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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  24. 04. 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, riaditeľa BP m.p.o., náčelníka 

MsP a všetkých prítomných. Ing. Marušinec konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných 

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

poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi. Ing. Medera navrhol doplniť program rokovania 

o bod 21d) Zriadenie vecného bremena – vybudovanie vodovodnej prípojky k plánovanému 

rodinnému domu a o bod 21e) Zmena uznesenia č. 69 zo dňa 25.06.2012. Poslanci 

jednomyseľne schválili predložený návrh Ing. Mederu. Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Ing. Medera a Ing. Ondrejička. MsZ súhlasilo s programom v zmysle predloženého návrhu. 

Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

1. Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ 

    Predkladá: hlavná kontrolórka 

 

Predložila plnenie úlohy zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.2.2013, z uznesenia č. 15, 

uložené v časti B) – úloha je splnená. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.  

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia úloh z rokovaní MsZ. 

 

2. Návrh Územného plánu zóny Dlhé diely v Novej Dubnici 

    Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Hlavným predmetom obstarania ÚPN-Z Dlhé Diely bolo stanovenie zásad a regulatívov 

umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, do urbárnych priestorov a hlavne stanovenie 

zastavovacích podmienok jednotlivých stavebných pozemkov (uličné a stavebné čiary, hĺbka, 

šírka a výška zastavania, napojenie na dopravnú vybavenosť – MK, ÚK a umiestnenie 

verejného technického vybavenia územia, intenzitu zastavania, rozsah a mieru stavebného 

využitia – koeficient zastavanosti, index podlažnosti, koeficient stavebného objemu, podiel 

zelene; ...). Schválením ÚPN-Z mesto získa nástroj na regulovanie riešeného územia 

s využitím presne a zrozumiteľne formulovanými regulatívmi pre jednotlivé pozemky a 

stavby. Podrobnejšie je priebeh obstarávania zmeny a doplnku ÚPN-Z zdokumentovaný 

v „Správe o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Dlhé diely v Novej Dubnici“, ktorá je 

v zmysle § 24 stavebného zákona podkladom k schváleniu územnoplánovacej dokumentácie 

v mestskom zastupiteľstve. Proces obstarávania ÚPN-Z Dlhé diely v Novej Dubnici vrátane 

jeho prerokovávania bol vykonaný v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky č. 

55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Materiál 

je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Ing. Marušinec privítal na zasadnutí spracovateľov územného plánu Ing. arch. Antala a Ing. 

arch. Antalovú.  

Ing. Marušinec predložil návrh hlasovať za udelenie slova občanom. Poslanci jednomyseľne 

schválili predložený návrh. 
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Občianka p. Nastišinová sa spýtala na možnosť zmeny regulatív umiestnenia stavby na jej 

pozemku.  

Arch. Antal vysvetlil, že každý územný plán je zásahom do vlastníckych práv majiteľa 

pozemku. Územný plán zóny stanovuje zastavovacie podmienky (uličné čiary, stavebné čiary, 

výšky zástavby, počet podlaží...). Pre odstupové vzdialenosti platí vyhláška, ktorú musí 

zostavovateľ územného plánu dodržiavať. Pozemok p. Nastišinovej je vedľa chodníka, ktorý 

smeruje do športovo-rekreačnej zóny a zámer spracovateľa bol nechať tento priechod voľný 

(priehľadný plot), aby tam nevznikol dojem tunela (plný plot). 

p. Nastišinová sa spýtala, prečo sú regulatívy v radovej výstavbe domov pri jej pozemku dané 

opačne.  

Ing. arch. Antal odpovedal, že regulatívy sú dané rovnako aj v radovej výstavbe domov a ide 

o bežný spôsob návrhu. 

Ing. Marušinec reagoval, že pred podpísaním zmluvy o kúpe pozemku bolo časové obdobie, 

kedy sa územný plán zóny pripomienkoval a od zástupcov spoločnosti Nová Dubnica Invest 

neregistroval túto pripomienku. Požiadal p. Nastišinovu o presné vysvetlenie problému. 

p. Nastišinová vysvetlila, že všetky okná a terasa sú orientované na stranu, na ktorej má byť 

otvorený plot vedený popri chodníku do športovo-rekreačnej zóny, čím bude mať obmedzené 

súkromie. 

Ing. Krumpolec informoval, že proces schvaľovania územnej zóny prebieha už tretí rok 

a prísť na poslednú chvíľu v procese schvaľovania územného plánu zóny je neskoro. Doplnil, 

že v spolupráci s  architektom a spracovateľom územného plánu zóny sa snáď nájde riešenie.  

PhDr. Kačíková sa spýtala, či sa schválením územného plánu zóny nezastaví možný proces 

dohody. Ing. Marušinec odpovedal, že nie. 

JUDr. Holba využil prítomnosť navrhovateľov územného plánu zóny a spýtal sa, či výška 

bytových jednotiek negatívne neovplyvní kvalitu bývania obyvateľom v blízkych rodinných 

domoch. 

Ing. arch. Antalová odpovedala, že v pôvodnom návrhu bola vzdialenosť bytových jednotiek 

od rodinných domov 15 metrov. Požiadavkou z mesta bolo zväčšiť priestor pre rozvoj 

bytových domov na úkor verejnej zelene, napriek tomu je tento priestor (8,5m) dostačujúci na 

zasadenie zelene, ktorá by bránila priamemu optickému kontaktu. 

