Zápisnica
zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici
konaného dňa 11.12.2019 v Kultúrnej besede
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. Nová
Dubnica, riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., riaditeľku ZpS, verejnosť a zástupcov regionálnych
médií. Ospravedlnil neprítomnosť MUDr. Augustínovej, ktorá bude 30 minút meškať. Ing. Marušinec
skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (14 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.
Ing. Marušinec navrhol, aby bol program rokovania doplnený o bod č. 19 – Návrh na schválenie
odmien poslancom MsZ a hlavnej kontrolórke mesta a o bod č. 20 – Zrušenie Uznesenia MsZ v Novej
Dubnici č. 103 zo dňa 26.10. 2016. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh Ing.
Marušinca. Za návrh programu ako celok po jeho zmene hlasovali všetci poslanci. Za overovateľov
zápisnice boli určení RNDr. Perichta, CSc. a Ing. Šošovičková, PhD. Písaním zápisnice bola určená p.
Mikulová. Poslanci následne prikročili k prerokovaniu schváleného programu podľa jednotlivých
bodov.
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2020
Predkladala: hlavná kontrolórka
Podľa § 18 f Úlohy hlavného kontrolóra odsek 1) bod b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
z.n.p., hlavný kontrolór predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý
musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním MsZ zverejnený spôsobom v meste obvyklým. Návrh
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2020 zahŕňa: kontrolu plnenia vybraných uznesení MsZ,
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018, ktorým sa určuje Prevádzkový
poriadok pohrebísk v rozsahu spôsobu vedenia evidencie pohrebiska a pasportizácie hrobových miest
a cenník služieb, Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2018 vrátane doplnkov o sociálnych službách
v rozsahu úhrady za sociálnu službu a zákona č. 448/2008 Z.z. v z.n.p., kontrolu dodržiavania
hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti v Zariadení pre seniorov Nová Dubnica, ktoré nakladá s
majetkom mesta a ktorému bol majetok mesta prenechaný na užívanie. Návrh plánu kontroly obsahuje
aj ďalšie kontroly a úlohy vyplývajúce zo všeobecne právnych predpisov.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na
I. polrok 2020.
2. Správa o výsledku kontroly
Predkladala: hlavná kontrolórka
V súlade s plánom kontrolnej činnosti HK vykonala kontrolu v mestskej obchodnej spoločnosti,
ktorou bola firma TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.. Cieľom kontroly bolo preveriť a posúdiť súlad
základných dokumentov, účtovných predpisov, dokladov a inej dokumentácie podľa potreby. Ku
kontrole boli v súlade s § 20 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite vyžiadané originály
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dokladov, a to: zmena členov dozornej rady v zmysle Uznesenia č. 11/2019 zo dňa 20.02. 2019 –
výpis z obchodného registra; zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia podľa § 125 - § 128
obchodného zákona; Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady podľa § 137, § 138 obchodného zákona;
Výročnú správu, súvahu, výsledovku (účtovnú závierku) za rok 2017, 2018; Zverejnenie účtovnej
závierky v zmysle § 40 obč. zákona ods. 2) resp. ods. 4) do registra účtovných závierok, doklady
týkajúce sa účelovo poskytnutej dotácie mestom Nová Dubnica pre rok 2018 a rok 2019; Výstupy z
externých kontrol za rok 2017, 2018 a prvý polrok 2019; Nájomné zmluvy, poistné zmluvy na
majetok, zmluvy z obchodného styku ako aj zmluvy uzatvorené s mestom Nová Dubnica. Predložené
a skontrolované účtovné údaje na účtovné výkazy, účtovné závierky za kontrolované obdobie,
inventarizáciu sú v súlade so zákonom o účtovníctve a ďalšie, v správe popísané podklady, sú v súlade
so zákonom a poskytujú ucelený obraz o činnosti spoločnosti. Kontrolou neboli zistené porušenia
zákona. Podľa zákona č. 357/2015 Z.z. § 22 ods. 1) ak neboli zistené nedostatky, kontrolný orgán
vypracuje správu z kontroly a preto nebolo potrebné prijať opatrenia.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o výsledku kontroly.
3. Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2020, 2021, 2022 a návrh
podnikateľského plánu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2020, 2021, 2022
Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. Nová Dubnica
Vypracovaný rozpočet je rozčlenený na časť pre verejno-prospešnú činnosť a časť pre podnikateľskú
činnosť, ako podnikateľský plán mestskej príspevkovej organizácie.
A/ Rozpočet pre verejnoprospešnú činnosť
1. Návrh rozpočtu na rok 2020: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 172 500,-€. Suma 172 500,-€
je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a
nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške
172 500,-€. Výdavky na údržbu budov, revízie , mzdy a režijný materiál sú 79 339,-€. Ostatné náklady
vo výške 93 161,-€ tvoria režijné náklady spojené so správou /mzdy, príspevky do poisťovní, materiál,
nájom a ostatné služby/ na stredisku BP. Ďalej do výdavkov roku 2020 patrí FPUaO nájomné byty
Dubová 927 a Dubová 930.
2. Návrh rozpočtu na rok 2021: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 172 500,-€. Suma 172 500,-€
je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a
nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške
172 500,-€. Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 73 754,-€. Ostatné
výdavky vo výške 98 746,-€ tvoria režijné výdavky spojené so správou /mzdy, príspevky do
poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, nájom, energie a ostatné služby/ na stredisku BP.
3. Návrh rozpočtu na rok 2022: Príjmy spolu sú rozpočtované vo výške 172 500,-€. Suma 172 500,-€
je príspevok z mestského rozpočtu na pokrytie výdavkov spojených so správou bytových a
nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške
172 500,-€ . Výdavky na údržbu budov, revízie, mzdy a režijný materiál, FPUaO sú 73 954,-€. Ostatné
výdavky vo výške 98 546,-€ tvoria režijné výdavky spojené so správou /mzdy, príspevky do
poisťovní, ost. soc. náklady, materiál, nájom, energie a ostatné služby/na stredisku BP.
B/ Podnikateľský plán pre podnikateľskú činnosť m.p.o.:
Predmetný plán je v časti príjmov a výdavkov vyrovnaný v celkovej výške: v roku 2020 - 75 315,-€, v
roku 2021 - 75 315,-€ a v roku 2022 – 75 315,-€. Spoločné výdavky týkajúce sa verejno-prospešnej
činnosti a podnikateľskej činnosti boli rozdelené len v takom pomere, aby bol podnikateľský plán
vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. V podnikateľskej činnosti podľa zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z., jej novele č. 367/2004 Z.z., č.268/2007 Z.z. a
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č.125/2016 Z.z. spravované budovy majú zriadené bežné účty a uvedené príjmy a výdavky spojené s
prevádzkou budov prechádzajú týmito účtami. Príjmy za správu spravovaných bytov a nebytových
priestorov sú v roku 2020 – 75 315,-€, v roku 2021 - 75 315,-€ a v roku 2022 - 75 315,-€.
Rozpočet BP, m.p.o. je rozpísaný podľa jednotlivých rozpočtových položiek a poskytuje prehľad
očakávaného plnenia finančných prostriedkov BP v rokoch 2020, 2021 a 2022. Rozpočet je
vypracovaný s tým, že pri bežných výdavkoch organizácie bolo počítané s príspevkom finančných
prostriedkov z rozpočtu mesta. Rozpočty na roky 2020, 2021 a 2022 sú vyrovnané.
Na zasadnutie prišla MUDr. Augustínová.
p. Bezdeda uviedol, že bezdomovci sa dokážu dostať do budovy mestského futbalového klubu zo
zadnej časti, ako je umyváreň a práčovňa. Tieto okná sa nedajú zatvoriť zvnútra. Požiadal Ing. Šlesara,
aby vyčlenili finančné prostriedky na výmenu spodných okien.
Ing. Šlesar odpovedal, že okamžite vedia zabezpečiť to, aby sa tam nedostali, čo sa týka výmeny okien
rokoval s vedením mesta. Nedávali to do rozpočtu BP, m.p.o., uvidí, ako dopadnú výsledky
hospodárenia.
Ing. Marušinec uviedol, že boli finančné prostriedky vyčlenené, len v priebehu roka sa musela táto
položka rozpustiť. Momentálne je vyhlásená výzva na znižovanie energetickej náročnosti budov,
žiadosti sa podávajú do 31.12. 2019. Mesto má rozpočet na zateplenie strechy a na výmenu okenných
výplní a chcelo by túto výzvu podať.
p. Bezdeda sa spýtal, kto má na starosti okolie budovy, pretože rozkradli multifunkčné ihrisko a je tam
veľký neporiadok. Bezdomovci spávajú v tej časti, ktorá je odpredaná. Požiadal MsP, aby to vyriešila.
