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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici 

konaného dňa 29.09.2021 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, zástupcov médií a verejnosť. Ing. Peter Marušinec 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. Zároveň sa spýtal, či sú nejaké návrhy na 

doplnenie, prípadne vypustenie bodov schváleného programu MsZ. Bc. Pažítka dal návrh na 

vypustenie bodu č. 13 a nahradenie novým – Zmena uznesenia MsZ č. 46 zo dňa 13.05.2015.  Navrhol 

doplnenie programu o bod č. 19 - Informáciu o výsledku obchodnej súťaže: „ Prenájom nebytových 

priestorov v budove kina Panorex, súp. č. 15 na ul. SNP v Novej Dubnici “  a bod č. 20 – Vyjadrenie 

mesta Nová Dubnica k návrhu na vyhlásenie prímestských lesov. Ing. Marušinec sa spýtal, či sú ešte 

nejaké návrhy na doplnenie, zmenu, prípadne vypustenie bodov schváleného programu MsZ. Za 

zmenu poslaneckého návrhu v bode č. 13 - z pôvodného - Zriadenie vecného bremena na ul. Slobody 

k.ú. Veľký Kolačín v prospech Ing. Aleny Macháčovej“  nahradeného - Zmena uznesenia MsZ č. 46 

zo dňa 13.05.2015 a doplnený poslanecký návrh o bod č. 19 - Informáciu o výsledku obchodnej 

súťaže: „ Prenájom nebytových priestorov v budove kina Panorex, súp.č. 15 na ul. SNP v Novej 

Dubnici“ a bod č. 20 Vyjadrenie mesta Nová Dubnica k návrhu na vyhlásenie prímestských lesov, 

hlasovali všetci poslanci. Na záver dal hlasovať o programe po jeho zmene a doplnení, tak ako bol 

prečítaný. Za program po zmene a doplnení bodov hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov 

zápisnice boli určení p. Bukovčák a  RNDr. Perichta, CSc. Písaním zápisnice bola určená Mgr. 

Mauerová. Poslanci následne prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých 

bodov. 

 

1. Správa z vykonanej kontroly 

    Predkladala: hlavná kontrolórka 

 

Kontrolovaným subjektom bolo mesto Nová Dubnica, mestský úrad a Materská škola so sídlom na ul. 

P. Jilemníckého 12/5, Nová Dubnica. Prvá kontrola bola zameraná na uzatváranie dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru za vybraný kalendárny rok v podmienkach mestského úradu 

Nová Dubnica. Cieľom kontroly bolo preveriť realizáciu a postup kontrolovaného subjektu  pri 

uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v zmysle Zákonníka práce  č. 

311/2001 Z. z., zákona o sociálnom poistení, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a vnútornej normy mesta Nová Dubnica. Ku kontrole bola predložená náhodná 

dokumentácia pracovníkov mimo pracovného pomeru s ktorými boli uzatvorené dohody o vykonaní 

práce a dohody o pracovnej činnosti. V § 226 odst.1 zákona je stanovené, že dohodu o vykonaní práce 

môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy) na ktorú sa táto 

dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. V §  226 odst.2 zákona je stanovené, že 

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. Písomne uzatvorené dohody 

o výkone práce skontrolované v dokumentácii obsahujú zákonom predpísané náležitosti. 

V § 228 a zákona je stanovené, že na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú 

činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Dohoda o pracovnej činnosti musí obsahovať náležitosti 



2 
 

ustanovené v § 228a odst.2. Pri kontrole bolo zistené, že uzatvorené dohody o pracovnej činnosti 

obsahujú náležitosti v zmysle zákona. Podľa § 224 odst. 2 písm.d) je zamestnávateľ povinný viesť 

evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom 

boli uzatvorené. Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu v zmysle § 224 odst.2 písm.d) v poradí, v 

akom boli uzatvorené. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Kontrola bola ukončená a nebolo  

potrebné prijať opatrenia. 

 

Druhá kontrola bola vykonaná v Materskej škole so sídlom na ul. P. Jilemnického,  Nová Dubnica  

zameraná na kontrolu dodržania postupov v zmysle VZN č. 2/2020 mesta Nová Dubnica o prijímaní 

detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová 

Dubnica. Mestské zastupiteľstvo  uznesením č. 33/2020 zo  dňa 24.06.2020 schválilo VZN č. 2/2020 

o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nová Dubnica, ktorým  v  Čl. 5 bod 4) schválilo kritériá bodovacieho systému, ktoré sú rozpracované 

tak, aby pomohli riaditeľovi materskej školy v rozhodovacej činnosti týkajúcej sa vyhodnotenia 

žiadostí zákonných zástupcov detí pri prijímaní detí do materskej školy a to hlavne,  ak záujem 

o prijatie detí prekračuje kapacitu materskej školy. 

Z predloženého zoznamu ku kontrole vyplýva, že celkovo bolo podaných 103 žiadostí o prijatie do 

materskej školy na predprimárne vzdelávanie, z toho v zozname neprijatých detí sú evidované dve 

deti, jedno nebolo prijaté z dôvodu nedovŕšenia veku dieťaťa a druhé z dôvodu, že dieťa vyžaduje 

špeciálnu starostlivosť. Vzhľadom na skutočnosť, že v školskom roku 2020/2021 ukončilo školskú 

dochádzku 114 predškolákov z 5. tried, bolo možné uspokojiť pre školský rok 2021/2022 všetky 

žiadosti o prijatie detí do predprimárneho  vzdelávania. (okrem už spomínaných dvoch žiadostí). 

V dokumentácii sa nachádzajú všetky požadované doklady. Kontrola bola vykonaná v súčinnosti 

s Mgr. Vankovou Zuzanou, vedúcou oddelenia sociálnych vecí a školstva. Kontrolou z predloženej 

dokumentácie nebol zistený nesúlad so VZN č. 2/2020 mesta Nová Dubnica. 

 

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

 

 

2. Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1.- 6. mesiac 2021  

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Vnútorné členenie rozpočtu schváleného dňa 16.12.2020: 

- bežný rozpočet je prebytkový vo výške 252 102 €, v príjmovej časti je vo výške 7 925 137 € a vo 

výdavkovej časti vo výške 7 673 035 €  

- kapitálový rozpočet je v príjmovej časti 150 900 € a vo výdavkovej 2 120 900 €, teda schodkový vo 

výške - 1 970 000 €, schodok je vykrývaný prebytkom v bežnom rozpočte  

-finančné operácie sú v príjmovej časti vo výške 2 018 798 € a vo výdavkovej 300 900 €, sú postavené 

ako schodkové vo výške  -1 717 898 € 

- celkom je rozpočet vyrovnaný,  príjmová aj výdavková časť je vo výške 10 094 835 €. 

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 30.06.2021 je 

prebytok vo výške 1 197 860,20 €, pri plnení príjmov na 46,02 % a výdavkov na 34,89 %. Spolu 

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

1 197 860,20 €. 
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Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila MsZ zobrať na 

vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1.- 6. mesiac 2021. 

 

Bc. Bukovčák  sa spýtal na vývoj podielovej dane z príjmu fyzických osôb nielen počas uplynulých 6 

mesiacov, ale aj za ďalšie, ktoré nasledovali. 

  

Ing. Marušinec odpovedal, že sa ide podľa rozpočtu s tým, že mesto je v pluse približne 50.000,-€ nad 

rámec rozpočtu. Povedal, že najbližšie mesiace do konca roka ukážu, aký bol vývoj. Peniaze, ktoré 

budú naviac sa nebudú zapájať do rozpočtu, ale sa prenesú cez hospodársky výsledok do budúceho 

roka. Budú sa financovať práce okolo kina Panorex. Do prevádzky pôjde aj nové Zriadenie pre 

seniorov. Dodal, že uvedené projekty si vyžiadajú veľký objem finančných prostriedkov.  

 

Mgr. Pekařová chcela vedieť bližšie informácie o úspešnosti súťaže na kontajnery. Spýtala sa, prečo to  

nakoniec nebolo zrealizované.   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že po prebehnutí verejného obstarávania bol problém s dodávateľmi, 

nakoľko nevedeli dodržať termín pred podpisom zmluvy a žiadali o predĺženie termínu. Upresnil, že 

za daných podmienok by nebolo možné zdokladovať čerpanie finančných prostriedkov v stanovenom 

termíne. Povedal, že mesto nechcelo ísť do finančného rizika, kde by mohlo hroziť vrátenie 

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.     

 

JUDr. Holba chcel vedieť informáciu ohľadom „rating“-u mesta. Kedy bol naposledy spravený a či sa 

do budúcna plánuje robiť.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že „rating“ robia pre mesto banky každý rok, najčastejšie pri posudzovaní 

alebo pri klasifikovaní úverov, kde mestu oznámia podľa tabuliek túto skutočnosť.   

    

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

Nová Dubnica za 1.- 6. mesiac 2021. 

 

 

3. Prehľad pohľadávok k 30.06.2021  

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Informácia o stave pohľadávok k 30.06.2020 je podľa jednotlivých druhov: daň z nehnuteľnosti, daň 

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

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

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

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

30.06.2021 sú pohľadávky za obdobie rokov 2005 - 2021 vo výške 111 988,57 € . Pohľadávka, ktorá 

vzniká v roku 2021 je vo výške  11 808,25 €. Pohľadávky, ktoré sú vyčíslené na základe predpisu, ale 

sú v lehote splatnosti sú vo výške 164 428,04 €. Ide o daň z nehnuteľnosti, poplatky za TKO, 

množstevný odpad, verejné priestranstvo a psa.  

 

 

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

vedomie prehľad pohľadávok k 30.06.2021.   
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MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi zobralo na vedomie prehľad pohľadávok k 30.06.2021, Ing. 

Šošovičková, PhD., sa zdržala hlasovania. 

 

 

4. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno - technickom zabezpečení výchovno - 

    vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

    mesta Nová Dubnica na školský rok 2021/2022 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

 

Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu predkladajú predškolské a školské zariadenia na schválenie zriaďovateľovi 

v súlade s § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..  

1. Základná škola, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica - v informatívnej správe sú rozpísané počty 

žiakov a počty tried v každom ročníku, počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov, počet 

asistentov učiteľa, počet oddelení v školskom klube aj s počtom detí. Po materiálnom aj technickom 

zabezpečení je základná škola pripravená na školský rok.  

2. Materská škola, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica - v informácií sú rozpísané jednotlivé 

prevádzky MŠ aj s počtom detí, taktiež počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

V pláne potrieb materiálno-technického vybavenia materskej školy pre tento školský rok sú rozpísané 

všetky požiadavky aj na elokované pracoviská materskej školy, ktoré je potrebné zrealizovať. 

Predprimárne vzdelávanie sa stalo povinným pre všetky deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. 08. 

2021. Po stránke organizačno-pedagogickej a materiálno-technickej je Materská škola P. Jilemnického 

12/5 Nová Dubnica aj s jej elokovanými pracoviskami na ul. M. Kukučína 787/1, Nová Dubnica a 

Komenského sadoch 59/14  Nová Dubnica pripravená na nový školský rok. 