Ing. Krumpolec informoval poslancov, že v predložených materiáloch je aj súhlasné 

stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh Územného plánu zóny Dlhé diely 

v Novej Dubnici v zmysle predloženého návrhu. 

3. Prerokovanie protestu prokurátora 

    Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Dňa 12. 03. 2013  okresný prokurátor v Trenčíne  podal  podľa § 22 odsek 1 písmeno a) bod 2 

v spojení s ustanovením § 25 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre  v znení neskorších 

predpisov protest prokurátora proti článku 3 ods. 4 prvá veta, ods. 5, článku 7 ods. 3, článku 9 
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ods. 2 a článku 13 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2005 o Mestskej polícii mesta 

Nová Dubnica, schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Nová Dubnica dňa 30. 06. 

2005. V rámci výkonu dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákonov  a ostatných všeobecne 

záväzných  právnych predpisov  bolo zistené, že  Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  na 

zasadnutí konanom dňa 30. 06. 2005  schválilo uznesením č. 4/2005  Všeobecne záväzné 

nariadenie  číslo 5/2005 o Mestskej polícii mesta Nová Dubnica, ktorého niektoré ustanovenia 

boli prijaté nad rámec  úpravy vymedzenej zákonodarcom v príslušných ustanoveniach  

zákona o obecnej polícii, zákona o ochrane osobných údajov a zákona o výkone práce vo 

verejnom záujme. Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhujeme, aby mestské zastupiteľstvo 

vyhovelo protestu prokurátora a schválilo VZN upravujúce pôvodne znenie podľa platnej 

legislatívy. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne vyhovelo protestu prokurátora v zmysle predloženého 

návrhu. MsZ zároveň jednomyseľne schválilo VZN č. 3/2013 o doplnení a zmene VZN č. 

5/2005 o Mestskej polícii mesta Nová Dubnica. 

4. Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2012 a návrh na finančné usporiadanie 

výsledku hospodárenia za rok 2012 

    Predkladá: prednostka MsÚ a Ing. Ježíková 

 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012 je schodok (záporný rozdiel medzi 

príjmami a výdavkami) vo výške - 348 215,72 €, je nutné od neho odpočítať výšku  

nevyčerpaných, účelovo určených prostriedkov, ktoré sú vo výške 22 255,34 €. Potom je 

výsledkom rozpočtového hospodárenia  za rok 2012 schodok  vo výške  370 471,06 €. Mesto 

v roku 2012 skončilo vo finančných operáciách s prebytkom vo výške – 523 998,53 €. Týmto 

prebytkom je vykrývaný schodok rozpočtového hospodárenia. Neprerozdelené finančné 

prostriedky, ktoré sú aktívnym zostatkom finančných operácií po usporiadaní schodku 

rozpočtového hospodárenia, sú vo výške 153 527,47 €. Z toho suma 4 005,52 €  sú vlastné 

príjmy právnych subjektov, ktoré nie sú predmetom rozdelenia. Finančné prostriedky, ktoré 

budú prevedené pri usporiadaní výsledku hospodárenia do fondov sú vo výške 149 521,95 € 

a v prípade potreby budú finančnými operáciami zapojené do príjmov rozpočtu. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec požiadal hlavnú kontrolórku o odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta 

Nová Dubnica za rok 2012. 

 

Ing. Gašajová doplnila stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2012, ktoré vyplýva 

z ustanovení § 18 f) Úlohy hlavného kontrolóra ods. 1 bod c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p., ktorý hovorí, „Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská 

k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečnému účtu mesta pred jeho schválením v obecnom  

zastupiteľstve.“ Obsah a podstatu Záverečného účtu mesta Nová Dubnica za rok 2012 

vystihuje dôvodová správa predložená rokovaniu MsZ. Konštatovala, že  výsledok 

rozpočtového hospodárenia je zistený v súlade s §2 písm. b) a c) a §10 odst.3 písm. a) a b) 

zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách § 15) obec môže z prebytku rozpočtu obce vytvárať peňažné fondy 

ak je prebytok rozpočtu obce zistený podľa §16 ods.6). S týmito prostriedkami odporučila 

MsZ naložiť podľa návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia s rozpočtom za 

rok 2012 do fondu obnovy a rozvoja mesta tak,  ako je uvedené v dôvodovej správe k 

Záverečnému účtu mesta Nová Dubnica za rok 2012. Prerokovanie záverečného účtu Mesta 

Nová Dubnica za rok 2012 v súlade s § 16 ods.10 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy v z.n.p odporučila MsZ uzavrieť výrokom: „Celoročné 

hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“. 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či sa percentuálny podiel dlhu v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom znížil. 

Ing. Marušinec odpovedal, že ročne sa dlh skracuje približne o 2,5%. Ing. Ježíková doplnila, 

že mesto už pristúpilo k splácaniu všetkých úverov. 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, prečo poplatok za odpad tvorí takmer polovicu všetkých 

pohľadávok k 31.12. 2012. 

Ing. Marušinec vysvetlil, že ide o pohľadávky, ktoré boli splatné k 30.11. 2012 a väčšina 

pohľadávok sa splatí začiatkom tohto roku. JUDr. Gregušová doplnila, že výška pohľadávok 

je už ku dnešnému dňu o polovicu nižšia. 

Mgr. Zemko sa informoval, koľko finančných prostriedkov je v tomto roku vyčlenených na 

opravu výtlkov, príp. či mesto nezvažuje možnosť vytvorenia úplne novej vozovky. 