JUDr. Holba chcel vedieť, v akom technickom stave sa nachádza fontána v Sadoch Cyrila a Metoda.
Ing. Šlesar uviedol, že treba tam kúpiť nové čerpadlo.
MUDr. Augustínová sa spýtala, či sa na budúci rok plánuje ďalšia rekonštrukcia mestského
zdravotného strediska.
Ing. Šlesar uviedol, že sa tam plánuje rekonštrukcia WC na prízemí.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh rozpočtu
BP, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2020, 2021, 2022 a návrh podnikateľského plánu BP, m.p.o. Nová
Dubnica na roky 2020, 2021, 2022.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet BP, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2020,
2021, 2022 a podnikateľský plán BP, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2020, 2021, 2022.
4. Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 2019
Predkladala: prednostka MsÚ
Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v príslušnom účtovnom období sa zistí zmena stavu
peňažných prostriedkov, t.j. prebytok alebo úbytok peňažných prostriedkov, tiež prebytok alebo
schodok rozpočtu. Kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami rozpočtu k 30.09. 2019 je
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prebytok vo výške 935 056,06 €, pri plnení príjmov na 80 % a výdavkov na 67 %. Spolu s finančnými
operáciami je rozpočet vyrovnaný a výsledok hospodárenia mesta s rozpočtom je 1 208 038,04 €.
Bola podaná informácia o počte rozpočtových opatrení so súhlasom primátora. Správa je podrobne
spracovaná a tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na
vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 2019.
p. Bukovčák uviedol, že na strane 7, kde sú rozpísané licencie za výherné automaty mu nesedia počty.
V materiáli je uvedené, že je 32 videohier po 800 € a 2 výherné automaty za 1500 €, spolu by to malo
byť 28 600 €. Je tam plánovaných 23 000 € a aktuálny stav je 12 672 €.
Ing. Ježíková odpovedala, že rozpočtované to musí byť, ale robia sa tam kontroly a momentálne sa
tieto videohry prepočítavajú presne na dni, kedy bol automat zavedený a kedy nie. Správne poplatky
na licenciách pri veľkých splátkach, to je licencia, ktorá sa dáva spätne rok dozadu. Tam je plnenie
veľmi ťažké odhadnúť.
JUDr. Holba sa spýtal, prečo je v tabuľke D tak veľký rozdiel medzi rozpočtom a skutočnosťou pri
hmotnej núdzi /materská škola, základná škola/.
Ing. Ježíková uviedla, že sú to finančné prostriedky, ktoré mesto dostávalo na deti, ktoré boli
v hmotnej núdzi. Momentálne sú to finančné prostriedky, ktoré mestu úrad práce zasiela na
financovanie obedov. Úrad práce nezasiela finančné prostriedky mesačne, ale na celý rok dopredu.
RNDr. Perichta, CSc. sa spýtal na tabuľku výnosu dane z príjmov územnej samosprávy pre školské
zariadenia. V 4 stĺpci je výnos pre neštátne školské zariadenia, kde sú sumy prvé 3 mesiace rovnaké
39 196 €, potom od apríla je to 40 543 €. Tiež uviedol, že v 3 stĺpci sú obecné školské zariadenia
a sumy nie sú rovnaké. Chcel vedieť, prečo sú tie sumy rôzne.
Ing. Ježíková uviedla, že prvé tri mesiace sú iné, pretože, keď sa schvaľuje rozpočet na ďalší rok,
mesto nevie normatív na žiaka. V januári sa upraví rozpočet podľa normatívu.
RNDr. Perichta, CSc. chcel vedieť, prečo pri obecných školských zariadeniach je suma rozdielna.
Ing. Marušinec vysvetlil, že v júni bola suma len 110 766 €, pretože im boli v 3. mesiaci zálohovo
vyplatené vyššie finančné prostriedky na úhradu energií za kúrenie. Prvé mesiace majú vysoké
náklady na kúrenie a normatív, ktorý im bol stanovený pre dané mesiace im nestačí, aby faktúry
zaplatili.
RNDr. Perichta, CSc. sa ďalej spýtal, čo znamená, že v riadku dorovnanie je nula.
Ing. Marušinec uviedol, že je to výnos z podielovej dane, v prvom stĺpci sú finančné prostriedky, ktoré
mesto mesačne dostalo od štátu. Raz za rok mestu príde dorovnanie podielovej dane za predchádzajúci
rok. Peniaze, ktoré sa dostali ako dorovnanie sa použili na iné investičné potreby mesta.
RNDr. Perichta, CSc. chcel vysvetlenie, ku konkrétnej sume 52 883 € čo bolo dorovnanie výnosu
z PDFO za rok 2018. Prečo sa táto čiastka nedelí rovnakým kľúčom, ako sa delia finančné prostriedky
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pre štátne školské zariadenia a neštátne školské zariadenia, pri výpočte výnosu z ročnej podielovej
dane? Prečo celá suma ostáva v rozpočte mesta?
Ing. Marušinec uviedol, že keď sa spočíta výnos z podielovej dane pre štátne školstvo a neštátne
školstvo a vydelí sa to výnosom z podielovej dane, dostaneme plnenie na úrovni 42 %. Zo zákona má
mesto povinnosť dať školstvu 40 %. Podal vysvetlenie k položke dorovnanie. Táto suma bola
priebežne počas roka uvoľňovaná do bežných výdavkov, a to aj do školstva napr. odchodné, jubileá
a rekreačné poukazy. Podielová daň je zasielaná subjektom 1/12 z ročného rozpočtu bez ohľadu na to,
v akej výške príde výnos na mesto.
Bc. Pažítka doplnil, že mesto neukracuje neštátne školské zariadenia o finančné prostriedky, dostávajú
to, čo majú dostať.
Bc. Bukovčák doplnil, že prišla vyššia suma podielovej dane, ako bolo na rok 2019 rozpočtované
a finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky. Spýtal sa, že keď príde vyššia daň, ako bolo
schválené v rozpočte na rok 2019, či sa to neprenáša do hospodárskeho výsledku.
Ing. Marušinec uviedol, že hospodársky výsledok je postavený na základe plnenia rozpočtu
a ukončenia roka. To, čo mesto má na bankových účtoch a v hotovosti k 31.12. sa rovná
hospodárskemu výsledku.
Ing. Ježíková uviedla, že ak sa počas roka vyskytne nepredvídaná okolnosť, ktorá vyžaduje finančné
krytie, táto rezerva je použitá presne na to. Nakoľko počas roka sa práve na právnych subjektoch
vyskytli problémy s financovaním niektorých výdavkov, ako napr. poddimenzované výdavky na teplo,
vodu a el. energiu v MŠ, finančné prostriedky sa použili aj na tento konkrétny výdavok. Ďalej to boli
napr. výdavky v súvislosti s preseknutým optickým káblom alebo s povodňami. Vysvetlila otázku
tvorby hospodárskeho výsledku, ktorý je potom predmetom schvaľovania záverečného účtu. Všetky
finančné prostriedky, ktoré sú k 31.12.2019 na účtoch mesta sú jeho zdrojom.
Ing. Marušinec podal informatívnu správu ku cash flow mesta k dnešnému dňu, ktorý je vo výške cca
500 000 €. Pri rozdeľovaní hospodárskeho výsledku, budú na návrh poslancov prerozdelené tieto
financie na investičné akcie mesta v roku 2020.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta
Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 2019.
5. Stav pohľadávok k 30. 09. 2019
Predkladala: prednostka MsÚ
Informácia o stave pohľadávok k 30.09.2019 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
30.9. 2019 sú pohľadávky za obdobie rokov 2005 - 2019 vo výške 275 882,57 €. Pohľadávka, ktorá
vzniká v roku 2019 je vo výške 122 712,66 €. Ku koncu roka pravdepodobne dôjde ešte k nárastu
výšky pohľadávok, nakoľko budú vyčíslené pohľadávky za daň z nehnuteľnosti, TKO a verejné
priestranstvo, ktoré sú splatné po 30.9..
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Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na
vedomie stav pohľadávok k 30.09.2019.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie stav pohľadávok mesta k 30. 09. 2019.
6. Návrh na odpísanie pohľadávok k 31. 12. 2019
Predkladala: prednostka MsÚ
Pohľadávky, ktoré mesto Nová Dubnica navrhuje odpísať k 31.12. 2019 sú vo výške 14 638,70 €.
Všetky uvedené pohľadávky sú vedené v účtovníctve mesta. Pohľadávky sú rozdelené podľa
nasledujúceho kritéria:
1. Pohľadávky, ktoré budú naďalej vedené v evidencii pohľadávok mesta na podsúvahových účtoch
mesta sú vo výške 101,62 €.