3. Základná umelecká škola Štefana Baláža, P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica - v školskom roku 

2021/20221 budú žiaci študovať v štyroch odboroch – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-

dramatický. Žiakov bude učiť 22 pedagogických zamestnancov, z toho 6 zamestnancov na kratší 

pracovný čas a 4 zamestnanci na dohodu o pracovnej činnosti. Na škole pôsobia 2 nepedagogickí 

zamestnanci. V školskom roku sa plánuje nákup hudobných nástrojov pre bicie a dychové oddelenie. 

Je potrebné zabezpečiť len tradičné vybavenie materiálu pre učebné odbory. Po materiálnom aj 

technickom zabezpečení je Základná umelecká škola pripravená na školský rok.  

4. CVČ, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica - CVČ sídli v budove Základnej umeleckej školy 

Štefana Baláža v Novej Dubnici. CVČ na tento školský rok ponúka 25 záujmových útvarov, ktoré 

budú pod vedením 6 pedagogických, 5 externých pracovníkov a 2 nepedagogických zamestnancov. 

Výchovno-vzdelávací proces v CVČ je po stránke materiálno-technickej zabezpečený z rozpočtu 

a z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v jednotlivých útvaroch a zo 

sponzorských príspevkov, v prípade úspešnosti z projektov. Po materiálnej stránke sú všetky záujmové 

útvary zabezpečené. Záujmové útvary prebiehajú v priestoroch CVČ, športové aktivity v  telocvični 

priamo v CVČ a anglický jazyk pre MŠ v materských škôlkach. Stav budovy CVČ  je vyhovujúci. 

Potrebné bude zabezpečiť tradičné vybavenie  materiálu na záujmové krúžky. 

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko Komisie školstva zo dňa 22.09. 2021, ktorá MsZ odporučila 

schváliť Informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-    

vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová 

Dubnica na školský rok 2021/2022. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo informáciu  o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu predškolských a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica na školský rok 2021/2022. 

 

 

5. Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2021 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie 

    v materskej škole a o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

    Nová Dubnica   

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

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 13. 09. 2021 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. 

Dôvodom prípravy nového VZN mesta je vznik legislatívnej povinnosti pre zriaďovateľa vytvárať 

podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách vyplývajúcich z 

§ 59 a § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. . Od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť 

rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné.  

Z tohto dôvodu je potrebné určiť ulice mesta Nová Dubnica pre materskú školu a jej elokované 

pracoviská. To znamená určiť „spádovú materskú školu“ pre deti, ktoré navštevujú materskú školu 

a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.  

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej 

len „spádová materská škola“), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú 

materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej 

škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. O prijatí do inej ako 

spádovej materskej školy je zákonný zástupca povinný neodkladne informovať Mestský úrad, 

oddelenie sociálnych vecí a školstva v Novej Dubnici.  

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie 

deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.   

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe 

rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa 

prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.  

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania 

v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie 

je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských 

prázdnin.  

Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí o 

prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie 

zverejní.  

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu 

zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti 

od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj 

o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva 

v zákonom stanovenej lehote od 1. mája do 31. mája. Materská škola si určuje hromadný zápis prvý 

májový týždeň kalendárneho roka.  
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Ing. Lackovičová oznámila stanovisko Komisie školstva, ktorá odporučila schváliť návrh VZN č. 

.../2021 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole a o určení spádovej materskej 

školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh VZN č. .../2021 o prijímaní detí na predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole a o určení spádovej materskej školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Nová Dubnica.  

 

6. Súhlas mestského zastupiteľstva pre primátora k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP    

vrátane podpísania prípadných dodatkov pre projekt Zhodnocovanie biologicky    

rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56, vyhlásenej Ministerstvom ŽP SR mesto spracovalo 

a podalo v decembri  2019 projekt „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

v meste Nová Dubnica“. Ministerstvo ŽP SR rozhodlo o schválení žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku (NFP) s výškou 766.876,30 €, pričom celkové oprávnené výdavky 

projektu boli schválené vo výške 807.238,21 €.  

Súhlas MsZ pre primátora mesta s podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP na uvedený projekt je 

požadovaný ako jeden z dokladov, ktoré mesto Nová Dubnica predkladá ministerstvu ŽP v rámci 

procesu uzatvárania zmluvy o čerpaní NFP a realizácii projektu zhodnocovania odpadov.  

V rámci realizácie projektu sa vybetónuje časť zberného dvora a osadí sa na ňom technologické 

zariadenie na zhodnocovanie bioodpadov - aeróbny fermentor, miešací a drviaci voz a šmykom 

riadený nakladač. Bohužiaľ, napriek odvoleniu sa, mestu nebol priznaný ako oprávnený príspevok 

nákup vozidla na zber a zvoz odpadu s rotačným systémom lisovania.  

 

Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí udelila súhlas pre primátora 

k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane podpísania prípadných dodatkov pre projekt 

Zhodnocovanie biologicky  rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica.  

 

MsZ v Novej Dubnici na základe prerokovaného materiálu 13 hlasmi udelilo súhlas primátorovi mesta 

Ing. Petrovi Marušincovi k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane podpísania prípadných 

dodatkov pre projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová 

Dubnica“, kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: NFP310010AFX2, kód 

výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56.  

  

JUDr.Holba a Bc.Bukovčák sa zdržali hlasovania.  

 

 

7. Voľba kandidátov do funkcie prísediacich za mesto Nová Dubnica   

    Prekladala: prednostka MsÚ 

 

 

Dňa 09. 08. 2021  obdržalo mesto Nová Dubnica žiadosť od predsedníčky Okresného súdu v Trenčíne,  

o zabezpečenie zvolenia kandidátov do funkcie prísediacich za mesto Nová Dubnica v počte 10 a viac. 

Podľa § 139 a § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich  im uplynie 4 ročné volebné 

obdobie a preto je potrebné zvoliť  kandidátov na ďalšie volebné obdobie 2021 – 2025. 
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Prísediacich volí mestské zastupiteľstvo v obvode okresného súdu z kandidátov  z radov občanov, 

ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Ich počet určuje predseda okresného súdu. 

Prísediacemu zaniká funkcia  posledný deň mesiaca, v ktorom dosiahol vek 65 rokov. Z toho vyplýva, 

že občan, ktorý dosiahol 65 rokov, nemôže byť kandidátom na prísediaceho. 

Z dôvodu uľahčenia výberu kandidátov odporučila  predsedníčka  súdu, aby boli  na ďalšie funkčné 

obdobie zvolení tí z doterajších prísediacich, ktorí vykonávali funkciu  v predchádzajúcom období 

a osvedčili sa - Mgr. Zuzana Vanková a Mária Dubcová. Mesto zverejnilo na úradnej tabuli 

a v Novodubnických zvestiach možnosť uchádzať sa o funkciu prísediaceho, ale záujem prejavil len 

jeden občan – PhDr., ThMgr. Libor Bernát, CSc. Vzhľadom k uvedenému, odporúčame mestskému 

zastupiteľstvu zvoliť  navrhovaných  kandidátov  do funkcie prísediaceho za mesto Nová Dubnica 

v počte 3. 

 

MsZ  na základe prerokovaného materiálu jednomyseľne zvolilo Mgr. Zuzanu Vankovú, Máriu 

Dubcovú, PhDr.,ThMgr.Libora Bernáta,CSc., do funkcie prísediacich za mesto Nová Dubnica.   

 

MsZ na základe prerokovaného materiálu  jednomyseľne uložilo oddeleniu organizačno - správnemu 

zaslať v termíne do 10.10. 2021, predsedníčke  Okresného súdu v Trenčíne výpis z uznesenia MsZ 

o zvolených kandidátoch vedúcemu oddelenia organizačno -správne v termíne do 10.10. 2021. 

 

 

8. Informatívna správa o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31.12.2020      

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

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

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

dodatkov, Príkazu primátora mesta Nová Dubnica č. 4/2020 a jeho dodatku zo dňa 20. 11. 2020 na 

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

Dubnica, bola vykonaná inventarizácia majetku ku dňu  31. 12. 2020: pri inventarizácii za rok 2020 

nebolo zistené manko ani prebytok, všetok majetok zistený pri fyzickej inventúre je evidovaný 

v evidencii majetku mesta Nová Dubnica. Zásady pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov podľa Príkazu primátora mesta č. 4/2020 a Dodatku č. 1 Príkazu 

primátora mesta č. 4/2020 boli dodržané. Neupotrebiteľný majetok navrhnutý na vyradenie 

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

bol vyradený a zlikvidovaný podľa likvidačných protokolov. Celý proces vyradenia a likvidácie 

neupotrebiteľného majetku bol vykonaný do 31. 12. 2020. Stav majetku a jeho opotrebenie zodpovedá 

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

o inventarizácii právnych subjektov (Zariadenie pre seniorov, Centrum voľného času, ZŠ Janka Kráľa, 

ZUŠ, materská škola a Bytový podnik, m.p.o.) boli odovzdané kompletne  a v súlade s časovým 

harmonogramom. Evidencia majetku na majetkovom oddelení a účtovníctvo na ekonomickom 

oddelení sú programovo prepojené. Je tým zabezpečená jednoznačnosť a zosúladenie prírastkov 

a úbytkov majetku medzi evidenciou majetku a účtovníctvom. V priebehu roku 2020 sa uskutočnili 3 

zasadnutia Vyraďovacej a likvidačnej komisie. Ústredná inventarizačná komisia ďalej konštatuje, že 

inventarizácia hospodárskych prostriedkov a záväzkov mesta bola vykonaná v zmysle platného zákona 

o účtovníctve.  

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

vedomie informatívnu správu o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31.12.2020.   
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie informatívnu správu o inventarizácii majetku 

mesta Nová Dubnica k 31.12.2020.  

 

 

9. Schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku-kolposkopu vo vlastníctve  

    mesta Nová Dubnica.                      

    Predkladala: prednostka  MsÚ  

 

Kolposkop OLYMPUS OCS 3 bol zaradený do evidencie majetku mesta v roku 1994,  v obstarávacej 

cene vo výške 8 047,53 €. K dnešnému dňu je zostatková cena vo výške 0,00 €. Starý model bol 

využívaný na Mestskom zdravotnom stredisku v Novej Dubnici v gynekologických ambulanciách 

MUDr. Jaroslava Balažovjecha a MUDr. Ctirada Mokráša. Na základe vykonanej odbornej prehliadky 

a odbornej skúšky elektrických spotrebičov v roku 2020 vyhovuje bezpečnej prevádzke. Uvedený 

prístroj je funkčný, ale nevyužívaný a skladovaný v priestoroch mestského zdravotného strediska, 

keďže v uvedených priestoroch nie je v súčasnosti zriadená gynekologická ambulancia.       