Ing. Marušinec odpovedal, že na opravu výtlkov v roku 2013 je vyčlenených 30 tisíc Eur na 

cesty a 15 tisíc na chodníky. Všetky tieto finančné prostriedky budú však stačiť iba na opravu 

výtlkov v centre mesta, na Miklovkách a v Kolačíne. 

Bc. Pažítka odporučil za FaMK schváliť predložený návrh. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 

2012 a návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2012 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

5. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2013 

    Predkladá: prednostka MsÚ a Ing. Ježíková 

 

Zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte: 

a) neštátnych ZUŠ a školských zariadení - zmenou rozpočtu sa navýši príjmová aj výdavková 

časť v celkovom objeme 8 153 €.  Po uskutočnených zmenách bude rozpočet neštátnych ZUŠ 

a školských zariadení vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 194 937 € . 

b) obecných školských zariadení – v príjmovej časti dôjde k navýšeniu rozpočtu pre všetky 

školské zariadenia celkom o 52 500 €, nakoľko schválené finančné prostriedky  na mzdy 

a prevádzku neboli postačujúce. Dotácia poskytnutá na základe uznesenia vlády týkajúceho sa 

rastu platov zamestnancov regionálneho školstva zodpovedá úrovni 5% tarifných platov 

v celkovej výške 6 788 €. Vo výdavkovej časti dôjde k navýšeniu o 59 312 €.  

c) mesta - hlavným dôvodom zmeny rozpočtu mesta je rozdelenie výsledku hospodárenia za 

rok 2012 po schválení záverečného účtu a zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli z potrieb roku 

2013. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2012 bol 149 521,95 €. Ostatné položky sú 

podrobné okomentované v prílohe dôvodovej správy predkladaného materiálu. Po 

uskutočnených zmenách bude rozpočet mesta Nová Dubnica vyrovnaný, v príjmovej aj 

výdavkovej časti vo výške 6 181 157 €. Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných 

prostriedkov 216 164 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec poďakoval všetkým riaditeľom mestských škôl (MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ) za 

ústretovosť pri tvorení rozpočtu. 
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PhDr. Mádr sa spýtal, ktoré chodníky sa plánujú zrekonštruovať v tomto roku a poukázal na 

chodník B2, ktorý si tiež vyžaduje rekonštrukciu. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že ide o chodníky na ulici SNP, súboru B1 a na mierovom 

námestí. Rekonštrukcia chodníka B2 bude zahrnutá do zmeny rozpočtu v septembri 2013. 

 

Ing. Hort považuje rekonštrukciu chodníka na ulici SNP za zbytočnú. 

 

Ing. Medera vysvetlil, že rekonštrukcia je potrebná, nakoľko je tam zastávka autobusu a ľudia 

sa sťažujú. 

 

JUDr. Holba odporučil, pri ďalšej zmene rozpočtu v tomto roku, zaradiť do projektov 

vybudovanie chodníka na Gorkého ulici, parkoviska za zdravotným strediskom a oplotenie 

ihriska v súbore E2. 

 

Bc. Pažítka odporučil za FaMK schváliť predložený návrh. 

 

Ing. Kusý upozornil na poškodené detské ihrisko na Miklovkách, na ktorom dochádza 

k úrazom. 

 

Podľa PhDr. Mádra je suma za údržbu webovej stránky vysoká. Zaujímalo ho, koľko  platilo 

mesto za túto položku minulý rok. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že minulý rok platilo mesto za údržbu webovej stránky 250 € 

mesačne. No nakoľko bola ukončená dohoda so spracovateľom a vlastníkom stránky, muselo 

mesto vytvoriť novú webovú stánku. Mesačné výdavky za údržbu webovej stránky budú 

nižšie. 

 

Ing. Hort požiadal ekonomické oddelenie o vypracovanie správy o financovaní výdavkov 

(okrem dotácií) z rozpočtu mesta pre jednotlivé organizácie, ktoré mesto podporuje. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 

2013 v zmysle predloženého návrhu. 

 

6. Hospodárske výsledky Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2012 

    Predkladá: riaditeľ BP, m.p.o. 

 

Celkové plnenie výnosov je na 94,47 % a celkové čerpanie nákladov na 92,25 %. Rozdiel 

výnosov a nákladov rozpočtu za rok 2012 je 1 901,00 €. Podľa opatrenia MF SR z 8. augusta 

2007 o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre príspevkové organizácie od   

01.01. 2008 príspevok od zriaďovateľa k 31.12. 2012 je 78 692,00 € a rovná sa nákladom na 

bežnú činnosť 78 692,00 €. Rozdiel 1 901,00 € vznikol uhradenými pohľadávkami na 

nájomných bytoch a nebytových priestoroch za obdobie roku 2003 a 2004. Hospodársky 

výsledok z podnikateľskej činnosti za rok 2012 je zisk 3 011,00 €.  Výsledok hospodárenia 

z hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2012 je po zdanení 8 720,68 €. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  
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PaedDr. Kačíková sa spýtala, či má mesto nejaké vnútorné usmernenie pri vymáhaní 

pohľadávok od dlžníkov. Mesto by nemalo uzatvárať nájomné zmluvy s dlžníkmi. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že súčasťou každej nájomnej zmluvy je krycí list, ktorý ešte pred 

jeho podpisom vždy podpisuje Bytový podnik m.p.o., ekonomické a majetkové oddelenie, 

prednostka MsÚ a mestská právnička. Touto kontrolou by mali byť naplnené všetky zmluvné 

podmienky. 

