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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  13. 03. 2013 

v Kultúrnej besede 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Peter Marušinec. Na úvod privítal 

prítomných poslancov, prednostku MsÚ, hlavnú kontrolórku a všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neprítomnosť Mgr. Domana. Neskôr prídu PaedDr. Kačíková a Ing. Kusý.     

Ing. Marušinec konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (12 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 

s materiálmi. Ing. Medera navrhol doplniť program rokovania o bod 2 – Návrh na schválenie 

zahraničnej služobnej cesty primátora mesta. Poslanci jednomyseľne schválili predložený 

návrh. Za overovateľov zápisnice boli určení: PhDr. Mádr a Bc. Marušinec. MsZ súhlasilo 

s programom v zmysle predloženého návrhu. Bolo prikročené k prerokovaniu bodov.  

 

1.   Zaradenie do siete škôl a školských zariadení: 

      A) Školská jedáleň, M. Kukučína 787/10, Nová Dubnica 

      B) Školská jedáleň, Komenského sady 59/14, Nová Dubnica 

      ako súčasť Materskej školy, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 

      Predklada: prednostka MsÚ 

Podľa § 39c zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľ – Mesto 

Nová Dubnica musí do 30. 06. 2013 oznámiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 

SR všetky elokované pracoviská a ministerstvo tieto zaradí do siete škôl a školských 

zariadení. Pri oznámení Ministerstvu školstva SR sme zistili, že elokované pracoviská 

Materskej školy P. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica majú školské jedálne a nie všetky sú 

zaradené do siete škôl. Podľa registračnej aplikácie Rezortného informačného systému 

školstva má mesto zaevidovanú len Školskú jedáleň pri Materskej škole, P. Jilemnického 

12/5, Nová Dubnica. Dve školské jedálne na elokovaných pracoviskách na ulici M. Kukučína 

787/10, Nová Dubnica a Komenského sady 59/14, Nová Dubnica nie sú zaevidované. Taktiež 

zriaďovacia listina Materskej školy, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica zo dňa 30.06. 2006 

obsahuje zriadenie elokovaných pracovísk, ale nezahŕňa zriadenie školských jedální. Toto činí 

až dodatok č. 1, zriaďovacej listiny z toho istého dátumu, kde je súčasťou MŠ, P. 

Jilemnického školská jedáleň, ale z roku 2006 sa nenašlo žiadne uznesenie MsZ o zriadení 

školských jedální. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

Na zasadnutie MsZ prišla PaedDr. Kačíková. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zaradenie školskej jedálne, M. Kukučína 

787/10 v Novej Dubnici a školskej jedálne, Komenského sady 59/14 v Novej Dubnici do siete 

škôl a školských zariadení, ako súčasť Materskej školy, P. Jilemnického 12/5 v Novej 

Dubnici v zmysle predloženého návrhu. 

2.   Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty primátora mesta 

      Predkladá: prednostka MsÚ 

Dňa 22.05.2013 až 25.05.2013 sa primátor mesta Ing. Peter Marušinec na základe pozvania 

od primátora Valerija Procha zúčastní stretnutia v partnerskom meste Dubna – Rusko, kde 

budú za účasti predstaviteľov oboch partnerských miest prebiehať rokovania o následnej 
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spolupráci, ktorá bola podpísaná minulý rok 29.09.2012. Danej služobnej cesty sa okrem 

primátora zúčastnia žiaci a učitelia ZUŠ, ktorí odohrajú koncerty počas osláv Dňa slovanskej 

písomnosti a kultúry a študenti Spojenej školy sv. Jána Bosca, ktorí sa zúčastnia výmenného 

pobytu žiakov v období od 22.05. do 29.05. 2013. Mesto Nová Dubnica financuje zahraničnú 

služobnú cestu primátora mesta. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

Ing. Marušinec doplnil, že náklady pre ZUŠ sú financované z navýšenia finančných 

prostriedkov v rámci podielovej dane. 

p. Babuková sa spýtala, koľko ľudí sa zúčastní tejto služobnej cesty. Ing. Marušinec 

odpovedal, že tejto služobnej cesty sa zúčastní 13 ľudí. 

Na zasadnutie MsZ prišiel Ing. Kusý. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zahraničnú cestu primátora mesta v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

3.  Záver 

 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

 

Ing. Silvia Kiačiková      Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

 

 

I. overovateľ      II. overovateľ 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Monika Prostináková 