2. Pohľadávky, ktoré budú odpísané z podsúvahových účtov alebo z evidencie mesta a nenastane už u
nich žiadne peňažné plnenie, sú vo výške 14 537,08 €.
V prípade, že budú pohľadávky podľa bodu 1. schválené MsZ a odpísané z účtovníctva mesta, 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. Mesto 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
mesta na základe toho, že sa nečaká už ich následná úhrada. Ide o pohľadávky, ktoré sa odpíšu z
účtovníctva na základe § 83 č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v z.n.p., nakoľko jeho
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,
BP, m.p.o. Nová Dubnica, 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. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh na
odpísanie pohľadávok k 31. 12. 2019.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok k 31.12. 2019 podľa
predloženého materiálu v celkovom objeme 14 638,70 €.
7. Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2020 - 2022
Predkladala: prednostka MsÚ
Mesto Nová Dubnica predkladá viacročný programový rozpočet na roky 2020, 2021 a 2022. MsZ
schvaľuje rozpočet vrátane programov, podprogramov a prvkov na rok 2020. Návrh obsahuje
informáciu o legislatívnych východiskách, z ktorých sa vychádzalo pri príprave rozpočtu a informácie
o finančných vzťahoch, ktoré sú taktiež súčasťou rozpočtu. Rozpočet mesta Nová Dubnica je
spracovaný v členení:
a) rozpočet mesta - rozpočet mesta Nová Dubnica na rok 2020 je postavený ako prebytkový. Príjmová
časť je vo výške 4 440 111 € a výdavková časť je vo výške 4 422 876 €.
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b) rozpočet obecných školských zariadení - rozpočet právnych subjektov (MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ a
CVČ) na rok 2020 je postavený ako schodkový. Príjmová časť je vo výške 2 794 640 € a výdavková
časť je vo výške 2 805 875 €.
c) rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení - rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení
(OZ EDEN, Spojená škola sv. J. Bosca, ŠPP), ktoré sú taktiež financované z daňových príjmov obce,
je postavený ako vyrovnaný. Príjmová časť je vo výške 495 140 € a výdavková časť je vo výške
495 140 €.
d) rozpočet Zariadenia pre seniorov - rozpočet zariadenia pre seniorov je postavený ako schodkový.
Príjmová časť je vo výške 622 266 € a výdavková časť je vo výške 628 266 €.
Rozpočet mesta na rok 2020, vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry je v príjmovej časti vo výške 8 352 157 € a
výdavkovej časti rozpočtu vo výške 8 352 157 € a je vyrovnaný.
Ing. Gašajová predložila svoje stanovisko. K základným úlohám hlavného kontrolóra podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. patrí vypracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu
obce pred jeho schválením v MsZ. Táto povinnosť hlavnému kontrolórovi vyplýva z § 18f ods. 1
písm. c) zákona o obecnom zriadení. Rozpočet mesta na príslušný kalendárny rok, t.j. rok 2020, je
základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií mesta a vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Súčasťou rozpočtu sú
rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevok príspevkovej organizácii zriadenej
mestom, finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom, rozpočet vyjadruje finančné
vzťahy vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne
záväzných nariadení mesta ako aj zo zmlúv. V súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
(čl. 9 ods. 1), súčasťou návrhu rozpočtu sú aj údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového
roka, t. j. roka 2019 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Pri
spracovaní odborného stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu
mesta a návrhu rozpočtu na rok 2020 z dvoch hľadísk – zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu a
metodickej správnosti predloženého návrhu rozpočtu. Na základe skutočností uvedených v stanovisku
odporučila poslancom schváliť návrh rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2020 tak, ako je
predložený na dnešné rokovanie MsZ a návrh rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2021-2022
zobrať na vedomie.
Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh
viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2020 – 2022.
Bc. Bukovčák uviedol, že je sklamaný z toho, že percentá, ktoré idú neštátnym školským zariadeniam
zostávajú na minime 88 %. Navrhol dať neštátnym školským zariadeniam minimálne 94 %. Cirkevná
spojená škola, ale aj súkromná škola majú dobré výsledky a peniaze naviac by im pomohli. Ďalej sa
spýtal na špeciálno-pedagogickú psychologickú poradňu, kde ide z podielových daní 103 597 €, keby
táto poradňa nepôsobí na území mesta, či by tieto finančné prostriedky z podielovej dane zostávali
v meste.
Mgr. Vanková odpovedala, že nie, neboli by ani pridelené.
Ing. Ježíková vysvetlila, že štát dá normatív na žiaka a týmto normatívom sa prepočíta, koľko dostanú
štátne školské zariadenia na žiaka. Z toho sa vypočíta, koľko dostanú neštátne školské zariadenia, a to
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je tých 88 %. Tento normatív ešte nepoznáme, keď ho mesto bude vedieť, v januári sa to prepočíta.
Školám sa dáva viac, ako by cez ten normatív dostali.
Bc. Bukovčák uviedol, že mestu príde na špeciálno-pedagogickú poradňu viac finančných
prostriedkov, ako jej dáva.
Ing. Marušinec odpovedal, že je to v podielových daniach.
Ing. Šošovičková, PhD. dodala, že tým, že v meste pôsobí špeciálno-pedagogická poradňa mesto získa
12 % podielovej dane.
Ing. Marušinec opätovne podal vysvetlenie, že mesto neukracuje cirkevnú školu, ani súkromnú školu.
Financuje len školské zariadenia vo forme školských jedální, školského klubu a v prípade cirkevnej
škôlky aj materskú školu. Mesto nedáva finančné prostriedky na fungovanie základnej školy, to sú
finančné prostriedky, ktoré idú priamo od štátu. Mesto neukracuje vzdelávací proces na cirkevnej
alebo súkromnej škole. Ďalej dodal, že keď škola vykáže k 15.9. nejaký stav a v priebehu roka študent
prejde na inú školu, tak peniaze aj tak škola na toho žiaka naďalej dostáva. Keď zoberú žiaka z inej
školy, tak zasa na neho nemajú finančné prostriedky. Toto má tiež pozitívny alebo negatívny vplyv na
školské zariadenia.
MUDr. Augustínová sa spýtala, či sa kontroluje počet detí.
Ing. Šošovičková, PhD. uviedla, že na každej škole sa v septembri robí edu zber. Do 15.9. sa musia
nahodiť presné informácie, čiže sa to kontroluje, keď tam niečo nesedí, čo i len zlá adresa, na školu sa
zasielajú opatrenia. Finančné prostriedky môžu byť v takom prípade zadržané.
Ing. Gašajová poznamenala, že s Mgr. Vankovou robila kontrolu v špeciálno-pedagogickom zariadení,
kontrolovali deti do 15 rokov. Iba tieto deti majú nárok na tieto finančné prostriedky. Kontrolovala to
aj s výkazmi, ktoré sú zverejnené na stránke ministerstva školstva, bolo to v poriadku. Taktiež robila
kontrolu aj v súkromnej základnej škole, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie EDEN
a kontrolovala použitie finančných prostriedkov práve z tohto príspevku na základe zmluvy, čo zákon
charakterizuje ako dotáciu. Kontrolovala aj tieto výkazy. Doklady boli v súlade so zmluvou, boli na
prevádzku a mzdy.
p. Bukovčák si myslí, že mesto ukracuje cirkevnú a súkromnú školu, ale aj špeciálno-pedagogické
poradenstvo práve o tých 12 %. Myslí si, že na Slovensku je celkovo školstvo poddimenzované, čo sa
týka financovania. Všetkým školám chýbajú finančné prostriedky, školy potom zháňajú finančné
prostriedky od rodičov alebo sponzorov, lebo im to nevychádza. Ešte aj z tohto mála finančných
prostriedkov, ktoré prídu pre neštátne školské zariadenia, si mesto zoberie tých 12 %, ktoré týmto
zariadeniam potom chýbajú. Dodal, že je rád, že v meste sú 3 školy a ľudia majú na výber. Nemyslí si,
že je dobré ale ukracovať tieto školy.
Ing. Marušinec zareagoval, že tieto školy majú status súkromných škôl. To znamená, že majú právo si
vyberať aj iné poplatky nad rámec zákona. Štátne školy túto možnosť nemajú. Mesto sa musí starať
o 9 organizácií. Každej tejto mestskej organizácii sa musia prerozdeliť finančné prostriedky, aby
dokázali fungovať. Popri tom v meste fungujú aj súkromné zariadenia, ktoré majú možnosť si
zabezpečiť príjmy aj iným spôsobom, a to napr. poplatkom v školskej jedálni alebo školného
v materskej škôlke. Tieto školské zariadenia majú svojich vlastníkov, pokiaľ vlastník nemá záujem
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vynakladať ďalšie finančné prostriedky na chod vlastného zariadenia alebo na jeho zveľadenie,
nemôže očakávať, že mesto tam finančné prostriedky bude dávať a vlastník ich tam smerovať nebude.