 

PhDr. Mádr sa spýtal, prečo je výška pohľadávok Bytového podniku m.p.o. taká  vysoká. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že ide o nedobytné pohľadávky, ktoré sú nevymožiteľné z rôznych 

dôvodov. Ing. Šlesár doplnil, že už v januári sa dlh podstatne znížil, nakoľko bol dátum 

splatnosti väčšiny platieb 31.12.2012. 

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo hospodárske výsledky Bytového podniku, m.p.o. 

Nová Dubnica za rok 2012 v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebola prítomná 

PaedDr. Kačíková. 

 

7. VZN č. .../2013 o doplnení a zmene VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach 

    Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 74 zo dňa 22. 08. 2012 bolo 

schválené  VZN č. 4/2012 – O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach. Mesto Nová Dubnica vydáva toto VZN č. .../2013 o doplnení a zmene 

VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v  Meste Nová Dubnica. Týmto nariadením sa v prílohe č. 2 -  Trhový poriadok 

príležitostných trhov - mení poplatok za predajný stánok šírky 1 m zo 6,70 € na 8 € a každý 

ďalší meter násobok tejto sumy. Poplatok za osobné motorové vozidlo sa navýši z 3,40 € na 5 

€/deň a za nákladné auto z 16,60 € na 20 €/deň. Poplatok za elektrickú prípojku sa zvyšuje 

z 3,40 € na 5 €/deň. Poplatok za užívanie trhového miesta (bývala knižnica, kino Panorex) sa 

navýši na 15 €/hod. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo VZN č. 4/2013 o doplnení a zmene VZN č. 4/2012 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v zmysle 

predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný Ing. Ondrejička. 

 

8. VZN č. .../2013, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta 

Nová Dubnica 

    Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Návrh VZN – prevádzkový poriadok pohrebísk je predkladaný z dôvodu potreby aktualizácie 

doteraz platného Štatútu cintorínov podľa nového právneho predpisu – zákona č. 131/2010 

Z.z. o pohrebníctve. V predkladanom návrhu prevádzkového poriadku sú vymedzené 

povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska, nájomcov hrobových miest, návštevníkov pohrebísk, 

poskytovateľov pohrebných služieb, vykonávateľov kamenárskych či výkopových prác. 

Stanovený je tiež spôsob a výška platby za nájom hrobového miesta, ktoré tvoria príjem pre 

mesto Nová Dubnica, zároveň je presne vymedzená výška platby za zapožičanie domu 

smútku za účelom vykonania pohrebného obradu tak, aby nedochádzalo k navyšovaniu 
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poplatkov pre pozostalých v súvislosti s pohrebným obradom. Cieľom návrhu VZN je 

vytvoriť právny rámec pre prevádzkovanie pohrebiska a pre nájom hrobových miest na 

pohrebiskách. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Ing. Kusý upozornil, že nový správca cintorína p. Kondel robí občanom problémy pri 

vydávaní povolení na opravu hrobov, pokiaľ opravu nevykonáva jeho firma. 

Mgr. Bašná vysvetlila, že ide o porušenie zmluvy s mestom, nakoľko správca cintorína je  

povinný vydať povolenie na opravu každej kamenárskej firme, ktorú si občan vyberie. 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či v prípade pretrvávajúcich problémov, môže mesto ukončiť 

zmluvu s p. Kondelom. Mgr. Bašná odpovedala, že áno. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový 

poriadok pohrebísk na území mesta Nová Dubnica v zmysle predloženého návrhu. 

9. VZN č. .../2013 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, 

o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach 

     Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení 

a dopĺňa aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z dôvodu zmeny legislatívy 

došlo k zmene financovania škôl a školských zariadení. Predkladané VZN upravuje príspevky 

na čiastočnú úhradu činností jednotlivých zariadení a to podľa žiadosti riaditeľov. Materská 

škola, Jilemnického 12/5, Nová Dubnica  požiadala  o zmenu článku 4 , bod 2 „Výška 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole“. Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 

13/4, Nová Dubnica požiadalo o zmenu článku 6  v bode 1.  Základná škola, J. Kráľa 33/1, 

Nová Dubnica požiadala o zmenu článku 5, bod. 1 „Čiastočná úhrada nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu“ Základná umelecká škola, P. O. Hviezdoslava, Nová Dubnica 

požiadala o zmenu článku 7 bod 1. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo VZN č. 6/2013 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  školského 

klubu detí,  o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  centra voľného času, 

o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku  na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v zmysle predloženého návrhu. Pri 

hlasovaní nebol prítomný Bc. Pažítka. 

 

10. VZN č. .../2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom 

na území mesta Nová Dubnica 

       Predkladá: prednostka MsÚ 
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Zákonom č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o financovaní základných škôl, 

stredných škôl  a školských  zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov bol oproti doteraz platnej legislatíve zmenený najmä zber údajov na  

účely  rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. Zákonom č. 345/2012 Z. 

z. bol novelizovaný zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý vo 

financovaní upravuje aj započítanie žiakov v školských kluboch detí do výkazov, ktoré slúžia 

ako podklad pre ich financovanie. Pre výpočet podielových daní sa zmenil aj výpočet pre 

centrum voľného času. Každá obec dostáva finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie 

detí podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce od 5 rokov do dovŕšenia 15 

rokov veku podľa stavu k 01. 01. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 

Navrhovaná výška dotácie na kalendárny rok 2013 je spracovaná na základe očakávaného 

vývoja výnosu dane z príjmov poukazovaného samospráve zo štátneho rozpočtu v roku 2013, 

po zapracovaní všetkých legislatívnych zmien účinných od 01.01.2013. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, koľko detí z iných miest navštevuje CVČ a ZUŠ v Novej 

Dubnici. 