Spoločnosť MCM GYNPED, s.r.o., Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 

43 839 380, v zastúpení MUDr. Ctiradom Mokrášom, prejavila záujem o kúpu kolposkopu. Zároveň 

vo svojej ponuke uviedol, že vďaka nemu na začiatku svoje ambulantnej praxe u 30-tich žien odhalil 

počiatočné štádiá  onkologického ochorenia, čím chce poukázať na to, prečo má práve k nemu v 

dnešnej dobe digitálnych prístrojov osobitý vzťah.  

Prichádza s ponukou vo výške 1 000,00 € a dúfa, že uvedená suma vzhľadom k dnešným cenám 

digitálnych kolposkopov (rozpätie od 3 500,00 € do 5 000,00 €) bude pre mesto Nová Dubnica 

akceptovateľná. V čase pôsobenia na Novej Dubnici investoval finančné prostriedky  na kúpu 

súčiastok do predmetného kolposkopu, ktoré sú dodnes jeho súčasťou (t. j. lampu, špeciálne žiarivky).  

V súlade s § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s Čl. 6 ods. 8 

písm. b) a s Čl. 15 ods. 1 písm. f) Zásad hospodárenia majetku mesta Nová Dubnica, Vyraďovacia 

a likvidačná komisia navrhuje MsZ schváliť kolposkop OLYMPUS OCS 3 ako prebytočný, 

neupotrebiteľný majetok a odporúča schváliť jeho predaj spoločnosti MCM GYNPED, s.r.o., Pod 

hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 43 839 380, v zastúpení MUDr. Ctiradom 

Mokrášom,  za kúpnu cenu vo výške 1 000,00 €, na základe jeho ponuky. 

 

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

na svojom zasadnutí odporučili MUDr. Mokrášovi  schváliť prebytočnosť a neupotrebiteľnosť 

hnuteľného majetku – kolposkopu vo vlastníctve mesta Nová Dubnica.  

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

Dubnica ako prebytočný a neupotrebiteľný majetok v súlade s Čl. 18 ods. 3 a Čl. 15 ods. 1 písm. f) 

Zásad hospodárenia majetku mesta Nová Dubnica: Kolposkop OLYMPUS OCS 3 inv. číslo: 

114022500000001, dátum zaradenia: 28.02.1994, obstarávacia cena: 8 047,43 €,  zostatková cena: 

0,00 €.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo v súlade s §9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v z.n.p. a v súlade s Čl. 6 ods. 8 písm. b) a  s Čl. 15 ods. 1 písm. f) Zásad hospodárenia 

majetku mesta Nová Dubnica spôsob naloženia s hnuteľným majetkom nasledovne: predať Kolposkop 

OLYMPUS OCS 3 spoločnosti MCM GYNPED, s.r.o., Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad 

Váhom, IČO: 43 839 380 za kúpnu cenu  vo výške 1 000,00 €.  
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10. Zverenie majetku mesta Nová Dubnica do správy Materskej školy Petra Jilemnického 12/5    

      Nová Dubnica  

      Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Z dôvodu zosúladenia Zmluvy o zverení majetku do správy, so skutočným stavom a podľa § 6a) ods. 2 

Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a Čl. 3 ods. 4 a Čl. 15 ods. 1 písm. i) Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica je potrebné schváliť Mestským zastupiteľstvom 

v Novej Dubnici zverenie majetku mesta Nová Dubnica, a to: – technického zhodnotenia 

(rekonštrukcie) priestorov budovy súp. č. 12 v celkovej obstarávacej cene vo výške 105 589,89 €, 

ktoré pozostáva z nasledovných stavebných prác: búracie a demontážne práce, nové konštrukcie, 

elektroinštalačné práce, prestrešenie vstupu, vrátane obkladov stien a rozvodov, 2 ks konvektomatov 

v celkovej obstarávacej cene vo výške 7 585,42 € a vo výške 7 544,56 €, do správy Materskej školy, 

Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica, rozpočtovej organizácie mesta Nová Dubnica, IČO: 42 017 

912, všetky položky financované z kapitálového rozpočtu mesta.   

Na základe prijatého uznesenia MsZ bude vypracovaný dodatok k Zmluve o zverení majetku do 

správy. 

 

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

majetku mesta Nová Dubnica do správy Materskej školy Petra Jilemnického 12/5 Nová Dubnica.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo v súlade s § 6a) ods. 2 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v z.n.p. a Čl. 3 ods. 4 a Čl. 15 ods. 1 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

zverenie majetku mesta Nová Dubnica – technického zhodnotenia priestorov budovy súp. č. 12 

v celkovej obstarávacej cene vo výške 105 589,89 € a 2 ks konvektomatov v celkovej obstarávacej cene 

vo výške 7 585,42 € a vo výške 7 544,56 €, do správy Materskej školy,  Petra Jilemnického 12/5, Nová 

Dubnica, rozpočtovej organizácie mesta Nová Dubnica,  IČO: 42 017 912. 

 

11. Zmena Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 74 zo dňa 19.09.2018 a č. 112 zo dňa 12.12. 2018     

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 19. 09. 2018 Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici (ďalej len „MsZ“) Uznesením č. 74 a dňa 

12. 12. 2018 MsZ Uznesením č. 112 schválilo zriadenie vecného bremena na ul. Odbojárskej v k. ú. 

Malý Kolačín v prospech Ing. Ľuboslava Chovanca. 

Ing. Ľuboslav Chovanec, bytom Nová Dubnica, dňa 16. 08. 2021 požiadal mesto o zriadenie vecného 

bremena spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a vybudovania príjazdovej komunikácie, na 

základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena centr. č. 396/2018 zo dňa 23. 11. 2018 

a o zriadenie vecného bremena k vybudovaným inžinierskym sieťam (vodovodnej prípojky, prípojky 

splaškovej kanalizácie a plynovej prípojky), na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena centr. č. 19/2019 zo dňa 06. 02. 2019. Nakoľko v priebehu realizácie stavby došlo zo strany 

stavebníka k rozdeleniu parc. KN – C č. 5, je potrebné schváliť zmenu Uznesenia MsZ v Novej 

Dubnici č. 74 zo dňa  19. 09. 2018 a Uznesenia č. 112 zo dňa 12. 12. 2018 za účelom zosúladenia so 

stavom v katastri nehnuteľností. Následne bude možné podať návrh na vklad vecného bremena do 

katastra nehnuteľností.  
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 74 zo dňa 

19. 09. 2018 a č. 112 zo dňa 12. 12. 2018 nasledovne: v Uznesení Mestského zastupiteľstva v Novej 

Dubnici č. 74 zo dňa 19. 09. 2018 a č. 112 zo dňa 12. 12. 2018 sa v bode A) mení a dopĺňa druhá 

odrážka a znie nasledovne: parc. KN-C č. 5/1 – orná pôda o výmere 303 m2, parc. KN-C č. 5/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2, parc. KN-C č. 5/3 – zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 135 m2, rodinný dom so súp. č. 194 na parc. KN-C č. 5/3. Všetky pozemky a stavba sú vedené 

Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom  na LV č. 2348 pre k. ú. Malý Kolačín, vlastníctvo 1/1 

Ing. Ľuboslav Chovanec, rod. Chovanec, nar. 10.04.1978, trvale bytom Trenčianska 77/3, 018 51 

Nová Dubnica. Ostatné ustanovenia Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 74 zo dňa 19. 09. 2018 a č. 

112 zo dňa 12. 12. 2018 zostávajú nezmenené.  

 

12. Zriadenie vecného bremena na ul. SNP v Novej Dubnici v prospech Viktora Nadzama,  

      Vranov nad Topľou  

      Predkladal: zástupca primátora  

 

Viktor Nadzam, Vranov nad Topľou, dňa 16.08.2021 požiadal mesto o zriadenie vecného bremena na 

vybudovanie a uloženie elektrickej prípojky nízkeho napätia a osadenie elektromeru na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta Nová Dubnica k plánovanému uloženiu AlzaBoxu spoločnosti Alza. sk s. r. o., ktorý 

je potrebný pripojiť k elektrickej sieti. Žiadateľ Viktor Nadzam, Vranov nad Topľou zároveň 

predložil, dňa 16.08.2021, aj žiadosť o zníženie výšky jednorazovej náhrady za vznik vecného 

bremena na vybudovanie a uloženie prípojky NN a osadenie elektromeru na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta. Vzhľadom na to, že on-line objednávanie sa stáva čoraz populárnejším a častejšie využívaným, 

a preto aj AlzaBox, ktorý bude umiestnený na parc. KN-C č. 340/4, pomôže znížiť pohyb vozidiel 

doručovateľských služieb v lokalitách mesta a na jednom mieste ponúkne priestor pre pohodlné 

vyzdvihnutie balíkov veľkému počtu ľudí z celého sídliska SNP v Novej Dubnici a okolí. 

Plánované zriadenie vecného bremena bude kvôli dĺžke tejto líniovej stavby v rozsahu približne 80 m2 

(rozsah vecného bremena s ochranným pásmom NN prípojky). Žiadateľ žiada o zohľadnenie 

verejnoprospešného záujmu pri realizácii tejto stavby a zároveň žiada o zníženie jednorazovej náhrady 

z pôvodných 10,00 €/m2 (ako je to u fyzických osôb) na 3,33 €/m2. Celkovo by bola výška 

jednorazovej náhrady približne 266,00 € z pôvodných 800,00 €. Poplatok vo výške 66,00 € za návrh 

na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí neoodporučila schváliť Zriadenie 

vecného bremena na ul. SNP v Novej Dubnici v prospech Viktora Nadzama, Vranov nad Topľou. 

 

Mgr. Pekařová chcela vedieť dôvody neodporučenia FaMK.   

 

Bc. Pažítka tlmočil stanovisko všetkých členov FaMK, ktorí súhlasili s názorom, že rozsah 80 m2  je 

dlhý a môže zasiahnuť do už existujúcich asfaltových povrchov a zámkovej dlažby, ktoré mesto 

nedávno vybudovalo. Druhým agrumentom bola lokalita, ktorá môže zvýšiť návštevnosť obyvateľov 

s automobilmi, čo bude mať za následok zvýšenie hlučnosti uvedeného priestoru. FaMK nesúhlasila  

ani z požadovanou výškou jednorazovej náhrady, ktorú požadoval investor.    

 

MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi neschválilo v súlade s Čl.14 a Čl. 15 ods. 1 písm. k) Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica zriadenie odplatného časovo neobmedzeného vecného 

bremena „in rem“  na vybudovanie a uloženie elektrickej prípojky nízkeho napätia v zemi a osadenie 

elektromeru na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica nasledovne: parc. KN-C č. 344 – 
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zastavaná plocha a nádvorie o výmere 552 m2, parc. KN-C č. 340/1 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 983 m2, oba pozemky sú vedené Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 

1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 mesto Nová Dubnica. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné 

bremeno „in rem“ a je spojené s vlastníctvom nasledovnej nehnuteľnosti: parc. KN-C č. 340/4 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2, pozemok vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym 

odborom na LV č. 2775, k. ú. Nová Dubnica, vlastníctvo 1/1 Viktor Nadzam, rod. Nadzam, nar. 