Bc. Pažítka sa spýtal, že keď sú tieto zariadenia tak ukrátené, čo im chýba, aký je tam nedostatok?
p. Bukovčák odpovedal, že na túto otázku by najlepšie zodpovedal riaditeľ. V minulosti, keď vznikala
nová trieda škôlky, veľa vecí robili rodičia svojpomocne, taktiež aj detské ihrisko sa budovalo
svojpomocne.
p. Bukovčák opätovne požiadal, aby 12 %, ktoré si mesto necháva a použije ich na niečo iné, aby tieto
finančné prostriedky zostali v školstve.
Ing. Marušinec informoval, že vláda prijala zákony, ktoré majú dopad na samosprávu. Po 7 rokoch sa
najťažšie zostavoval rozpočet. Bilancia príjmov od štátu je zhruba 100 000 € naviac ako v roku 2019.
Mesto má od 1.1. 2020 povinnosť zvýšiť všetkým pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom
škôl, všetkým zamestnancom verejnej správy platy zhruba o 10 %. Ide o zvýšený výdavok v rozpočte
mesta, približne o 250 000 € za rok. To znamená, že 150 000 € bude musieť zobrať z niečoho iného.
Ďalej dodal, že eviduje zvýšený záujem, čo sa týka problematiky súkromného školstva. Treba
povedať, že v roku 2019 mesto podporilo aj neštátne školy inými formami, keď by sa to spočítalo, tak
plnenie by bolo na úrovni necelých 93 %.
Bc. Bukovčák chcel vedieť, na čo sú určené finančné prostriedky pre Nová Dubnica Invest, s.r.o.
Ing. Marušinec odpovedal, že finančné prostriedky slúžia na pokrytie prevádzkových nákladov
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., a to konkrétne na chod kúpaliska. Nakoľko tržby, ktoré Nová
Dubnica Invest, s.r.o. dosahuje, sa používajú na splácanie úveru, ktorý má v súvislosti s letným
kúpaliskom.
Bc. Bukovčák uviedol, že položka 14 200 € za teplo a 9 000 € za elektrinu v budove mestského
futbalového klubu je príliš vysoká. Nerozumie tomu, že sa tam platí za elektrinu 9 000 €.
Ing. Marušinec uviedol, že je to veľká budova a nie je tam vymenená strecha a okná. Čo sa týka
elektriny, v zimnom období tam fungujú stolní tenisti, ktorí celoročne majú zastreté okná. Ďalej je tam
futbalový klub, ktorý po všetkých zápasoch perie dresy.
Bc. Bukovčák sa ďalej spýtal, či mesto má v rozpočte na rok 2020 vyčlenené finančné prostriedky na
detské ihriská len 14 000 €. Či je v pláne niečo pridať na túto položku z hospodárskeho výsledku.
Ing. Marušinec odpovedal, že ešte by sa tam malo pridať 25 000 € z hospodárskeho výsledku pre
budúci rok. Je v pláne 10 000 € vyčleniť na detské ihrisko, ktoré bolo na pracovnom stretnutí
poslancov pripomienkované. Za 10 000 € by sa spravila obnova ihriskových prvkov v meste a bude sa
budovať jedno ihrisko, ktoré bude z dotácie úradu vlády.
p. Cucík sa informoval ohľadne starostlivosti o verejnú zeleň, ohľadne výsadby a výrubu verejnej
zelene, kde sa hovorí, že každý rok sa majú vysadiť stromy v počte 30 ks s rozpočtom 8 000 €, čo sa
mu zdá vysoká suma. Chcel vedieť, prečo iba 30 ks, čo všetko zahŕňa suma 8 000 €.
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Ing. Marušinec odpovedal, že táto položka je veľmi poddimenzovaná. Na to, aby sa zostavil rozpočet
sa tam pridelilo 8 000 €, ktoré majú slúžiť na základné práce v priebehu januára, februára, marca
a apríla. Údržba zelene zahŕňa aj orez stromov. V letnom období sa polievanie zabezpečuje externe.
Vysadenie jedného stromu, ktorý má obvod kmeňa 16 cm, stojí od 100 € až 200 € + samotné
vysadenie.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet mesta na rok 2020, vrátane jeho programov v
členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a podľa programovej štruktúry. Príjmová aj
výdavková časť rozpočtu je vo výške 8 352 157 €, rozpočet je vyrovnaný.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2020 – 2022.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie rozpočet mesta na rok 2021, vrátane jeho
programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej
štruktúry. Príjmová aj výdavková časť rozpočtu je vo výške 8 303 640 €, rozpočet je vyrovnaný.
Rozpočet mesta na rok 2022, vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry. Príjmová aj výdavková časť rozpočtu je vo
výške 8 499 035 €, rozpočet je vyrovnaný.
8. Delegovanie štyroch zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej škole, J. Kráľa 33/1
Predkladala: prednostka MsÚ
Dňa 18. 10. 2019 bol na MsÚ Nová Dubnica doručený list od riaditeľa ZŠ, J. Kráľa 33/1, Nová
Dubnica, v ktorom oznamuje zriaďovateľovi, že rada školy ukončí svoje štvorročné funkčné obdobie
dňom 17. 12. 2019. Rada školy má 11 členov a skladá sa: 4 zvolení zástupcovia rodičov zvolení vo
voľbách rodičmi školy, 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách
pedagogickými zamestnancami školy, 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo
voľbách nepedagogickými zamestnancami školy a 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Organizáciou a celkovým zabezpečením volieb je poverený riaditeľ základnej školy. Ustanovujúce
zasadnutie rady školy zabezpečuje zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy. Z ustanovujúceho
zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorú predseda rady školy zasiela zriaďovateľovi. Rada
školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom.
Na základe uvedeného Rada školy pri ZŠ, J. Kráľa 33/1, Nová Dubnica žiada zriaďovateľa – mesto
Nová Dubnica o delegovanie štyroch zástupcov zriaďovateľa na funkčné obdobie rady školy.
Zriaďovateľ – mesto Nová Dubnica a aj komisia školstva odporúča MsZ delegovať za zriaďovateľa do
rady školy - Bc. Pavla Pažítku, Mgr. Lenku Ibolyovú, PaedDr. Soňu Kačíkovú a Štefana Dvorského.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo delegátov do Rady školy pri ZŠ, J. Kráľa 33/1, Nová
Dubnica - ako zástupcov zriaďovateľa na funkčné obdobie rady školy, a to: Bc. Pavla Pažítku, Mgr.
Lenku Ibolyovú, PaedDr. Soňu Kačíkovú a Štefana Dvorského.
9. Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2019 o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č.
13/2018 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica
Predkladala: prednostka MsÚ
Nariadenie sa týka zmien sadzby dane za užívanie verejného priestranstva, a to v súvislosti s
parkovaním áut na verejných priestranstvách. Dlhodobo odstavené vozidlá častokrát spôsobujú problém
pri údržbe verejného priestranstva, prípadne komunikácie. Svojím vzhľadom budí u občanov
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pohoršenie a trvalým státím poškodzuje aj životné prostredie. Nariadenie mesto vydáva aj v záujme
trvalého zlepšenia v oblasti dopravy na miestnych komunikáciách a parkovania vozidiel na území obce.
Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť návrh
VZN mesta Nová Dubnica č. .../2019 o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 13/2018 o
miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica, ale navrhla upraviť sadzbu za užívanie verejného
priestranstva z 0,33 € na 1 €/m2 za deň.
p. Bukovčák sa spýtal, ako sa to bude merať a kto bude vykonávať túto činnosť.
Ing. Marušinec odpovedal, že túto činnosť bude vykonávať MsP. Toto VZN sa prijíma z toho dôvodu,
že v meste sa množia vraky.
p. Bukovčák uviedol, že či by nebolo jednoduchšie to stanoviť na vozidlo a nie na m2.
Ing. Marušinec odpovedal, že každé vozidlo zaberie iný rozsah, preto sa to nedalo na vozidlo.
p. Bukovčák sa spýtal, že čo s vozidlami, ktoré už stoja a sú bez značiek.
Ing. Marušinec zareagoval, že tam musí MsP postupovať v zmysle zákona.
Mgr. Šimák vysvetlil, že vozidlo, ktoré nemá evidenčné číslo, v zmysle zákona o odpadoch ešte nie je
odpad, ani vrak, až vlastník si musí sám určiť, či vozidlo má pre neho nejakú hodnotu.