 

Mgr. Múdra (riaditeľka ZUŠ) a Mgr. Ibolyová (riaditeľka CVČ) odpovedali koľko detí 

z iných miest navštevuje ich zariadenia. 

 

Mgr. Vanková vysvetlila platnú legislatívu, ktorá sa odrazila v prijímaných VZN. Do VZN 

boli zapracované aj poplatky pre deti z iných miest, či už pre CVČ alebo ZUŠ a  záujmové 

vzdelávanie bude mesto Nová Dubnica financovať iba na svojom území. 

 

JUDr. Holba sa informoval, či konkrétny odbor ZUŠ, ktorý navštevujú deti v iných mestách, 

máme aj v Novej Dubnici.  Do budúcna odporučil, aby sa návšteva konkrétneho odboru ZUŠ 

v iných mestách, hradila deťom iba v prípade, ak sa tento odbor nenachádza v našej ZUŠ. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 7/2013 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica v zmysle predloženého návrhu. 

 

11. Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy, P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová 

Dubnica 

       Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Už v roku 2009 bol objekt bývalej ZŠ P.O. Hviezdoslava zverený do správy Základnej 

umeleckej školy. Do septembra 2012 prebiehala rekonštrukcia  elokovaného pracoviska ZUŠ. 

Po kolaudačnom konaní sa ZUŠ premiestnila do novo zrekonštruovaného objektu na ul. P.O. 

Hviezdoslava. Na základe uvedeného Mesto Nová Dubnica, ako zriaďovateľ základnej 

umeleckej školy, požiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu adresy 

v sieti škôl podľa § 18 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve. Ministerstvo školstva SR zaslalo mestu Nová Dubnica rozhodnutie o zmene 

v sieti škôl a školských zariadení dňa 11.01.2013. Z uvedeného dôvodu je nutné zmenu adresy 

školského zariadenia spresniť aj v zriaďovacej listine. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriaďovaciu listinu Základnej umeleckej školy, 

P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica v zmysle predloženého návrhu. 

 

12. Zriaďovacia listina Centra voľného času, P.O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica 

       Predkladá: prednostka MsÚ 

 

V súvislosti s rekonštrukciou pracoviska ZUŠ na ul. P.O. Hviezdoslava 13/4, mesto Nová 

Dubnica požiadalo riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

o súhlas s využívaním priestorov v pracovisku ZUŠ pre CVČ. Riadiaci orgán súhlasil so 

žiadosťou a tak CVČ  spoločne so ZUŠ užíva priestory novo zrekonštruovaného objektu. Na 

základe uvedeného Mesto Nová Dubnica, ako zriaďovateľ centra voľného času, požiadalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmenu adresy v sieti škôl podľa § 18 ods. 

5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.  Ministerstvo 

školstva SR zaslalo mestu Nová Dubnica rozhodnutie o zmene v sieti škôl a školských 

zariadení dňa 06.02.2013. Z uvedeného dôvodu je nutné zmenu adresy školského zariadenia 

spresniť aj v zriaďovacej listine. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zriaďovaciu listinu Centra voľného času, P.O. 

Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica v zmysle predloženého návrhu. 

 

13. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Dubnici 

       Predkladá: náčelník MsP 

 

JUDr. Krčmárik podrobne predniesol správu o činnosti MsP v Novej Dubnici za rok 2012. 

Mestská polícia mesta Nová Dubnica (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo MsZ 

všeobecne záväzným nariadením v roku 1991 na základe zákona SNR č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov. Ku koncu roka 2012 mala 14 

zamestnancov. Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v prvom rade v zmysle ustanovenia 

§ 3 zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ktorý presne definuje základné úlohy MsP. Tieto 

môžu byť ďalej užšie špecifikované rozhodnutiami primátora mesta, uzneseniami MsZ, 

všeobecnými záväznými nariadeniami ako aj ostatnými predpismi a zákonmi. V priebehu 

roka 2012 sa MsP aktívne podieľala na organizovaní ako aj zabezpečovaní verejného 

poriadku počas konania rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. V roku 

2012 celkovo riešila 598 priestupkov, z toho 255 dohováraním. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Mgr. Zemko sa spýtal, či disponuje MsP uspávacou puškou na psov. 

 

JUDr. Krčmárik odpovedal, že MsP disponuje touto puškou. 

 

Mgr. Zemko sa spýtal, či MsP vedie evidenciu majiteľov bojových psov na území mesta. 

JUDr. Krčmárik odpovedal, že MsP takúto evidenciu nevedie. 

 

PhDr. Mádr poďakoval MsP za bezproblémové odchytenie túlavého psa. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu o činnosti MsP v Novej Dubnici za rok 

2012. 