04.03.1993, Okulka 20/8, 093 01 Vranov nad Topľou, a teda práva z vecného bremena vyplývajúce 

prináležia nielen oprávnenému z vecného bremena, ktorým je Viktor Nadzam, bytom Vranov nad 

Topľou, ale aj jeho právnym nástupcom. Jednorazový poplatok za zriadenie vecného bremena je 3,33 

€/m² častí pozemkov dotknutých zriadením vecného bremena podľa tohto návrhu uznesenia. Poplatok 

vo výške 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.  

 

RNDr. Perichta CSc., Bc.Bukovčák, p.Bukovčák sa zdržali hlasovania.  

 

 

13. Zmena uznesenia MsZ č. 46 zo dňa 13.05.2015   

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mesto Nová Dubnica podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „ Poskytovanie 

opatrovateľskej služby v meste Nová Dubnica“, kód žiadosti: NFP312080BJZ7. 

V procese preskúmania predloženej žiadosti mesto obdržalo výzvu na doplnenie podania a to 

o Prílohu č. 8 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Po konzultácii so schvaľovacím orgánom – 

MPSVaR SR, bolo vyhodnotené nedostatočné znenie schváleného PHSR mesta mestským 

zastupiteľstvom. Nadriadenému orgánu absentovalo obdobie, na ktoré bolo PHSR mesta schválené. 

Na základe vyššie uvedených skutočností je MsZ predložená na prerokovanie zmena Uznesenia MsZ 

č. 46 zo dňa 13.05.2015 o absentované obdobie platnosti PHSR mesta.    

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 46 zo dňa 

13.05.2015 „ Program rozvoja mesta Nová Dubnica na roky 2015-2023 - aktualizácia“.  

 

     

14. Zriadenie vecného bremena v prospech Spojenej školy sv. Jána Bosca, Nová Dubnica  

      Predkladal: zástupca primátora  

 

Dňa 27. 08. 2021 Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici požiadala mesto  o zriadenie vecného 

bremena spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a vybudovania nových vjazdov do areálu Spojenej 

školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, z ulice Okružná a z ulice Gagarinova, v rámci stavby „Vjazdy 

a parkovisko pre areál Spojenej školy sv. Jána Bosca, Nová Dubnica“ na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Nová Dubnica. Investor a vlastník objektov sa rozhodol pre sprístupnenie školských priestorov 

novými vjazdami do areálu školy, z dôvodu jestvujúceho úzkeho a nevyhovujúceho pôvodného vstupu      

do areálu školy. Pôvodný vjazd je v blízkosti križovatky ulíc Okružná a Trenčianska. Prístupová 

komunikácia je o šírke cca 3,5 m a z toho dôvodu sa automobily prichádzajúce a odchádzajúce 

z areálu školy musia vyhýbať na priľahlý chodník pre peších. Vybudovanie vjazdov je taktiež za 

účelom plánovaného parkoviska, ktorého časť bude slúžiť pre potreby školy. Zostávajúcu časť je na 

základe predbežných rokovaní plánované využiť ako parkovaciu plochu pre mesto Nová Dubnica.  

Vecné bremeno, sa s prihliadnutím na verejnoprospešný záujem, zriaďuje bezodplatne na dobu 

neurčitú. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,00 € uhradí oprávnený  z 

vecného bremena. 
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Bc. Pažítka oznámil stanovisko Komisie školstva, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť 

Zriadenie vecného bremena v prospech Spojenej školy sv. Jána Bosca, Nová Dubnica. FaMK na 

svojom zasadnutí neodporučila schváliť uvedený materiál.  

 

 

Bc.Bukovčák informoval poslancov, že hlavným cieľom vybudovania uvedených vjazdov je 

bezpečnosť detí v škole a odstránenie autobusov, autoškoly a všetkých áut, ktoré využívajú cestu 

v rámci areálu školy, ktorá je rovnobežne s Trenčianskou ulicou. Navrhol, aby sa areál uzavrel 

a spravil sa výjazd z ulice Okružnej, kde by prichádzali rodičia s deťmi do škôl a škôlky. Uvedený 

výjazd by slúžil aj pre zásobovanie pre školskú jedáleň. Vjazd z Gagarinovej ulice by slúžil na 

parkovanie áut pedagógov, ktorí tam majú odstavené autá počas celého vyučovania. Spýtal sa Ing. 

Marušinca, či v prípade dvoch vjazdov pôjde o jedno alebo dve stavebné konania.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že ešte nebola podaná žiadosť o stavebné konanie, pričom to nemá vplyv 

na prijatie uznesenia.   

 

Ing. Šošovičková, PhD. sa spýtala, či sa niekto zaujímal o ul. Gagarinovu, ktorá vedie z Mikloviek. 

Chcela vedieť, či sa v prípade otvorenia vjazdu ovplyvní celková situácia. Nebolo jej jasné, ako sa 

zmení situácia s využitím parkoviska, keďže sú tam zaparkované autobusy a vozidlá autoškoly.  

 

Ing. Krumpolec chcel vedieť, či vedenie školstva mieni naďalej akceptovať parkovanie autobusov, 

keďže ide o prenájom SAD. Povedal, že Gagarinova ulica je veľmi úzka a otvorením vjazdov by sa 

mohla stať nebezpečnou. 

 

p. Bukovčák zareagoval, že škola sa autobusov chce zbaviť. Riešenie videl v dopravnom značení so  

zákazom vjazdu autobusov.  

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, ako sa daná situácia bude riešiť, keďže okolo školy je jednosmerná 

ulica. Poukázala na voľný priestor, ktorý by sa mohol využiť na rozšírenie cesty a zachovanie 

chodníka, ktorý by bol v blízkosti  zdravotného strediska.  Povedala, že na zdravotné stredisko kvôli 

MUDr. Litvínovej prichádza nespočetné množstvo áut, ktoré nemajú kde zaparkovať a veľa krát stoja 

v križovatke.  

 

Ing. Marušinec povedal, že uvedený materiál bol pred 2 až 3 mesiacmi z pracovného stretnutia aj 

z rokovania MsZ stiahnutý. Upresnil, že neprišlo k záveru ohľadom prenájmu od Spojenej školy ani zo 

strany mesta Nová Dubnica. Dodal, že v najbližších dňoch požiada o opätovné rokovanie so Spojenou 

školou, aby aj mesto mohlo využívať uvedenú plochu na verejné parkovanie. Povedal, že v prípade 

povolenia parkovania verejného alebo súkromného predpokladá zvýšenú frekvenciu áut, ktorá sa bude 

musieť riešiť spomaľovacími prechodmi, neskôr aj riešením z hľadiska chodcov či parkovania celej 

zóny. Podotkol, že sa treba tým naďalej zaoberať a hľadať riešenia, prípadne východiská, aby to bolo 

v súlade so všetkými predpismi a hlavne s bezpečnosťou všetkých zúčastnených.  

 

Mgr. Pekařová povedala, že v prípade bezpečnosti detí v škole by stačilo zakázať vjazd autám do 

areálu školy. Spýtala sa na trávnatý porast pozdĺž Trenčianskej ulice. Navrhla, či by nebolo v tomto 

prípade lepším riešením napojenie na túto ulicu,  ako z Gagarinovej, kde je jednosmerná cesta.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že je to na zváženie a ďalšiu komunikáciu.  
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JUDr. Holba vyslovil názor, že súhlasí s Ing. Marušincom. Povedal, že nakoľko nenastalo konanie, je 

to vec ďalšieho vývoja, pričom schválenie uvedeného materiálu by otvorilo cestu k ďalším 

rokovaniam, s ktorým by súviseli všetky problémy, ktoré odzneli. Dodal, že oproti je chodník, ktorý 

bude treba doriešiť malým zábradlím, kvôli bezpečnosti.  

 

Bc. Pažítka tlmočil niektoré body FaMK, prečo neodporučili uvedený materiál schváliť. Povedal, že 

mesto malo záujem o celú časť asfaltovej plochy na vybudovanie parkoviska za účelom vyriešenia 

situácie pri zdravotnom stredisku. Skončilo to na rokovaniach v neprospech občanov. Uviedol že 

záujem platí, ale za určitých podmienok.  Ako druhý argument uviedol, že nemá žiadnu písomnú 

vedomosť o tom, že by škola prehlásila, že autobusy tam nebudú parkovať a tiež aký je plán 

s parkovacím miestom do budúcna. Uviedol, že nakoľko to nie je dohodnuté písomne, môže to 

skomplikovať situáciu. V prípade, že by mesto dalo súhlas, skomplikovala by sa aj kvalita bývania 

občanov na Gagarinovej ulici. Či už by išlo o osobnú, nákladnú alebo autobusovú dopravu. Spomenul 

možný vznik petície, prípadne sťažnosti, ktorá by bola postúpená na mesto. Ďalším argumentom bolo,  

že mestská polícia hlási problémy s parkovaním pri mestskom zdravotnom stredisku. Navrhujú zákaz 

státia po celej ulici, nakoľko je sťažená prejazdnosť ulice kvôli parkujúcim autám. Bc. Pažítka 

povedal, že akceptuje stanovisko JUDr. Holbu ale podotkol, že by bol radšej, keby sa všetky tieto 

otvorené argumenty predjednali a potom by sa pristúpilo k rozumnému hlasovaniu.        

 

Ing. Šošovičková, PhD., povedala, že sa dá oddeliť vybudovanie dvoch vjazdov, nakoľko strana z 

ulice Okružnej je bezproblémová. V prípade zriadenia vecného bremena to nevidí ako problém. 

Spýtala sa, či sa obidva vjazdy dajú riešiť naraz, alebo sa budú riešiť postupne. Aby sa spravil 

ústretový krok ako spomenul aj JUDr. Holba, že sa schváli jeden vjazd, ktorý bude riešiť jednu 

situáciu.  

 

Ing. Marušinec povedal, že škola nevyhnutne potrebuje riešiť vjazd z Okružnej ulice na vyriešenie 

zásobovania dopravy a odstavenia vstupu rodičov do areálu školy. Povedal, že uvedená situácia sa dá 

riešiť aj povolením prvého vjazdu a dotiahnutím komunikačných vecí. Povedal, že mestské 

zastupiteľstvo by malo prijať na schválenie uznesenie, aby sa mohla podať žiadosť o stavebné 

konanie. Následne by sa spustil celý proces a v čo najkratšej lehote sa mohlo začať s realizáciou 

stavby.  

 

Bc.Bukovčák upresnil, že zámer školy bol stavať vjazdy ešte túto jeseň, aby sa situácia vyriešila 

a upokojila. Povedal, že obava či tam budú parkovať autobusy, môže mesto vyriešiť osadením  značky 

na zákaz vjazdu. Uviedol, že je to škola, ktorej väčšina žiakov sú Novodubničania. Zdôraznil, že sa 

nerieši problém súkromnej firmy, ale školského zariadenia, pričom vecné bremeno je v prospech 

Spojenej školy Svätého Jána Bosca, Nová Dubnica a nie v prospech súkromnej parkovacej firmy,  

dodal, že to nie je  „in rem“ , a vecné bremeno sa neprenáša.   