JUDr. Holba chcel vedieť, či sa čerpalo zo skúseností iných samospráv.
JUDr. Gregušová odpovedala, že takéto VZN má minimálne 5 miest.
Bc. Marušinec sa spýtal, či bude predchádzať vyrozumenie občanovi, že tam to vozidlo je a začína sa
konanie.
Mgr. Šimák odpovedal, že každý majiteľ vozidla dostáva výzvu.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN mesta Nová Dubnica č. 10/2019 o doplnení a
zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 13/2018 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica.
10. Informatívna správa o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31. 12. 2018
Predkladal: zástupca primátora
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. 2/2018 zo dňa 09.11.2018 na vykonanie riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Nová Dubnica, bola vykonaná
inventarizácia majetku ku dňu 31. 12. 2018. Pri inventarizácii za rok 2018 nebolo zistené manko ani
prebytok, všetok majetok zistený pri fyzickej inventúre je evidovaný v evidencii majetku mesta Nová
Dubnica. Ústredná inventarizačná komisia ďalej konštatuje, že inventarizácia hospodárskych
prostriedkov a záväzkov mesta bola vykonaná v zmysle platného zákona o účtovníctve.
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Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať na vedomie
informatívnu správa o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31. 12. 2018.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie informatívnu správu o inventarizácii majetku
mesta Nová Dubnica k 31.12.2018.
11. Prenájom Domu smútku v Novej Dubnici – súp. č. 622 a Domu smútku v m.č. Kolačín –
súp. č. 623
Predkladal: zástupca primátora
Mesto ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade so Smernicou IS 03/2016 v
platnom znení vykonalo v dňoch 28.10. 2019 do 01.11. 2019 v súlade s platným zákonom o verejnom
obstarávaní prieskum trhu (oslovených bolo 5 firiem) na zákazku s nízkou hodnotou „Prevádzka a
správa pohrebísk a domov smútku na území mesta Nová Dubnica“, z ktorého bola vyhodnotená ako
úspešný uchádzač spoločnosť KAMEgroup, s. r. o., Košeca. Následne v súlade so zákonom bude so
spoločnosťou KAMEgroup, s. r. o. ako úspešným uchádzačom uzatvorená „Zmluva o poskytovaní
služieb prevádzkovateľa a správcu pohrebísk a domov smútku v meste Nová Dubnica “ podľa § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v z.n.p. a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v
z.n.p.. Pre plnenie povinností vyplývajúcich z uvedenej zmluvy zo strany prevádzkovateľa je potrebné
prenechať Dom smútku na cintoríne v Novej Dubnici a Dom smútku na cintoríne v m. č. Kolačín do
nájmu prevádzkovateľovi pohrebísk – spoločnosti KAMEgroup, s. r. o., a to podľa § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. (ako prípad hodný osobitného zreteľa). V prípade
schválenia prenájmu domov smútku vrátane ich zariadenia MsZ, nájomca – prevádzkovateľ ich môže
užívať len pre pohrebné obrady uskutočňované na území mesta Nová Dubnica, čo bude aj jedna z
podmienok nájomnej zmluvy. Výška nájomného za prenájom obidvoch domov smútku je navrhovaná
v rovnakej výške ako doposiaľ, z tohto dôvodu je v návrhu uznesenia výška nájomného za celý
predmet nájmu 500 €/rok.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí neodporučila prenájom schváliť.
Komisia stratégie rozvoja mesta odporučila schváliť prenájom Domu smútku v Novej Dubnici – súp. č.
622 a Domu smútku v m.č. Kolačín – súp. č. 623.
MUDr. Augustínová sa spýtala, aký bol dôvod FaMK prenájom neschváliť.
Bc. Pažítka uviedol, že FaMK sa zaoberala tým, že spoločnosť KAMEgroup, s.r.o. má neuhradené
platby na sociálnej poisťovni a iných inštitúciách.
Ing. Šošovičková, PhD. uviedla, že si tiež preverovala pohľadávky spoločnosti. Keď sa v minulosti
schvaľovala táto istá záležitosť, tak to bolo rozporuplné a neschválila sa na jedenkrát. Očakávala od
firmy, že si dá pozor, aby sa situácia neopakovala. Našla niekoľko exekučných výmerov, plus
pohľadávky, ktoré nie sú uhradené. Je to neslušné, pretože ide o pohľadávky voči štátu. Myslí si, že nie
je v poriadku, aby mesto uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou, ktorá nemá uhradené pohľadávky.
Zástupcovia spoločnosti KAMEgroup, s. r. o. uviedli, že z ich strany sú všetky dlhy vyrovnané a na
mesto zaslali potvrdenie o ich zaplatení. Celé dva roky riešia udania od p. Kondela. Všetky kontroly
spoločnosti boli negatívne. Zdravotná a sociálna poisťovňa je uhradená a niektoré doklady boli
odovzdané Ing. Rumanovi, niektoré ešte prídu e-mailom.
Ing. Šošovičková, PhD. by očakávala, aby sa pohľadávky nevytvárali.
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JUDr. Holba sa spýtal zástupcov spoločnosti, či je možné uviesť do zápisnice vyhlásenie o tom, že
všetky pohľadávky voči štátnym organizáciám majú k dnešnému dňu vysporiadané so všetkými
prípadnými právnymi následkami.
Zástupcovia spoločnosti KAMEgroup, s. r. o. vyhlásili, že áno.
Ing. Ruman uviedol, že má potvrdenie zo sociálnej poisťovne k 27.11 2019, kde má spoločnosť všetko
zaplatené.
Ing. Šošovičková, PhD. sa spýtala, ako bude mesto postupovať, keď sa vyskytne podobná situácia, ako
je možné zmluvu vypovedať, aké vyplývajú zo zmluvy záväzky.
Ing. Ruman odpovedal, že ide o dve veci. Prvá je zmluva o výkone samotnej činnosti - prevádzka
správcu, ktorá je na základe verejnej súťaže. Po druhé, aby mohli vykonávať všetky činnosti, tak im je
prenajatý Dom smútku v Novej Dubnici a m.č. Kolačín. Čo sa týka Domu smútku v Novej Dubnici
a m.č. Kolačín, tak je doba neurčitá, s výpovednou lehotou 3 mesiace. V prípade odstúpenia od zmluvy
o prevádzke sa odstupuje aj od druhej zmluvy, je to prepojené.
JUDr. Holba doplnil, že komisia stratégie rozvoja mesta schválila prenájom Domu smútku v Novej
Dubnici a m.č. Kolačín – súp. č. 622 a 623 tak, ako je uvedené v materiáli s upozornením, že pred jeho
schvaľovaním je potrebné preveriť dlhovú podstatu navrhovaného nájomcu.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo ako dočasne prebytočný majetok mesta stavbu Dom
smútku, súp. č. 622, na ulici Krátkej, nachádzajúcu sa na pozemku parc. KN-C č. 2196 a stavbu Dom
smútku, súp. č. 623, na ulici Družobnej, nachádzajúcu sa na pozemku parc. KN-C č. 609/5.
MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo nájom nehnuteľností uvedených v bode A/ uznesenia ako
nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - prípad hodný
osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Hlasovania sa zdržal Bc. Bukovčák,
Mgr. Pekařová a p. Bukovčák. Proti hlasovala Ing. Šošovičková, PhD.
MsZ v Novej Dubnici 11 hlasmi schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. nehnuteľností uvedených v bode A/ uznesenia spoločnosti
KAMEgroup, s.r.o., Košeca, nasledovných nehnuteľností za podmienok: výška nájomného 500,00
€/rok za celý predmet nájmu, doba nájmu neurčitá, výpovedná lehota 3-mesačná bez uvedenia dôvodu.
Hlasovania sa zdržal Bc. Bukovčák, Mgr. Pekařová, p. Bukovčák a Ing. Šošovičková, PhD.
12. Prenájom časti pozemku KN-C č. 410/199 v OZ Dlhé diely spoločnosti NETURE BAU
spol. s r.o.