 

14. Prenájom Domu smútku v Novej Dubnici, súp. č. 622 a Domu smútku v m.č. 

Kolačín, súp. č. 623 
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       Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Dňa 15.12.2012 dalo mesto výpoveď z Nájomnej zmluvy č. 40/2007 uzatvorenej medzi 

Mestom Nová Dubnica a Antonom Dadom – Pohrebné služby dňa 16.04.2007 na nájom 

Domu smútku v Novej Dubnici - súp. č. 622 a Domu smútku v m. č. Kolačín – súp. č. 623, 

vrátane hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v predmete  nájmu. Platnosť zmluvy skončila v  

súlade s 3-mesačnou výpovednou lehotou 31.03.2013. Mesto dňa  13.2.2013 vyhlásilo verejné 

obstarávanie podprahovej zákazky „Prevádzkovanie pohrebísk v  meste Nová Dubnica“, ktoré 

bolo vyhodnotené dňa 12.3.2013 a v ktorom uspel ako uchádzač Miroslav Kondel  MK & M-

SK. S Miroslavom Kondelom MK & M-SK bola dňa 04.04.2013 uzatvorená zmluva. Pre 

plnenie povinností vyplývajúcich z  uvedenej Zmluvy je zo strany  prevádzkovateľa  potrebné 

prenechať dom smútku  na cintoríne v Novej Dubnici a dom smútku na cintoríne v m. č. 

Kolačín do nájmu  prevádzkovateľovi – Miroslavovi Kondelovi  MK & M-SK a to podľa  § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení  neskorších predpisov (ako 

prípad hodný osobitného zreteľa). Cena nájomného za celý predmet je 500 €/rok. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dočasne prebytočný majetok mesta v zmysle 

predloženého návrhu.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo nájom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – prípad hodný osobitného zreteľa 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle predloženého návrhu. 

MsZ v Novej Dubnici 14 hlasmi schválilo prenechanie do nájmu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Miroslavovi Kondelovi 

MK & M-SK v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný PhDr. Mádr. 

 

15. Odňatie majetku mesta Nová Dubnica – budovy súp. č. 88, Ul. Sad Duklianskych 

hrdinov (bývala ZUŠ) a pozemku parc. KN-C č. 1202/3 zo správy ZUŠ 

       Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Z dôvodu  presťahovania  ZUŠ  z  budovy  súp. č.  88  na  ulici  Sad  Duklianskych  hrdinov  

do zrekonštruovanej budovy bývalej I. ZŠ na ulici P.O. Hviezdoslava 13/4 je potrebné 

v súlade so zákonom o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Článkom 4 ods. 2 písm. 

a) a Článkom 15 ods. 1 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica 

schváliť Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici odňatie majetku Mesta Nová Dubnica – 

budovy s. č. 88 a pozemku parc. KN-C č. 1202/3 zo správy Základnej umeleckej školy, 

rozpočtovej organizácie Mesta Nová Dubnica, v obstarávacej cene vo výške 143 710,07 € a 

zostatkovej cene k 31. 03. 2013 vo výške 61 039,33 €. Na základe prijatého uznesenia MsZ 

bude vypracovaný dodatok k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 10. januára 2003. Po  

odňatí majetku Mesta  Nová Dubnica budovy s. č. 88 a prislúchajúceho pozemku zo správy 

Základnej umeleckej školy je v kompetencii Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici 

schváliť ďalší spôsob naloženia s uvedeným nehnuteľným majetkom (napr. nájom, danie do 

správy, odpredaj). Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Mgr. Zemko odporúča ponechať majetok mestu pre potreby školstva. 

 

PhDr. Mádr tiež odporúča ponechať budovu, a využiť ju v budúcnosti na jasle pre deti. 
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Ing. Marušinec vysvetlil, že mesto plánovalo otvoriť detské jasle, no nakoľko je málo deti, 

uvažuje mesto iba o rozšírení MŠ o jednu triedu pre deti od dvoch rokov. 

 

Ing. Kusý predložil poslanecký návrh nerozhodovať na dnešnom rokovaní o ďalšom spôsobe 

nakladania s majetkom, uvedenom v bode B. Poslanci MsZ jednomyseľne schválili 

predložený návrh Ing. Kusého. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odňatie majetku mesta Nová Dubnica – 

budovy súp. č. 88, Ul. Sad Duklianskych hrdinov (bývala ZUŠ) a pozemku parc. KN-C č. 

1202/3 zo správy ZUŠ v zmysle predloženého návrhu. 

 

16. Zverenie majetku mesta Nová Dubnica – technického zhodnotenia budovy ZUŠ, súp. 

č. 13, Ul. P. Jilemnického (bývala ZŠ) do správy ZUŠ 

      Predkladá: prednostka MsÚ 

 

V rámci akcie „Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti ZUŠ“ bolo vykonané 

technické zhodnotenie budovy súp. č. 13 (montáž plastových okien a dverí, murovanie stien, 

zateplenie steny a iné). Celkové náklady boli vo výške 1 031 810,09 €. Z dôvodu zosúladenia 

Zmluvy č. 7/2003 o zverení majetku do správy zo dňa 10. januára 2003 so skutočným stavom 

a podľa § 6a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a Článkom 3 ods. 4 a Článkom 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 – technického zhodnotenia budovy základnej umeleckej školy súp. č. 

13, na ulici P. O. Hviezdoslava 13/4 v Novej Dubnici do správy Základnej umeleckej školy, 

na ulici P. O. Hviezdoslava 13/4, rozpočtovej organizácie Mesta Nová Dubnica, v celkovej 

obstarávacej cene vo výške 1 031 810,09 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zverenie majetku mesta Nová Dubnica – 

technického zhodnotenia budovy ZUŠ, súp. č. 13, Ul. P. Jilemnického (bývala ZUŠ) do 

správy ZUŠ v zmysle predloženého návrhu. 