 

JUDr. Holba reagoval na hľadisko rozdelenia výjazdov, kde sa môže skomplikovať situácia 

s konaním.  

 

Ing. Šošovičková, PhD., povedala, že jej nie je jasné, prečo ešte nie je podané stavebné konanie, keďže 

sa má stavať už túto jeseň.   

 

Ing. Krumpolec odpovedal, že nie je súhlas vlastníka, konkrétne MsZ v Novej Dubnici.  
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Bc. Pažítka doplnil, že nemá problém to povoliť, keď ide navyše o prospešnú vec pre rodičov a ich 

detí a situácia by bola bezpečnejšia. Podotkol, že mesto malo v prvom rade záujem urobiť systém 

parkovania, resp. odľahčiť parkovanie občanov pred zdravotným strediskom. Zámerom mesta  bola  

dohoda zrealizovať verejné parkovisko. Dodal, že z ulice Trenčianskej by to videl pozitívnejšie ako 

z ulice Gagarinovej. Navrhol buď materiál stiahnuť a doriešiť otvorené otázky, alebo poslaneckým 

návrhom z uvedeného materiálu vypustiť parc. KN-C č. 2417 a parc. KN-C č. 2418, ktoré sa týkajú 

ulice Gagarinovej.  

 

Bc. Pažítka dal poslanecký návrh na vypustenie parc. KN-C č. 2417 a parc. KN-C č. 2418.  

 

Mgr. Pekařová, povedala, že chcela dať tiež poslanecký návrh na schválenie iba jedného vjazdu.  

 

p. Bukovčák zareagoval na zaťaženie ulice Gagarinovej  aj na vyriešenie parkovania pri zdravotnom 

stredisku. Povedal, že schválenie materiálu by viedlo ku skorému vyriešeniu parkovania pri 

zdravotnom stredisku a celú situáciu by rozhýbalo a dotiahlo do úspešného konca, ktorý by bol 

prínosom ako pre školu, tak aj pre obyvateľov, návštevníkov či klientov zdravotného strediska. 

Povedal, že keby sa vybudovala  príjazdová cesta z Gagarinovej ulice, predišlo by sa vyťaženiu.     

 

MUDr. Augustínová sa spýtala, či sa neuvažovalo o tom, či by nebolo vhodnejšie urobiť vjazd na 

parkovisko z Trenčianskej ulice, keďže táto ulica je širšia a Gagarinova ulica by sa tým odbremenila.  

 

Ing. Marušinec povedal, že si osobne myslí, že v prípade vybudovania parkoviska v tejto časti z ulice 

Gagarinovej, by mohlo dôjsť ráno v čase medzi 7.15 hod. až 7.45 hod., v časti medzi parkoviskom 

a zdravotným strediskom ku dopravnej špičke a to najmä z hľadiska parkovania a frekvencii áut. 

Povedal, že to vidí ako jedno z rizík do budúcna. Upresnil, že po skončení výučbového procesu sa  

doprava vozidiel bude presúvať pozdĺž ulice smerom k mestskému úradu, kde sa zhustí ďalšia 

križovatka, ktorá má nielen T- éčkové napojenie, ale aj odbočenie k mestskému úradu ku služobným 

vozidlám a návštevám mestského úradu. Dodal, že nie je proti vjazdu, ale musí sa to doriešiť 

s dopravným inžinierom, ktorý má prísť na stretnutie v pondelok. Podotkol, že pre školu je prioritou 

vyriešiť vstup z Okružnej ulice kvôli zásobovaniu a tiež vstupu rodičov, aby sa mohla vhodným  

spôsobom zatvoriť brána, ktorá prechádza celým areálom školy. Dodal, že škola si ju vie pre svoje 

potreby účelovo otvoriť v prípade, keď tam chce vstúpiť. Ak by mesto Nová Dubnica udelilo súhlas 

a škola by podala žiadosť o stavebné konanie, proces schvaľovania by trval približne 30 až 60 dní. 

Taktiež by bolo nutné urobiť konanie na výrub stromov, ktoré sa môžu vyrubovať iba v určených 

termínoch. Podotkol, že bude nutné zrealizovať viacej úkonov, aby sa mohlo začať s prácami budúci 

rok v marci alebo v apríli. 

 

Bc. Marušinec dal ďaľší poslanecký návrh - časovo neobmedzeného bremena, aby sa časovo 

obmedzilo „ Zriadenie bezodplatného časovo obmedzeného vecného bremena po dobu trvania 

vlastníctva pozemku parc. KN-C č. 2423, kde súčasným vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, 

Žilinská diecéza.  

 

Ing. Marušinec sa spýtal, či sú ešte nejaké otázky alebo pozmeňovacie návrhy.  

P. Dvorský povedal, že doteraz odznelo veľa názorov a nič nie je jasné. Povedal, že si myslí, že 

v prípade schválenia by sa väčšina poslancov zdržala, nakoľko nemajú na uvedený problém celkom 

vyhradený názor. Navrhol stiahnuť uvedený materiál z MsZ.  

 

Ing. Marušinec požiadal Bc. Pažítku aby prečítal a objasnil ešte raz poslanecký návrh.  



15 
 

Bc. Pažítka dal poslanecký návrh, aby sa z uvedeného materiálu vypustila parc. KN-C č. 2417 a parc. 

KN-C č. 2418, ktorá sa týka prejazdu na ulici Gagarinovej. Ostatné výmery zostávajú v návrhu.  

 

Ing. Marušinec vyzval Bc. Marušinca aby prečítal znenie jeho poslaneckého návrhu. 

 

Bc. Marušinec povedal, že ide o zriadenie bezodplatného časovo obmedzeného vecného bremena po 

dobu trvania vlastníctva pozemku parc. KN-C č. 2423, kde súčasným vlastníkom je Rímskokatolícka 

cirkev, Žilinská diecéza.     

 

MUDr. Augustínová sa spýtala na význam uvedeného návrhu.  

 

Bc. Marušinec odpovedal, že je to v prípade odpredaja pozemkov za akýmkoľvek účelom niekomu, 

pričom mesto bude mať možnosť disponovať s vecným bremenom.  

 

Ing. Šošovičková odpovedala, že to podľa nej nerieši danú situáciu.  

 

Bc. Marušinec povedal, že pokiaľ je mesto vlastníkom, vecné bremeno bude, pokiaľ nie, tak ani vecné 

bremeno nebude.  

 

Bc. Bukovčák doplnil, že v materiáli sa nepíše že je to „ in rem“, ale že je to v prospech Spojenej 

školy, ktoré má vlastné IČO.  

 

Ing. Marušinec dal hlasovať za poslanecký návrh Bc. Pažítku, a to, kto je za, aby MsZ schválilo 

v súlade s Čl. 14 a s Čl. 15 ods. 1 písm. k) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena  spočívajúceho v práve prechodu, 

prejazdu a vybudovania nových vjazdov do areálu Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, 

parc. KN-C č. 2417 a parc. KN-C č. 2418 z ulice Okružná, v rámci stavby „Vjazdy a parkovisko pre 

areál Spojenej školy sv. Jána Bosca, Nová Dubnica“  na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová 

Dubnica nasledovne: parc. KN-C č. 200/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 985 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 Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 

66/28, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 30 414 164. Poplatok vo výške 66,00 € za návrh na vklad do 

katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.  

 

Za poslanecký návrh hlasovali 9 poslanci.  

 

Bc. Bukovčák, p. Bukovčák, JUDr. Holba, RNDr. Perichta, CSc., Mgr. Zemko, boli proti 

poslaneckému návrhu. Bc. Cucík sa zdržal hlasovania.  

 

Ing. Marušinec oznámil, že o poslaneckom návrhu Bc. Marušinca sa hlasovať nebude, taktiež ani 

o poslaneckom návrhu v pôvodnom znení.  

    

MsZ v Novej Dubnici 9 hlasmi schválilo v súlade s Čl. 14 a s Čl. 15 ods. 1 písm. k) Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného 

vecného bremena  spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu a vybudovania nových vjazdov do areálu 

Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, parc. KN-C č. 2417 a parc. KN-C č. 2418 z ulice 

Okružná, v rámci stavby „Vjazdy a parkovisko pre areál Spojenej školy sv. Jána Bosca, Nová 

Dubnica“  na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica nasledovne: parc. KN-C č. 200/1 – 
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zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 985 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 Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 30 414 164.   

Poplatok vo výške 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného 

bremena.  

   

15. Zriadenie vecného bremena na ul. Odbojárskej k.ú. Malý Kolačín v prospech Jána Šturdíka 

      Predkladal: zástupca primátora  

 

Ján Šturdík, bytom Nová Dubnica, dňa 13.09.2021 požiadal mesto o zriadenie vecného bremena na 

osadenie betónových obrubníkov na pozemku vo vlastníctve mesta Nová Dubnica za účelom 

odvedenia dažďových vôd od pozemku rodinného domu na parc. KN-C č. 6 v k. ú. Malý Kolačín na 

ul. Odbojárskej, z dôvodu zamedzenia prenikaniu dažďových vôd a zaplavovaniu dvora a pivničných 

priestorov rodinného domu. Jednorazová náhrada za vznik vecného bremena je vo výške 10,00 €/ m2 

časti  pozemku dotknutého osadením betónových obrubníkov. Poplatok 66,00 € za návrh na vklad do 

katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena. Zriadenie vecného bremena „in rem“ 

znamená, že práva z vecného bremena vyplývajúce, prináležia nielen oprávnenému z vecného 

bremena, ktorým je Ján Šturdík, bytom Nová Dubnica, ale aj jeho právnym nástupcom. 

 

 

Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMk, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť Zriadenie 

vecného bremena na ul. Odbojárskej k.ú. Malý Kolačín v prospech Jána Šturdíka.  

 

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 odplatného časovo neobmedzeného vecného 

bremena „in rem“ na osadenie betónových obrubníkov na pozemku vo vlastníctve mesta Nová 

Dubnica nasledovne: parc. KN-C č. 31/2 – ostatná plocha o výmere 647 m2, pozemok vedený 

Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2162 pre k. ú. Malý Kolačín, vlastníctvo 1/1 

mesto Nová Dubnica. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ a je spojené s 

vlastníctvom nasledovných nehnuteľností: parc. KN-C č. 6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

444 m2, parc. KN-C č. 7 – záhrada o výmere 284 m2, parc. KN-C č. 8 – záhrada o výmere 683 m2, 

rodinný dom so súp. č. 198 na parc. KN-C č. 6, všetky pozemky a stavba sú vedené Okresným úradom 

Ilava, katastrálnym odborom na LV č. 2106 pre k. ú. Malý Kolačín, vlastník 1/1 Ján Šturdík, rod. 