Predkladal: zástupca primátora
Na mesto bola dňa 18.11.2019 doručená žiadosť spoločnosti NETURE BAU spol. s r. o., Nová Dubnica
o prenájom pozemku v obytnej zóne Dlhé diely: pozemok parc. KN-C č. 410/199 – ostatná plocha o
výmere 382 m², vedený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 3372, k. ú. Nová
Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica, a to jeho časť o výmere 114 m2 tak, ako je uvedené v
Prílohe č. 1 návrhu uznesenia. Spoločnosť NETURE BAU žiada prenájom uvedenej časti pozemku z
dôvodu, že v roku 2019 došlo k odpredaju pozemkov v obytnej zóne Dlhé diely v rámci
majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Do uvedenej časti
pozemku zasahuje dočasne vybudované zariadenie staveniska spoločnosti NETURE BAU s oplotením
na pozemku parc. KN-C č. 410/184 v jej výlučnom vlastníctve, ktoré je využívané na parkovanie
stavebných strojov a skladovanie stavebného materiálu. Stavenisko vzniklo ešte pred odpredajom
uvedeného pozemku parc. KN-C č. 410/199 mestu a tiež ešte pred jeho odčlenením na základe
13

geometrického plánu. Prenájom pozemku je v súlade s Čl. 11 ods. 7 a Čl. 12 ods. 5 písm. c) Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica. Navrhovaná cena nájmu a podmienky nájmu: výška
nájomného 15,00 €/m2/rok v súlade s Čl. 12 ods. 5 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Nová Dubnica, čo pri výmere 114 m2 predstavuje celkom 1 710,00 €/ rok, doba nájmu neurčitá.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila cenu zvýšiť na
20 €/m2/rok. Komisia stratégie rozvoja mesta a komisia VÚPaD neodporučili prenájom časti pozemku
KN-C č. 410/199 v OZ Dlhé diely spoločnosti NETURE BAU spol. s r.o..
Mgr. Pekařová uviedla, že pozemok, ktorý je teraz predmetom nájmu bol kedysi vo vlastníctve
spoločnosti NETURE BAU spol. s.r.o.. Spýtala sa, kedy sa predával tento pozemok mestu. V tom čase
už tam to oplotenie mali, či bol v kúpno – predajnej zmluve článok o tom, dokedy musia plot posunúť
alebo ako sa to malo riešiť.
Ing. Marušinec odpovedal, že mesto nemá protokolárne kompletne tieto pozemky prebraté. Pri
preberaní boli aj iné nedostatky. Nejaká časť nedostatkov sa už odstránila a toto je posledná záležitosť,
aby mesto protokolárne prebralo tieto pozemky a mohlo projektovať cestu do tohto územia.
p. Bukovčák poznamenal, že niektorí členovia komisie VÚPaD mali výhrady, že keď to bude v nájme
spoločnosti NETURE BAU spol. s.r.o., nebude tam umožnený prístup k elektromerom. Myslí si, že
lepšie riešenie by bolo, keby mesto majiteľom garáží tieto pozemky odpredalo a každý by si sám
zabezpečil prístup k týmto zariadeniam.
Ing. Marušinec zareagoval, že keby sa urobili samostatné parcely ku každej garáži, každý musí
zabezpečiť právo prechodu cez jeho parcelu. Vlastníctvo mesta je garancia verejného prístupu. Dodal,
že celá táto záležitosť vznikla v dôsledku toho, že v minulosti sa niečo udialo pri odpise elektriny.
Myslí si, že je to o komunikácii dvoch strán.
JUDr. Holba oznámil stanovisko komisie stratégie rozvoja, ktorá nesúhlasila s prenájmom z dôvodu
zabezpečenia bezproblémového prístupu vlastníkov garáží k rozvodom a meračom elektrickej energie.
Ďalej dodal, že v materiáloch pod bodom 3. uznesenia je doba neurčitá, navrhol v uznesení doplniť
výpovednú lehotu 3 mesiace.
p. Bukovčák sa spýtal, ako dlho je tam oplotenie, či už bol problém s prístupom k zariadeniam.
Ing. Marušinec odpovedal, že oplotenie je tam z čias, keď pozemok vlastnila spoločnosť NETURE
BAU spol. s.r.o.. Problém tam bol, keď pozemok vlastnili. Občania žiadali, aby im mesto v rámci
majetkoprávneho vysporiadania zabezpečilo prístup.
Bc. Bukovčák doplnil, že tento pás tam vznikol už pri prvej parcelácii Dlhých dielov, ktorý robil pre
mesto p. Burzala. Dodal, že v tom čase bolo dobrou vôľou spoločnosti NETURE BAU spol. s.r.o., ako
väčšinového vlastníka, že na to pristúpili. Pozemok bol kupovaný od vlastníka, ktorý ho získal
v reštitúcii.
JUDr. Holba predložil poslanecký návrh, aby bolo uznesenie doplnené: doba nájmu neurčitá,
s výpovednou lehotou 3 mesiace bez uvedenia dôvodu.
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p. Dvorský dodal, že nie je mu jasné, či je to pre spoločnosť taký problém, plot posunúť, či ten priestor
tak potrebujú.
Mgr. Pekařová uviedla, že sa rozprávala s p. Rehákom. Pre neho by bolo lacnejšie, keby si plot
posunul, náklady na plot sú lacnejšie, ako ročný prenájom, ktorý zaplatí mestu. Ide o to, že keby si plot
posunul vznikol by tam tmavý kút a bojí sa, že by tadiaľ chodili zlodeji.
Bc. Bukovčák poznamenal, že ak si v budúcnosti súkromní vlastníci oplotia svoje pozemky, vznikne
tam dlhá tmavá ulica o šírke 1,5 m, ktorú bude vlastniť mesto.
Ing. Marušinec zareagoval, že mesto oplocovať nič nebude, keďže tam majú byť bytovky, v tom úseku
by to mala byť verejná voľná plocha.
Bc. Pažítka predložil poslanecký návrh na odporúčanie FaMK, ktorá odporučila výšku nájomného
zvýšiť z 15,00 €/m2/rok na 20,00 €/m2/rok.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo poslanecký návrh JUDr. Holbu, aby bolo uznesenie
doplnené: doba nájmu neurčitá s výpovednou lehotou 3 mesiace bez uvedenia dôvodu.
MsZ v Novej Dubnici 6 hlasmi neschválilo poslanecký návrh Bc. Pažítku na zvýšenie nájomného z
15,00 €/m2/rok na 20,00 €/m2/rok. Hlasovania sa zdržal Bc. Bukovčák a Bc. Cucík. Proti hlasoval
JUDr. Holba, MUDr. Augustínová, Mgr. Zemko, p. Cucík, Ing. Šošovičková, PhD., RNDr. Perichta,
CSc. a Mgr. Pekařová.
MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo ako dočasne prebytočný majetok mesta pozemok parc. KN-C
č. 410/199 – ostatná plocha o výmere 382 m². Proti hlasoval Bc. Pažítka a Bc. Marušinec.
MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo nájom časti nehnuteľnosti uvedenej v bode A/ uznesenia ako
nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - prípad hodný
osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Proti hlasoval Bc. Pažítka a Bc.
Marušinec.
MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. časť nehnuteľnosti uvedenej v bode A/ uznesenia spoločnosti
NETURE BAU spol. s.r.o., Nová Dubnica za podmienok: výška nájomného: 15,00 €/ m2/ rok v súlade
s Čl. 12 ods. 5 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica, čo pri výmere 114 m2
predstavuje celkom 1 710,00 €/ rok, doba nájmu neurčitá, s výpovednou dobou 3 mesiace bez uvedenia
dôvodu. Proti hlasoval Bc. Pažítka a Bc. Marušinec.
Zo zasadnutie odišla Mgr. Pekařová.
13. Prenájom časti pozemku KN-C č. 3/1 pod predajným stánkom v Pribinových sadoch
Marošovi Škorčákovi – MARKUCH
Predkladal: zástupca primátora
Na mesto bola dňa 22.11.2019 doručená žiadosť Maroša Škorčáka MARKUCH, Nová Dubnica o
prenájom pozemku pod predajným stánkom v Pribinových sadoch vedľa prevádzky Cafe Roxy:
pozemok parc. KN-C č. 3/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4533 m², vedený Okresným
úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová
Dubnica, jeho časť o výmere 55 m2, tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 návrhu uznesenia. Žiadateľ Maroš
15

Škorčák – MARKUCH plánuje na uvedenom pozemku (11 x 5m) prevádzkovať predajný stánok
rýchleho občerstvenia na ulici Pribinove sady vedľa Cafe Roxy, a to buď rekonštrukciou pôvodného
dreveného stánku alebo umiestnením nového predajného stánku. O prenájom žiada taktiež z dôvodu,
že Pizzeria Livigno, ktorú prevádzkuje končí svoju prevádzku, z dôvodu plánovanej opravy a
rekonštrukcie budovy kina Panorex na základe jej statického posúdenia. Prenájom pozemku je v súlade
s Čl. 11 ods. 7 a Čl. 12 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica.
Navrhovaná cena nájmu a podmienky nájmu: výška nájomného 25,00 €/m2/rok za celý predmet nájmu
v súlade s Čl. 12 ods. 5 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica, čo pri výmere
55 m2 je celkom 1 375,00 €/ rok, doba nájmu neurčitá.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko komisie stratégie rozvoja mesta a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí
odporučili schváliť prenájom časti pozemku KN-C č. 3/1 pod predajným stánkom v Pribinových sadoch
Marošovi Škorčákovi – MARKUCH.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo ako dočasne prebytočný majetok mesta pozemok parc.