 

17. Zverenie majetku mesta Nová Dubnica – technického zhodnotenia športovej haly – 

telocvične a krytej plavárne súp. č. 784 do správy ZŠ, Ul. J. Kráľa 

       Predkladá: prednostka MsÚ 

 

V rámci akcie „Rekonštrukcia krytej plavárne“ bolo vykonané technické zhodnotenie budovy 

súp. č. 784 (montáž plastových okien a dverí vrátane stavebných úprav, zateplenie strešnej 

konštrukcie a iné). Celkové náklady na krytej plavárni zo západnej strany plavárne (od 

parkoviska) boli financované z rozpočtu mesta, náklady z južnej strany boli financované 

formou dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR a nepeňažného daru. Z dôvodu 

zosúladenia Zmluvy č. 14/2003 o zverení majetku do správy zo dňa 10. januára 2003 so 

skutočným stavom a podľa § 6a) ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a Článkom 3 ods. 4 a Článkom 15 ods. 1 písm. i) Zásad hospodárenia s 

majetkom Mesta Nová Dubnica je potrebné schváliť mestským zastupiteľstvom zverenie 

majetku Mesta Nová Dubnica – technického zhodnotenia športovej haly a krytej plavárne súp. 

č. 784 na pozemku parc. KN-C č. 436/2 do správy Základnej školy, rozpočtovej organizácie 

Mesta Nová Dubnica, v celkovej obstarávacej cene vo výške 48 313,04 €. Materiál je 

spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zverenie majetku mesta Nová Dubnica – 

technického zhodnotenia športovej haly – telocvične a krytej plavárne súp. č. 784 do správy 

ZŠ, Ul. J. Kráľa v zmysle predloženého návrhu. 
 

18. Schválenie spôsobu odpredaja nehnuteľností: stavba súp. č. 839 – Energoblok, 

pozemok parc. KN-C č. 1177/3, stavba súp. č. 79 (býv. CVČ) a pozemok parc. KN-C 

č. 1177/1 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie Súťažných podmienok pre 

obchodnú verejnú súťaž 

  Predkladá: prednostka MsÚ  
 

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie 

kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu nehnuteľností – majetku 

mesta Nová Dubnica stavba súp. č. 839 – Energoblok, na ulici Sad Duklianskych hrdinov 

spolu s prislúchajúcim pozemkom a stavba súp. č. 79 s prislúchajúcim pozemkom. 

Požadovaná minimálna kúpna cena za celý predmet, ktorá bola stanovená na základe 

Znaleckého posudku, je 119 tisíc €. Termín priebehu verejnej obchodnej súťaže je stanovený 

od 02.05.2013 do 31.05.2013 do 12:00 hod. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo dočasne prebytočný majetok mesta v zmysle 

predloženého návrhu.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo spôsob odpredaja nehnuteľností: stavba súp. č. 

839 – Energoblok, pozemok parc. KN-C č. 1177/3, stavba súp. č. 79 (býv. CVČ) a pozemok 

parc. KN-C č. 1177/1 formou obchodnej verejnej súťaže a Súťažné podmienky pre obchodnú 

verejnú súťaž v zmysle predloženého návrhu. 

 

19. Informácia  o  výsledku  obchodnej  verejnej  súťaže: „ Predaj nehnuteľnosti: 1 - 

izbová bytová jednotka ... byt č. 11, nachádzajúci  sa v  bytovom  dome  súp. č. 18, 

vchod 7, Sady Cyrila a Metoda v  Novej Dubnici “ 

Predkladá: prednostka MsÚ 
 

V priebehu marca prebehla verejná obchodná súťaž na „Predaj nehnuteľnosti: byt č. 11, 

nachádzajúci sa na ulici Sady Cyrila a Metoda 18/7 v Novej Dubnici. Komisia zložená 

z piatich členov posúdila predložený jediný návrh – návrh p. Evy Hollej z Nemšovej. Komisia 

konštatuje, že  predložený návrh č. j. MsÚ 1700/2013  na odkúpenie nehnuteľnosti splnil 

súťažné podmienky. Vzhľadom k uvedenému : komisia  stanovila  ako víťaza  obchodnej 

verejnej súťaže – Evu Hollú. Víťaz obchodnej verejnej súťaže splnil všetky súťažné 

podmienky. Písomný súhlas fyzickej osoby so zverejnením svojich osobných údajov 

v súvislosti s úkonmi súvisiacimi s obchodnou verejnou súťažou boli predmetom súťažných 

podmienok. Kontrola výsledkov je možná v rámci platnej legislatívy. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže: 

„ Predaj nehnuteľnosti: 1 – izbová bytová jednotka ...byt č. 11, nachádzajúci sa v bytovom 

dome súp. č. 18, vchod 7, Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici“. 

 

20. Informatívna správa o inventarizácii majetku mesta Nová Dubnica k 31. 12. 2013 

      Predkladá: prednostka MsÚ 

 



13 

 

V zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Smernice na 

vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Nová  

Dubnica č. 3/2010, Príkazu primátora Mesta Nová Dubnica č. 2/2012 zo dňa 26.11.2012 na 

vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta 

Nová Dubnica, bola vykonaná inventarizácia majetku ku dňu 31. 12. 2012. Pri inventarizácií 

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

evidovaný v evidencii majetku mesta Nová Dubnica. Neupotrebiteľný majetok bol vyradený 

a zlikvidovaný podľa likvidačných protokolov. Obsahový a časový harmonogram 

inventarizácie bol dodržaný. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsR odporučila MsZ vziať na vedomie informatívnu správu o inventarizácii majetku. 