Šturdík, nar. 14.10.1942, trvale bytom Odbojárov 198, 018 51 Nová Dubnica, a teda práva z vecného 

bremena vyplývajúce, prináležia nielen oprávnenému z vecného bremena, ktorým je Ján Šturdík, 

bytom Nová Dubnica, ale aj jeho právnym nástupcom. Jednorazový poplatok za zriadenie vecného 

bremena je 10,00 €/ m² časti pozemku dotknutého zriadením vecného bremena podľa tohto návrhu 

uznesenia. Poplatok 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného 

bremena.  

 

16. Odpredaj pozemku v Priemyselnej zóne Hliny spoločnosti OneKey s.r.o. Nová Dubnica  

      Predkladal: zástupca primátora  

 

Spoločnosť OneKey s.r.o, Nová Dubnica, požiadala mesto Nová Dubnica o odpredaj nasledovného 

pozemku v Priemyselnej zóne  Hliny: pozemok parc. č. KN-C č. 402/3 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 82 m², pozemok, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 46596399 
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57/2021. Dôvody žiadosti: spol. OneKey s.r.o je vlastníkom nehnuteľností (stavba na parc. č. 402/5, 

pozemky parc. KN-C  č. 407/7, 442/15 a 442/16) v  lokalite Priemyselnej zóny  Hliny, Mestské 

zastupiteľstvo v Novej Dubnici v  roku 2015 schválilo svojim Uznesením č. 31  zo dňa 15.04.2015 

odpredaj priľahlého pozemku parc. KN-C č. 442/16 a v roku 2017 Uznesením č. 40 zo dňa 12.04.2017 

odpredaj priľahlého pozemku parc. KN-C č. 442/46 k uvedeným pozemkom, do výlučného vlastníctva 

spoločnosti BRP Top, s.r.o., o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 402/3, ktorý je priľahlý k  pozemku 

parc. KN-C  442/46, žiada spol. OneKey s.r.o z dôvodu vybudovania oporného múru a parkoviska pre 

svoju podnikateľskú činnosť, ako jeden z investorov v lokalite Priemyselnej zóny  Hliny, podpora 

rozvoja podnikateľskej činnosti na území mesta. Kúpna cena je navrhnutá  v súlade s Čl. 8 ods. 6 

Zásad hodpodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica  vo výške  20,00  € / m²,  čo  pri  celkovej  

výmere  pozemku  82 m²  predstavuje  spolu 1640,00 €  (jedentisícšesťstoštyridsať eur 0 centov). 

Kupujúci taktiež uhradí správny poplatok 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností  

a náklady na vypracovanie geometrického plánu. 

 

Bc Pažítka oznámil stanovisko KSRM, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť uvedený 

materiál a stanovisko FaMK, ktoré na svojom zasadnutí odporučila schváliť odpredaj za podmienky, 

že bude predložený návrh na zvýšenú cenu vo výške 75,00 € / m².   

 

Bc. Cucík sa spýtal, či nežiadajú o odpredaj pozemku neskoro, keďže je už vybudovaný oporný múr.   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že táto skutočnosť bola zistená, keď geodet robil zamerania na danom 

území. Povedal, že prebehlo stretnutie s konateľom uvedenej spoločnosti. Ing. Marušinec informoval 

aj  majiteľa spoločnosti, že takýto zásah do majetku mesta je neprípustný. Uviedol, že spoločnosť mala 

na výber dve možnosti, buď požiadať o odkúpenie alebo odstrániť nepovolenú stavbu. Spoločnosť 

OneKey s.r.o., zvolila cestu požiadania o odkúpenie pozemku. V prípade, že MsZ neschváli odpredaj 

pozemku, spoločnosť bude musieť túto čiernu stavbu odstrániť.  

 

Bc. Pažítka predniesol poslanecký návrh FaMK, aby sa uvedený pozemok predal spoločnosti OneKey 

za 75,00 €/ m².  

 

JUDr. Holba sa spýtal, či v prípade odpredaja pozemku budúcemu majiteľovi, bude musieť stavbu 

legalizovať cestou stavebného konania.  

 

Ing. Krumpolec odpovedal, že áno.  

 

p. Dvorský sa spýtal, či vedeli o tom, že pozemok na ktorom sa stavia, patrí k. ú. mesta Nová Dubnica. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že sa k tejto veci nebude vyjadrovať. 

 

p. Cucík sa spýtal na odpredaj parc. KN-C č. 442/46.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že parc. KN-C č. 442/46 patrila mestu. Informoval, že približne pred 5 

rokmi bola predaná spoločnosti OneKey s.r.o., za cenu 25 €/ m². Uviedol, že prevádzkovatelia 

autoumývarky avizovali, že budú mať záujem o kúpu parc. KN-C č. 442/28. Ing. Marušinec zdôraznil, 

že nebude možné im uvedenú parcelu odpredať v takejto rozlohe, nakoľko vedľa vstupu do umyvárky 

a mostom je vstup pre techniku. Dodal, že by sa dalo uvažovať iba o odpredaji časti pozemku, ktorá by 

zabezpečovala vstup techniky na údržbu koryta potoka. Kúpa pozemku by nemala obmedziť vstup 
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práva prechodu cez most a koryto potoka. Povedal, že predpokladá, že žiadosť o odkúpenie pozemku 

príde a v budúcnosti sa objaví aj na MsZ.  

 

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo nasledovný majetok mesta Nová Dubnica ako prebytočný 

majetok pozemok parc. č. KN-C č. 402/3 - zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 82 m², 

ktorý vznikol úpravou hranice pôvodnej parc. č. KN-C č. 402/3 – zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 129 m2  a odčlenením z pozemku parc. KN-C č. 402/13 – zastavaná plocha 

a nádvorie o celkovej výmere 662 m2, obidva pozemky zapísané Okresným úradom Ilava, 

katastrálnym odborom na LV č. 1000,  k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, na 

základe geometrického plánu č. 46596399-57/2021 vyhotoveného geodetom  Ing. Norbertom 

Molnárom, SNP 72/14, 018 51 Nová Dubnica,  IČO: 46 596 399.  

p. Dvorský bol proti predloženému návrhu.  

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo odpredaj  nehnuteľnosti uvedených v bode A/ tohto návrhu 

uznesenia ako odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. – 

ako prípad hodný osobitného zreteľa  trojpätinovou  väčšinou  všetkých   poslancov. Zdôvodnenie  

odpredaja  nehnuteľnosti   podľa  § 9a  ods. 8  písm. e/ Zákona  č. 138/1991Zb. o  majetku obcí v z. n. 

p. (prípad hodný osobitného zreteľa): spol. OneKey s.r.o.,  je vlastníkom nehnuteľností (stavba na 

parc. č. 402/5, pozemky  parc. KN-C  č. 407/7, 442/15 a 442/16) v  lokalite Priemyselnej zóny  Hliny, 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici  v  roku 2015 schválilo svojim Uznesením č. 31 zo dňa 

15.04.2015 odpredaj priľahlého pozemku parc. KN-C č. 442/16 a v roku 2017 Uznesením č. 40 zo dňa 

12.04.2017 odpredaj priľahlého pozemku parc. KN-C č. 442/46 k uvedeným pozemkom, do 

výlučného vlastníctva spoločnosti BRP Top, s.r.o., o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 402/3, ktorý 

je priľahlý k pozemku parc. KN-C  442/46, žiada spol. OneKey s.r.o.,  z  dôvodu vybudovania 

oporného múru a parkoviska pre svoju podnikateľskú činnosť, ako jeden z investorov v lokalite 

Priemyselnej  zóny  Hliny, podpora rozvoja podnikateľskej činnosti na území mesta.   

 

p. Dvorský bol proti predloženému návrhu.  

 

Ing. Marušinec dal hlasovať o poslanecký návrh Bc. Pažítku.  

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v z. n.p. do výlučného vlastníctva spoločnosti OneKey s.r.o, Ulica na Hlinách 988/2, 

Nová Dubnica, PSČ: 018 51, IČO: 48 050 113, nehnuteľnosti uvedenej v bode A/ tohto návrhu 

uznesenia  - za cenu  75,00  € / m²,  čo  pri  celkovej  výmere  pozemku  82 m²  predstavuje  spolu 

6.150,00 €  (šesťtisícstopäťdesiat eur 0 centov). Kupujúci taktiež uhradí správny poplatok 66,00 € za 

návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady na vypracovanie geometrického plánu. 

 

p. Cucík bol proti predloženému návrhu. 
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17. Správa o hospodárení spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

      Predkladala: konateľka spoločnosti 

 

 

Uznesením č. 12 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva dňa 28.04.2008, bolo schválené založenie 

obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, 

so 100%-nou účasťou mesta. Spoločnosť vznikla dňa 23.07.2008 vykonaním zápisu do Obchodného 

registra a bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 02.04.2009. Jediným spoločníkom obchodnej 

spoločnosti je mesto Nová Dubnica so sídlom Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica. 

Identifikačné údaje spoločnosti IČO: 44 215 673, DIČ:  2022665898. Základné imanie spoločnosti 

bolo vytvorené peňažným vkladom jediného spoločníka vo výške 6.639 Eur. Orgánmi obchodnej 

spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého členom je Ing. Peter Marušinec, primátor mesta; dozorná 

rada zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva a konatelia spoločnosti, ktorých vymenovalo valné 

zhromaždenie spoločnosti. V roku 2020 spoločnosť zamestnávala na trvalý pracovný pomer alebo 

dohodu 32 zamestnancov z toho 1 na trvalý pracovný pomer, 31 na dohodu o vykonaní práce alebo 

pracovnej činnosti, alebo brigádnickej práci študentov. Mzdové náklady predstavovali výšku 62.776 € 

vrátane daní a odvodov.  

Ku koncu roka 2020 disponovala spoločnosť celkovým majetkom 1 573,325 €, krátkodobým 

finančným majetkom vo výške 8 528,00 €. Pohľadávky po lehote splatnosti boli vo výške  907,00 €, 

rezervy vo výške 4 638,00 € a 808 €, záväzky k 31.12.2020, boli vo výške 11. 173,00 €. Údaje 

o záväzkoch zo sociálneho fondu za bežné účtovné obdobie k 31.12.2020 boli vo výške 117,00 €, 

výnosy z hospodárskej činnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., predstavovali za rok 2020 celkovú výšku 

1. 249 291,00 €,  náklady výšku 1. 267 812,00 €. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2020 je vo 

výške 18 521,00 €. Dňa 20.04.2021 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 2020, b) odporučila výsledok hospodárenia - stratu spoločnosti za rok 2020 

vo výške 18.520,92 €, zaúčtovať ako stratu minulých období vo výške 18.520,92 Eur.  

Dňa 20.04.2021 sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

ktoré: a) schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2020 b) schválilo výsledok 

hospodárenia - stratu spoločnosti za rok 2020 vo výške 18.520,92 €   zaúčtovať ako stratu minulých 

období vo výške 18.520,92 €.  

 

RNDr. Perichta, CSc. odišiel z rokovania MsZ.  

 

JUDr. Holba chcel vedieť, koľko krát bola spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o., v strate. 

 

Ing. Lackovičová odpovedala, že spoločnosť bola v strate aj minulý rok vo výške 11.911,00 €.  