KN-C č. 3/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4533 m² v zmysle predloženého návrhu.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom časti nehnuteľnosti uvedenej v bode A/ uznesenia
ako nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - prípad hodný
osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. časť nehnuteľnosti uvedenej v bode A/ uznesenia Marošovi
Škorčákovi MARKUCH, Nová Dubnica za podmienok: výška nájomného 25,00 €/m2/rok za celý
predmet nájmu v súlade s Čl. 12 ods. 5 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica,
čo pri výmere 55 m2 je celkom 1 375,00 €/ rok, doba nájmu neurčitá.
14. Prenájom pozemku KN-C č. 99/10 pod predajným stánkom na Mierovom námestí v Novej
Dubnici Richardovi Schiszlerovi, Nemšová
Predkladal: zástupca primátora
Na žiadosť Jany Horákovej, Nová Dubnica je predložený na prerokovanie návrh uznesenia na zrušenie
Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 163 zo dňa 16.12.2015, ktorým MsZ schválilo prenájom pozemku:
pozemok parc. KN-C č. 99/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m², vedený Okresným
úradom Ilava, katastrálnym odborom na LV 1000, k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 mesto Nová
Dubnica, a to jeho časť o výmere 6 m2 Jane Horákovej, Nová Dubnica. Nový vlastník, ktorým je
Richard Schiszler, Nemšová má záujem prevádzkovať predajný stánok po dobu dlhšiu ako 1 rok. Pri
prenájme pozemku pod predajným stánkom je potrebné postupovať v súlade s Čl. 12 ods. 5 písm. f)
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko komisie stratégie rozvoja mesta a FaMK, ktoré na svojom zasadnutí
odporučili schváliť prenájom pozemku KN-C č. 99/10 pod predajným stánkom na Mierovom námestí v
Novej Dubnici Richardovi Schiszlerovi, Nemšová.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zrušilo Uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 163 zo dňa
16.12. 2015.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo ako dočasne prebytočný majetok mesta pozemok parc.
KN-C č. 99/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201 m².
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom časti nehnuteľnosti uvedenej v bode B/ uznesenia
ako nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. - prípad hodný
osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) Zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. časť nehnuteľnosti uvedenej v bode B/ tohto uznesenia
Richardovi Schiszlerovi, Nemšová za podmienok: výška nájomného 25,00 €/m2/rok za celý predmet
nájmu v súlade s Čl. 12 ods. 5 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica, čo pri
výmere 6 m2 je celkom 150,00 €/ rok, doba nájmu neurčitá.
15. Zriadenie vecného bremena na ul. Odbojárskej v k. ú. Malý Kolačín v prospech Michala
Slobodu, Beluša
Predkladal: zástupca primátora
Michal Sloboda, bytom Beluša požiadal mesto o zriadenie vecného bremena na vybudovanie a uloženie
inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a prípojka plynu) vo vykopanej ryhe v
zemi na pozemku vo vlastníctve mesta Nová Dubnica, ktorý sa nachádza na ulici Odbojárskej, za
účelom pripojenia inžinierskych sietí k budúcemu rodinnému domu na pozemku parc. KN-C č. 54/3 v
k. ú. Malý Kolačín. Nakoľko dôjde k porušeniu miestnej komunikácie, oddelenie VÚPaD požaduje
pokládku asfaltového povrchu od miesta uloženia inžinierskej siete z jednej aj z druhej strany v dĺžke
minimálne 3 m, kde zásah do miestnej komunikácie a pokládku asfaltového povrchu bude realizovať
firma s príslušnou technikou (FINIŠEROM). Ďalej budú žiadatelia postupovať podľa pokynov
stavebného úradu. Jednorazová náhrada za vznik vecného bremena je vo výške 10,00 €/m2 časti
pozemku dotknutého vybudovaním uvedených prípojok. 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
Michal Sloboda, bytom Beluša, ale aj jeho právnym nástupcom.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť zriadenie
vecného bremena na ul. Odbojárskej v k. ú. Malý Kolačín v prospech Michala Slobodu, Beluša.
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 vybudovanie a uloženie inžinierskych sietí do zeme v rámci stavby
,,RODINNÝ DOM s garážou“ na pozemku vo vlastníctve mesta Nová Dubnica nasledovne: vodovodná
prípojka, prípojka splaškovej kanalizácie, plynová prípojka, všetky uvedené prípojky na pozemku: parc.
KN-E č. 180/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 577 m2. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné
bremeno „in rem“ a je spojené s vlastníctvom nasledovnej nehnuteľnosti: pozemok parc. KN-C č. 54/3
– ostatná plocha o výmere 440 m2.
16. Zriadenie vecného bremena v OZ Dlhé diely – Ing. Michal Celec
Predkladal: zástupca primátora
Ing. Michal Celec, bytom Nová Dubnica požiadal mesto o zriadenie vecného bremena na uloženie
elektrickej prípojky nízkeho napätia, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k rodinnému domu na
pozemku vo vlastníctve mesta Nová Dubnica tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia a vyznačené v
Geometrickom pláne č. 45403066-156/2019 na zriadenie vecného bremena na pozemku parc. KN-C č.
410/62, ktorý tvorí Prílohu č. 1 návrhu uznesenia. Vecné bremeno, tak ako je uvedené v návrhu
uznesenia, sa zriaďuje bezodplatne. Pri návrhu sa zohľadňuje verejnoprospešný záujem, podpora
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výstavby nových rodinných domov v obytnej zóne Dlhé diely. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu
neurčitú. 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 Ing. Michal Celec, bytom Nová Dubnica,
ale aj jeho právnym nástupcom.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť zriadenie
vecného bremena v OZ Dlhé diely – Ing. Michal Celec.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta
Nová Dubnica zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ na uloženie:
elektrickej prípojky nízkeho napätia, vodovodnej a kanalizačnej prípojky, uvedené prípojky na
pozemku: parc. KN-C č. 410/62 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 724 m2. Vecné bremeno sa
zriaďuje ako vecné bremeno „in rem“ a je spojené s vlastníctvom nasledovnej nehnuteľnosti: pozemku
parc. KN-C č. 410/103 – ostatná plocha o výmere 505 m2.
17. Zmena a doplnenie Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 45 zo dňa 24. 04. 2013
Predkladal: zástupca primátora
Dňa 24.04.2013 MsZ v Novej Dubnici Uznesením č. 45 schválilo zriadenie odplatného časovo
neobmedzeného vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta
Nová Dubnica. Od schválenia Uznesenia č. 45 zo dňa 24.04.2013 do uzatvorenia riadnej Zmluvy o
zriadení vecného bremena došlo k zmene oprávneného z vecného bremena, parciel a výmery m² v
rámci územného a stavebného konania a je potrebné zosúladiť pôvodné uznesenie s aktuálnym stavom,
za účelom vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Zároveň sa vecné bremeno schvaľuje
ako ,,in rem“.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila schváliť zmenu a
doplnenie Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 45 zo dňa 24. 04. 2013.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu a doplnenie Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č.
45 zo dňa 24.04.2013 nasledovne: Uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 45 zo dňa 24.04.2013 sa mení a
dopĺňa a znie: ,,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 vodovodnej prípojky v zemi na pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica nasledovne:
parc. KN-E č. 35/1 – vodná plocha o výmere 3 433 m² a parc. KN-C č. 72/1 – zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 892 m² v zmysle predloženého návrhu.
Na zasadnutie prišla Mgr. Pekařová.
18. Informatívna správa o stave súdnych konaní k 30. 11. 2019
Predkladala: prednostka MsÚ
Súdne spory, v ktorých je mesto Nová Dubnica žalobcom: v súčasnosti je mesto Nová Dubnica
žalobcom v 9 súdnych sporoch, ktoré nie sú ku dňu podania tejto správy právoplatne ukončené. Z toho
je 7 súdnych konaní, v ktorých sú vymáhané pohľadávky v celkovej výške 8 754,70 € (1 žaloba podaná
v roku 2011; 1 žaloba z roku v roku 2012; 2 žaloby podané v roku 2013; 1 žaloba podaná v roku 2014;
1 žaloba podaná v roku 2015). Jedna žaloba sa týka vypratania nehnuteľnosti – bytu bola podaná v roku
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2015, mesto bolo na Okresnom súde Trenčín úspešné, Krajský súd Trenčín zrušil rozsudok a vec vrátil
na okresný súd na nové prerokovanie. Žalovaní opakovane robia obštrukcie, nedostavujú sa na
pojednávania. Jedna žaloba je vedená proti verejnoprávnej televízii za odvysielané reportáže, vo veci už
bolo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava, k rozhodnutiu vo veci ešte nedošlo. Mesto sa v
súvislosti s vyššie uvedenými reportážami obrátilo aj na Radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorá
akceptovala argumentáciu mesta a verejnoprávnej televízii uložila sankciu – písomné upozornenie na
porušenie zákona.
