsZ, ale aj za celé funkčné 

obdobie, za prácu ktorú odviedli pre mesto, za poznatky a pripomienky, za všetko, čo bolo prínosom 

v prospech obyvateľov mesta.   

 

 

Ing. Eva Lackovičová       Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ       primátor mesta 

 

 

I. Overovateľ        II. overovateľ 

RNDr. Perichta Peter CSc.                   Ing. Šošovičková Jana PhD. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Daniela Mauerová 