 

Ing. Marušinec upresnil, že v prípade, aby bola spoločnosť v kríze, musí jej vlastné imanie klesnúť do 

zápornej hodnoty. V súčasnosti za bežné účtovné obdobie je vlastné imanie spoločnosti 365 631,00 € 

aj vďaka tomu, že peniaze ktoré sa dávali do investície ako vlastné zdroje sa nedali ako dotácia, ale sa 

vložili do základného imania. Vysvetlil hľadisko straty vo výške 18.520,92 €, pričom časť z tejto 

straty sú nákladové úroky za úver, ktoré sa platili a ďalšia časť bol výpadok na tržbách z dôsledku 

covidovej situácie. Dodal, že zároveň vstúpili do platnosti aj príplatky za nadčasy a sviatky 

zamestnancov, čo malo vplyv na zvýšenie mzdových nákladov pre rok 2020. V roku 2021 sa  zvýšili 

ceny vstupného. Upresnil, že pri rovnakej návštevnosti sa tržby zvýšili zhruba o 10.000,00 € až  

15.000,00 €. Doplnil, že pod stratu sa tiež podpísala poistná udalosť z rokov 2020 a 2021, ktorá 

súvisela s vytopením kúpaliska Letka.  
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti Nová 

Dubnica Invest, s.r.o., za rok 2020. 

 
 

18. Správa o hospodárení spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. za rok 2020 

      Predkladal: riaditeľ spoločnosti   

 

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

spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o za rok 2020. 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 2020 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 31.12.2020, bolo v pracovnom pomere 21 pracovníkov z toho 3 THP,  

3 dôchodcovia, 1 dlhodobo PN. Náklady pre rok 2020 predstavovali sumu 574 536,11 € a výnosy boli 

vo výške 582 908,74 € . Zisk za rok 2020 bol vo výške 8 372,63 € , oproti roku 2019, kde bola strata  

vo výške 24 969,00 €. Väčšie náklady boli na opravu techniky vo výške 22.611,46 €, rezervy za 

nevyčerpané dovolenky vo výške 4 780,11 €. Za externé služby sa čerpalo 38.438,73 €. V uplynulom 

roku spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., splácala dva úvery ČSOB, jeden bol v hodnote 

50.000,00 €, ktorý bude v novembri 2021 splatený. Druhý úver vo výške 130 000,00 €, na 

refinancovanie leasingu a kúpu techniky potrebnej pre výkon činnosti spoločnosti. V r. 2019, 

spoločnosť Tekos, zakúpila vozidlo zn. Mercedes, v r. 2020 vozidlo zn. Tatra. Spoločnosti TEKOS 

Nová Dubnica, s.r.o. bol poskytnutý príspevok v rámci projektu „ Prvá pomoc“  opatrenie č. 3B za 

mesiac december 2020, vo výške 8 804,74 €. Pokles tržieb bol vo výške 41,71 € . Porovnával sa 

priemer za rok 2019 a mesiac december 2020. Finančné prostriedky boli pripísané na účet v septembri 

v roku 2021. Spoločnosť tiež dostala dotácie od mesta za minulý rok. Išlo o účelové dotácie na vývoz 

komunálneho odpadu v hodnote max. do výšky 130 000,00 €, z ktorej sa čerpalo 100. 000,00 €. Druhá 

dotácia bola do výšky 85.000,00 € na kosenie a odvoz  odpadu zo zelene, kde sa čerpalo 84. 000,00 €. 

V decembri 2020 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí  dotácie z rozpočtu mesta, kapitálová dotácia 

na výdavky spojené z nákupom komunálnej techniky  vo výšky 20.000,00 €.  

 

Stanovisko jediného spoločníka, ktorý vykonáva pôsobnosť hlavného zhromaždenia, ktorý rozhodol 

a vydal nasledovné uznesenie:  

1. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2020 

2. konštatuje, že spoločnosť za zdaňovacie obdobie za rok 2020 dosiahla zisk vo výške 8 372,63 €.  

3. konštatuje, že v zmysle obch. zákonníka bude zo zisku doplnený rezervný fond spoločnosti o sumu  

    415,63 €,  čo je  5 % zo zisku.  

4. zvyšná časť zisku  vo výške 7 954, 00 € bude použitá na úhradu straty z minulých období.      

 

Z rokovania MsZ odišiel p. Bukovčák. V priebehu rokovania sa vrátil sa RNDr. Perichta, CSc., a p. 

Bukovčák.  

 

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

Nová Dubnica, s.r.o. za rok 2020.     
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 19.  Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže: „ Prenájom nebytových priestorov 

v budove kina Panorex, súp. č. 15 na ul. SNP v Novej Dubnici“ 

 

Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže bola vyhlásená podľa § 281 až § 288 Obchodného 

zákonníka v z.n.p. a § 9a ods. 1 písm. a) a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. 

Zoznam členov komisie: Bc. Pažítka, Bc. Cucík, Ing. Lackovičová, Ing. Šišková, Ing. Ruman. Zoznam 

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

predložený žiaden súťažný návrh a z toho dôvodu považuje predmetnú obchodnú verejnú súťaž za 

neúspešnú. Vzhľadom k uvedenému komisia odporučila vyhlásiť opakovanú obchodnú verejnú súťaž. 

Komisia žiada zverejniť výsledok súťaže v súlade s platnou legislatívou.  

 

MsÚ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie Informáciu o výsledku obchodnej verejnej 

súťaže: „ Prenájom nebytových priestorov v budove kina Panorex, súp. č. 15 na ul. SNP v Novej 

Dubnici“.   

 

 

20. Vyjadrenie mesta Nová Dubnica k návrhu na vyhlásenie prímestských lesov 

 

Na základe podnetu organizačnej jednotky Lesnej správy (LS) Beluša so sídlom v Košeci, zaradili 

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská 

Bystrica, porast č. 873 LC ( lesný celok ) Ilava v k.ú., Veľký Kolačín o výmere 5,07 ha do žiadosti na 

vyhlásenie tohto porastu za účelový les ( kategória ) ako prímestský les s nosnou rekreačnou funkciou. 

K uvedenej žiadosti je potrebné v súlade s §16 ods. 4 písm. g) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch 

v z.n.p. vyjadrenie mesta, na území ktorého sa lesy nachádzajú. Obhospodarovateľom lesného porastu 

873 v LC Ilava zostanú naďalej LESY SR, š.p. odštepný závod Považská Bystrica, povinnosti 

a oprávnenia hospodáriť v lese zostávajú š.p. LESY SR, Považská Bystrica. Uvedený návrh bol 

odkonzultovaný s Okresným úradom Trenčín, odborom pozemkovým a lesným.    

 

 

JUDr. Holba chcel vedieť, ako boli doteraz zaradené prímestské lesy.   

 

Ing. Marušinec odpovedal, že to boli lesy hospodárskeho významu. Konzultovalo sa to s Okresným 

úradom, odbor lesného hospodárstva. Informoval, že v  prípade neschválenia MsZ by zostal les ako 

hospodársky, čo by znamenalo, že kedykoľvek by štátne lesy mohli umožniť ťažbu dreva.   Povedal, 

že schválením dostaneme les do fázy „rekreačný“. V tomto prípade budú štátne lesy môcť robiť iba 

úkony, ktoré súvisia s prerezom suchého a chorého dreva. Dodal, že mestu z toho nevyplývajú žiadne 

povinnosti, to znamená, že všetko budú zabezpečovať Lesy Slovenskej republiky. Ing. Marušinec 

povedal, že v tejto pozícií je to pre mesto prijateľné. Pokiaľ by mesto uvedenú ponuku nedostalo, 

a malo by o ponuku záujem, muselo by zriadiť vlastné lesné hospodárstvo.  

 

 

p. Dvorský sa spýtal, kde sa uvedený lesný celok nachádza a prečo o to žiadajú.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že sa to nachádza medzi Medovými lúkami, nad kaplnkou v Kolačíne.  

 

p. Dvorský sa spýtal, či to má súvislosť s Medovými lúkami.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že s Medovými lúkami to nesúvisí. Termín na vyjadrenie je 30 dní. 
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Ing. Šošovičková, PhD povedala, že si myslí, že súvis s Medovými lúkami to má. Uviedla, že 

v minulosti  tam boli výruby stromov a ona si fotila nedovolené orezy stromov. Povedala, že je za to, 

aby to MsZ schválilo, pretože hospodárska činnosť lesov bola v minulosti ovplyvnená aj v súvislosti s 

Medovými lúkami.          

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne súhlasilo s návrhom podania žiadosti správcu lesných pozemkov 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Považská Bystrica na vyhlásenie lesov 

osobitného určenia podľa v zmysle § 16 ods. 4 písm. g) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v z.n.p. na 

porast č. 873 LC Ilava k.ú. Veľký Kolačín o výmere 5,07 ha. Súhlasné stanovisko a uprednostnenie 

rekreačnej funkcie ( prímestský les ) je v záujme občanov mesta a okolia.  

 

21. Rôzne 

Bc. Bukovčák sa spýtal na správu o plnení rozpočtu, a to za úhradu faktúry za zmenu územného plánu. 

Chcel vedieť, či táto zmena prišla aj projekčne spracovaná a čo sa jej konkrétne týkalo a kedy sa bude 

schvaľovať na MsZ.   

Ing. Marušinec odpovedal, že grafická časť je v spracovaní, budúci týždeň má prebehnúť stretnutie 

s Ing. arch. Antalovou. Povedal, že ju chce požiadať o urýchlené dokončenie uvedeného procesu, aby 

sa pred Vianocami stihla 30 - dňová lehota vyjadrovania sa štátnych orgánov k danej veci. Po 

vyjadrení sa všetkých orgánov vrátane verejného prerokovania to pôjde na schválenie do MsZ.  

Bc. Bukovčák sa spýtal, či sa k tomu dostane pri verejnom prerokovaní.  

Ing. Marušinec odpovedal, že nie je problém to zaslať. Ide o vymedzené zmeny, ktoré boli 

zadefinované tzv. komerčné zmeny a pár mestských zmien, ktoré mesto požadovalo.  

p. Bukovčák sa spýtal na náklady spojené so zmenou územného plánu, či je to rozdelené podľa 

financovania žiadateľmi. 

Ing. Marušinec odpovedal, že zmluvy sú podpísané. Všetci, ktorí žiadali komerčné zmeny sa na tom 

spolufinancujú. Upresnil, že je to zhruba 50 až 65 %  spolufinancovania, zvyšok platí mesto, ktoré 

v tom malo svoje záujmy.  

Mgr. Zemko sa spýtal na dokončenie realizácie optickej siete T- Com, v časti IBV- Miklovky, Nová 

Dubnica. Zaujímal sa, či spoločnosť T- com požiadala mesto o prekládky.  

Ing. Marušinec odpovedal, že majú na to vydané územné rozhodnutie, ktoré prechádza osobitným 

zákonom o telekomunikáciách. Povedal, že zhruba polovica časti IBV – Mikoviek je hotová.  