Súdne spory, v ktorých je mesto Nová Dubnica žalovaným: k dňu podania tejto správy nie je mesto v
žiadnom súdnom spore, kde by bolo žalovanou stranou.
Exekučné konania: od 1.4.2017 bola novela Exekučného poriadku, ktorá zaviedla povinnosť
komunikovať vo veciach výlučne elektronicky, pričom výber exekútora určuje náhodne v rámci
Trenčianskeho kraja exekučný súd v Banskej Bystrici bez možnosti, aby si oprávnený (mesto) vybral
exekútora. Mesto priebežne vymáha nedoplatky na miestnych daniach a za komunálny odpad, dosiaľ
bolo v roku 2019 elektronicky spracovaných 71 návrhov na vykonanie exekúcií. Tiež sa exekučne
vymáhajú bloky na pokutu nezaplatenú na mieste, ktoré vystavuje v rámci svojej činnosti MsP Nová
Dubnica.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie informatívnu správu o stave súdnych konaní
k 30. 11. 2019.
19. Návrh na schválenie odmien poslancom MsZ a hlavnej kontrolórke mesta
Predkladal: primátor mesta
MsZ v Novej Dubnici schválilo Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií pri MsZ,
Výboru mestskej časti Kolačín, členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej rady
Novodubnických zvestí (ďalej len zásady) s účinnosťou od 01.07.2018. Podľa článku 2, bod 12)
týchto zásad môže MsZ 1x ročne schváliť poslancom MsZ jednorazovú ročnú odmenu. Navrhol
vyplatiť poslancom MsZ jednorazovú odmenu vo výške 150 €. V zmysle § 18c ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. môže MsZ schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú
odmenu do výšky 30 % z vypočítaného platu. Navrhol vyplatiť hlavnej kontrolórke mesta odmenu vo
výške 1 000 € za zodpovednú a kvalitne vykonávanú prácu počas celého roka 2019.
MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo odmeny poslancom MsZ - MUDr. Márii Augustínovej,
Vincentovi Bezdedovi, Bc. Jozefovi Bukovčákovi, Michalovi Bukovčákovi, Bc. Štefanovi Cucíkovi,
Lukášovi Cucíkovi, Štefanovi Dvorskému, JUDr. Miroslavovi Holbovi, Bc. Jaroslavovi Marušincovi,
Bc. Pavlovi Pažítkovi, Mgr. Ivete Pekařovej, RNDr. Petrovi Perichtovi, CSc, Ing. Jane Šošovičkovej,
PhD., Jaroslavovi Tlapákovi a Mgr. Tomášovi Zemkovi vo výške 150 €. Odmenu Ing. Marte
Gašajovej, hlavnej kontrolórke mesta Nová Dubnica vo výške 1 000 €. Hlasovania sa zdržal
Bc. Bukovčák.
20. Zrušenie Uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 103 zo dňa 26.10. 2016
Predkladala: prednostka MsÚ
Dňa 26.10. 2016 prijalo MsZ v Novej Dubnici uznesenie, v ktorom súhlasilo s dočasným
neuplatňovaním poplatku za rozvoj na území mesta a jeho mestskej časti. Dňa 18.9. 2019 schválilo
MsZ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na
území mesta Nová Dubnica s účinnosťou od 01. januára 2020. Vzhľadom k uvedenému navrhla zrušiť
Uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 103 zo dňa 26.10. 2016.

19

MsZ v Novej Dubnici v jednomyseľne zrušilo Uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 103 zo dňa 26.10.
2016.
21. Rôzne
Ing. Šošovičková, PhD. informovala ohľadne občianskej iniciatívy, konkrétne p. Dagmar
Štofaníkovej, ktorá dala podnet na komisiu životného prostredia na vybudovanie komunitného sadu
pôvodných ovocných odrôd. Poslankyňa Mgr. Pekařová našla v rámci VÚB nadácie grantovú výzvu,
v ktorej je možné získať finančné prostriedky na vykrytie všetkých nákladov so zriadením tohto sadu.
V spolupráci s oddelením životného prostredia a primátorom mesta bol vypracovaný veľmi pekný
projekt, ktorý sa dostal po prvom kole do užšieho výberu 6 projektov za Trenčiansky kraj. Teraz
občania rozhodujú o tom, ktoré 3 projekty podporia a budú zafinancované. Vďaka veľkej podpore
občanov sa držia na prvom mieste s náskokom 300 hlasov. Poďakovala občanom, ktorí podporili túto
iniciatívu a poďakovala všetkým, ktorí ešte zahlasujú, pretože hlasovanie končí 15.12. 2019. Dodala,
že to má dva rozmery. Prvý rozmer je, že by sme sa mali vrátiť k starému kultúrnemu dedičstvu. Nie
je to len o tom, že sa vysadí sad, ale firma, ktorá bude s tým pomáhať, by zorganizovala prednášky
v rámci ovocinárstva. Nevysádzali by sa okrasné dreviny, ale aj úžitkové. Druhý rozmer je taký, že
nebýva často, že občan vyvinie nejakú iniciatívu a za dva týždne vznikne takýto projekt. Chce
vyzdvihnúť túto iniciatívu.
Bc. Bukovčák sa spýtal, či nastane zmena vo frekvencii vývozu triedených odpadov z rodinných
domov na Miklovkách, m.č. Kolačín a Dlhých dieloch.
Ing. Marušinec odpovedal, že sa táto záležitosť rieši. Dnes sa podnikli kroky z hľadiska uvoľnenia
kapacít technických služieb. Uvidí sa, aká bude reakcia, rozbehli by sme to v priebehu marca, apríla.
Bc. Bukovčák informoval, že prebieha verejná výzva v súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala v Prešove.
Vyzýva obce a mestá na Slovensku, že by sa zriekli silvestrovského ohňostroja a finančné prostriedky
by poslali na túto zbierku. Či by sa mesto Nová Dubnica nechcelo zapojiť.
Ing. Marušinec odpovedal, že mesto nemá vyčlenené finančné prostriedky na ohňostroj.
p. Šlesar poďakoval v mene vlastníkov bytov, taktiež aj v mene obyvateľov domu s.č.18, za na
Slovensku neobvyklú konštruktívnu spoluprácu a ekonomické spravovanie ich domu, tu prítomnému
riaditeľovi BP, m.p.o. Ing. Šlesarovi. V mene vlastníkov bytov v s.č. 18, chcel dodatočne poďakovať
predsedníčke OZ - Združenia klubu dôchodcov v Novej Dubnici, ktorá i keď nechtiac, privodila
získanie poznania, že vlastníci bytov nedávno od OÚ Ilava mohli získať, aj získali do svojho „fondu“
750 €. Poďakoval pracovníčkam Mestskej knižnice v Novej Dubnici, že na rozdiel od OZ - Združenia
klubu dôchodcov Nová Dubnica, mu umožňujú od pondelka do piatku nerušenú prácu na ich
počítačoch. Ospravedlnil sa v mene členov OZ - Združenia klubu dôchodcov primátorovi mesta, že u
viacerých členoch pretrváva presvedčenie, že on je vinný za to, že OZ - Združenie klubu dôchodcov
pre rok 2019 nebola poskytnutá dotácia mesta na ich činnosť. Na ostatnej výročnej členskej schôdzi
konanej 19.10. 2019, okrem prijímania plánu práce a rozpočtu pre rok 2019 „Áno, pre rok 2019“ bolo
ním prednesené toto isté znenie. Posledný bod je podmienený súhlasným názorom poslaneckého
zboru, že i keď u niekoho malé, takzvané kozmetické nedostatky, sa majú neodkladne odstraňovať,
najmä keď tretia osoba prejavuje pretrvávajúcu súčinnosť. Svoje dnešné vystúpenie
skončil opätovným poďakovaním a prianím prijímať len také rozhodnutia, ktoré budú kladne
hodnotené i o niekoľko desaťročí.
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Ing. Marušinec všetkým poďakoval za prácu v MsZ počas roka 2019. Poprial prítomným šťastné
a veselé Vianoce prežité v kruhu rodiny.
22. Záver
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta poďakoval
všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Eva Lackovičová
prednostka MsÚ

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

I. Overovateľ

II. Overovateľ

Zapísala: Martina Mikulová
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