V pondelok bude k tomu na mestskom úrade stretnutie, kde sa dozvie bližšie informácie. Dodal, že 

spoločnosť, ktorá to realizuje žiada o rozkopávkové povolenie v ďalšej časti IBV – Mikloviek. Ing. 

Marušinec upresnil, že tieto práce rozdelili na viacero etáp s tým, že sa najskôr odkontroluje to, čo je 

hotové.  

Mgr. Zemko sa spýtal na termín ukončenia rozkopávkových prác.  

Ing. Marušinec odpovedal, že  termín bude do konca novembra.  
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Ing. Šošovičková, PhD, mala pripomienku ku konečnej úprave rozkopávok, pričom sa neprihliadalo 

k celkovej úprave pozemku do pôvodného stavu. Povedala, že niektoré časti pozemkov, nie sú po 

rozkopávke upravené.  

Ing. Marušinec odpovedal, že súčasťou týchto rozkopávok bola aj rekonštrukcia verejného osvetlenia, 

kde sa do uvedených výkopov prostredníctvom spoločnosti Tekos s.r.o., ukladali káble. Veľa vecí ešte 

čakalo na dokončenie. Povedal, že spoločnosť Tekos s.r.o., do 10. septembra dokončila všetky práce. 

Dodal, že polovica IBV Mikloviek sa vyriešila novými káblami. Plánuje sa osádzať 65 svetelných 

bodov. Uvedená investícia bude mesto stáť približne 55 000,00 € vrátane kabeláže v hodnote 20.000,- 

€. Povedal, že táto investícia bude mať pozitívny vplyv aj pre obyvateľov.  

Ing. Šošovičková, PhD, pripomenula, aby sa uvažovalo o oranžovom osvetlení.  

Ing. Marušinec odpovedal, že osvetlenie sa už riešilo.  

Bc. Bukovčák sa spýtal na úhrady externým firmám na projekty čerpania eurofondov. Chcel vedieť, 

o aké projekty ide.   

Ing. Lackovičová odpovedala, že ide o externú firmu pre riadenie projektov z fondov Európskej únie. 

Ing. Marušinec doplnil, že odborne sa to volá externý manažment. Informoval, že mesto má 

zabezpečených ľudí, ktorí to spolu s externým manažmentom procesujú. Na základe dlhoročných 

skúsenosti predchádzajú chybám, aby sme boli pri podaní žiadosti úspešní.  

Bc. Bukovčák povedal, že mesto Nová Dubnica nevyužíva veľa eurofondov a mohlo by čerpať viacej 

projektov v porovnaní s mestami Dubnica nad Váhom alebo Trenčín. 

Ing. Marušinec odpovedal, že mesto sa snaží využívať eurofondy do maximálnej miery. Podotkol, že  

sa nemôžeme porovnávať s mestami Trenčín a Dubnica nad Váhom, kde príjmy z dane 

z nehnuteľnosti sú 10 – násobne väčšie. Vysvetlil, že mesto išlo do projektov v rámci možností, čo 

mesto v prvom rade potrebuje a čo dokáže zvládnuť. Povedal, že projekty nie sú iba o podaní žiadostí, 

ale ide  hlavne o spracovanie projektovej dokumentácie. Uviedol príklad - Projekt zateplenia bývalej 

ZUŠ – Nová Dubnica vo výške 10.000,- €, rekonštrukcia Mestskej knižnice vo výške 10.000,- €,  

jednoduché stavebné úpravy materských škôlok pre projektantov v hodnote 22.000,- € , rekonštrukcia 

kina Panorex (technický dozor, manažment, projekt. dokumentácie, zmeny projektov pred 

dokončením) vo výške  50.000,- € , Zariadenie  pre seniorov vo výške 20 000,- až 25.000,- €. 

Upresnil, že mesto dôkladne zvážilo, ktoré projekty majú význam. Uviedol tiež projekt Zazelenania a 

Zberný dvor. Povedal, že na projekty išlo približne 150.000,- €  až 200.000,- €, s tým, že zatiaľ nie je 

nič schválené. Dodal, že mesto zatiaľ ďalšie projekty podávať nebude, pričom sa bude snažiť 

dotiahnuť už podané projekty, aby ich úspešne získalo. Povedal, že potom bude nasledovať projekt 

Zberného dvora, kde má mesto trištvrte milióna eur, spoluúčasť vo výške 40.000,- €. Ďalšie projekty 

sú v hodnote od 6.000,- € do 10.000,- € na spoluúčastiach, ktoré musí mesto v rokoch  2022/2023 

rozpočtovo vykryť. Spomenul  požiadavky na obnovu cestnej komunikácie, chodníkov, školských 

ihrísk. Mesto má podaný projekt vnútroblokov, kde má vzniknúť veľké detské ihrisko v hodnote 

100.000,- €, projekt pre psíčkarov, ktorý by mal slúžiť z hľadiska tréningov a kondície. Tento projekt 

aj s výmenou zelene vo vnútrobloku v Sadoch Cyrila a Metoda, bude v celkovej hodnote približne 

350.000,-€ až 400.000,- €.  

Bc. Bukovčák sa spýtal na závlahu trávnikov na Mierovom námestí použitím dažďového senzora. 

Ing. Marušinec odpovedal, že dažďový senzor zatiaľ nepribudol hlavne z technických dôvodov.  
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Bc. Bukovčák sa spýtal na oplotenie na konci garáži za spoločnosťou Tekos na ul. Topoľová, chcel 

vedieť či oplotenie platilo mesto alebo si to financovali vlastníci garáži. 

Ing. Marušinec odpovedal, že oplotenie platilo mesto. Investícia bola približne vo výške 8.000,- €. 

Informoval, že hlavným dôvodom bol odpad, ktorý tam nosili občania garáži. Upchával koryto potoka. 

Začiatkom roka bolo koryto vyčistené až po začiatok Dlhých dielov. Úsek sa oplotil po dohode, 

približne 100 m medzi jednotlivými garážami, aby k uvedeným situáciám už nedochádzalo, aj čo sa 

týka škôd spôsobených pri veľkých dažďoch. 

Bc. Bukovčák sa spýtal, či nebol problém s povolením plotu v povodí potoka.   

Ing. Marušinec odpovedal, že povodie Váhu má zadefinované zo zákona 2-3 m od koryta potoka. 

Dodal, že zvyšok už je záležitosťou mesta.  

RNDr. Perichta pripomenul schodisko na cintorín, ktoré je v zlom stave.  

Ing. Marušinec povedal, že oddelenie výstavby dostalo pokyn, aby zaradilo do investičného plánu 

obnovy na budúci rok aj chodník, ktorý sa nachádza smerom od ul. Okružnej. Dodal, že so 

spoločnosťou Tekos sa budúci týždeň pôjdu pozrieť aj na schodisko smerom na cintorín.  

p. Bukovčák sa spýtal na stav chodníka od ZUŠ smerom na Dlhé diely, ktorý sa zadával projektantke.  

Ing. Marušinec odpovedal, že projektantka ukončila projekty a čaká sa na jej doručenie na oddelenie 

výstavby. Vo finálnom náhľade bolo aj zapracovanie v súvislosti s plánovaným rozšírením 

skatebordového  ihriska. Povedal, že bude iniciovať stretnutie s projektantkou, aby sa doriešila situácia 

s chodníkom pri ZUŠ. Nakoľko skúsenosť pred dvomi týždňami ukázala na potrebu rozšírenia 

uvedeného chodníka, aby slúžil aj ako obslužná komunikácia pre Letecké zložky záchrannej služby.   

p. Bukovčák povedal, že aj príjazdová cesta je veľmi úzka.  

Ing. Marušinec odpovedal, že keď bude projekt na oddelení výstavby, môže sa poslať poslancom 

k nahliadnutiu. 

p. Cucík sa spýtal na projekt Zazelenanie, či obsahuje aj orez starých stromov, konkrétne v  

Komenského sadoch pri materskej škôlke. 

Ing. Marušinec odpovedal, že veľa stromov bolo zničených aj v dôsledku víchrice. Informoval, že  

likvidácia a orezy stáli mesto okolo 10.000,- €. Dodal, že postupne sa pôjde na obhliadku a v prípade 

potreby sa urobia ďalšie orezy.  

p. Cucík sa spýtal na výsadbu nových stromkov pri Komenského sadoch, či sa s uvedenou  

požiadavkou môže obrátiť na oddelenie životného prostredia.   

Ing. Marušinec povedal, že to bude možné,  a aby sa obrátil na životné oddelenie, oni sa lepšie k tomu 

vyjadria.  

p. Cucík sa ešte spýtal na vyčistenie podlubí na Mierovom námestí a to hlavne na priestory pred barmi 

a pohostinstvami, ktoré sú v zlom stave.  

Ing. Marušinec odpovedal, že jedna z možností je zákaz prevádzkovania terás pri uvedených 

podnikoch. Dodal, že v blízkej budúcnosti sa môže stať, že nedostanú od mesta súhlas na 

prevádzkovanie.  
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Ing. Bašná sa vyjadrila k orezom stromov, ktoré sa v rámci mesta postupne mapujú. Povedala, že vždy 

sa oriezajú hlavne nebezpečné stromy. Na orezy mesto minie ročne minimálne 6.000,- €. Informovala, 

že víchrica mesto pripravila o 31 stromov, ktoré bolo treba po víchrici vyrúbať. Dodala, že aj vďaka 

klimatickým zmenám sa každoročne vyrúbe okolo 20 suchých stromov. Pre rok 2021 má oddelenie 

životného prostredia pridelenú položku na výrub stromov a náhradnú výsadbu sumu vo výške 3.000,- 

€. Bola navýšená na 5.000,- €, z toho sa 2.000,- € použilo na výruby. Povedala, že sa snažia podávať 

projekty, v ktorých nie sú riešené len orezy ale je riešená nová výsadba. Každoročne stromov ubúda, 

lebo sa viac vyrúbe ako vysadí.  

p. Cucík sa spýtal na spomaľovače pri podlubí, prípadne dopravné značky, ktoré by upozorňovali, že 

deti sa v blízkosti hrajú. Spomenul, že bol svedkom ako motorkár vošiel prudko cez podlubie do 

vnútra dvora a hlasno zatrúbil.   

Ing. Marušinec odpovedal, že polícia by mala zvýšiť psychologické testy pri udeľovaní vodičských 

preukazov. Povedal, že v meste  je veľa dopravných značiek. Podotkol, že je to hlavne o ľuďoch a  ich 

správaní.  

Bc. Pažítka dodal, že nie je možnosť postihnúť týchto vodičov. Mestská polícia nemá kompetenciu 

riešiť takéto prípady. Štátna polícia prichádza na miesto činu oneskorene. Zdôraznil, že pokiaľ obec, 

mesto alebo mestská polícia nebude mať právomoc postihovať uvedené prípady, situácia sa nebude 

riešiť.      

    

22. Záver 

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

všetkým za účasť a rokovanie ukončil.   

 

 

Ing. Eva Lackovičová       Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ       primátor mesta 
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