21. Rôzne: 

a) Odpredaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. KN-C č. 513/6 pod obytným 

domom, súp. č. 534 vlastníkovi bytu v tomto dome 

     Predkladá: zástupca primátora 

 

Marek Macháč ako vlastník bytu č. 31 v  bytovom dome súp. č. 534  podal dodatočne na MsÚ 

v Novej Dubnici žiadosť o  odkúpenie spoluvlastníckeho  podielu k pozemku parc. KN-C č. 

513/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 847 m² pod obytným domom s. č. 534. Tento 

pozemok je vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica. Jedná  sa  o  odpredaj  ďalšieho  

spoluvlastníckeho  podielu  k  pozemku  pod obytným domom súp. č. 534  novému 

vlastníkovi bytu. Odpredaje spoluvlastníckych podielov  k  pozemku jednotlivým vlastníkom 

bytov v dome súp. č. 534  boli  už schválené uznesením MsZ č. 11 zo dňa 27.02.2013. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku 

parc. KN-C č. 513/6 pod obytným domom, súp. č. 534 vlastníkovi bytu v tomto dome 

v zmysle predloženého návrhu. 

 

b) Odpredaj pozemkov v ZO SZZ č. 3 Pod Dubovcom, Nová Dubnica 

     Predkladá: prednostka MsÚ 

 

Členovia Záhradkovej osady č. 3 si podali žiadosť o odkúpenie pozemkov v záhradkovej 

osade.  Dôvod odkúpenia je majetkovoprávne vysporiadanie. Odpredaj pozemkov je podľa § 

9a ods. 8 písm. e) zákona 138 Z.z. o majetku obcí  ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odpredaj je za cenu 1,00 €/m2. Zriadenie predkupného práva zostáva zachované ako 

v predchádzajúcich prípadoch pri odpredajoch záhradiek. Pri príprave tohto materiálu bolo 

zistené, že Správa katastra v Ilave pri zápise geometrického plánu pri prvom odpredaji v tejto 

ZO č. 3, tzv. zbytkovú parcelu ( KN-C č. 539/160 o výmere 11 m2 ) dala do vlastníctva 

mesta Nová Dubnica. ZO č. 3 mala dlhé roky 66 členov. Nakoľko druhá časť záhradiek tu 

bola na súkromných pozemkoch a tam si členovia ZO č. 3 mohli usporiadať záhradky „podľa 

svojho“,  po určitých zmenách a úpravách v  ZO č. 3 ostalo celkove len 64 záhradkárov. 

Nastal problém, ako medzi nich rozdeliť všetkých 66/66-ín, aby mestu nezostali pre mesto 

nepotrebné 2/66-iny.  Keďže „nový mestský pozemok“ parc. KN-C č. 539/160, ktorý bol 

pôvodne na súkromnom pozemku, zasahuje v dĺžke 2,05 metra aj do záhradky KN-C č. 

539/92, z dôvodu umožnenia budúceho majetkovoprávneho vyporiadania sa zvyšné 2/66-iny 

odpredávajú vlastníkovi tohto pozemku. V tejto ZO ide o najproblematickejší pozemok 

z pohľadu vlastníckych vzťahov. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
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MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo prebytočnosť pozemkov v ZO SZZ č.3 a odpredaj 

pozemkov v ZO SZZ č.3 v zmysle predloženého návrhu. Proti návrhu hlasovali Ing. Hort 

a MUDr. Augustínová. Hlasovania sa zdržal JUDr. Holba. 

 

c) Odpredaj pozemkov ...Miklovky 

    Predkladá: zástupca primátora 

 

1) Žiadosť Ing. Petrovi Barabášovi a manželke Jiřine, rod. Pavlů o odkúpenie pozemku: 

 parc. KN-C č. 2180/2 o výmere 17 m² ( vlastníctvo mesta pod domom p. 

Barabášovej ) ... na odkúpenie od mesta 

 parc. KN-C č. 2180/3 o výmere 520 m² ( vlastníctvo mesta vedľa domu p. 

Barabášovej ) ... na odkúpenie od mesta 

 Odkupná cena :  2 962 €  

2) Žiadosť p. Moniky Bulkovej s rodinou o odkúpenie pozemku za rodinným domom na ul. 

Jesenského v Novej Dubnici. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2160/2 zastavané plochy 

o výmere 143 m². Pozemok sa odpredáva do spoluvlastníctva ( Monika Bulková 5/9, jej 2 

synovia po 2/9 ). Odkupná cena : 143 m² x 5 € , t.j. 715 €. Za GP neplatí, pozemok je už 

dávno vymeraný a určený.  

3) Žiadosť Igora Beďača o odkúpenie pozemku za rodinným domom na ul. Krátkej v Novej 

Dubnici. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2193/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 

m², k.ú. Nová Dubnica. Odkupná cena : 58 m² x 5 €, t.j. 290 €.  

4) Žiadosť Jozefa Kučeru, ul. Krátka 120/3, Nová Dubnica  o odkúpenie pozemku pri 

rodinnom dome na ul. Krátkej.  Ide o pozemok parc. KN-C č. 2192/2 zastavané plochy 

o výmere 137 m² ( za domom ). Odkupná cena : (137 m² x 5 €), t.j.  675 €.  

5) Žiadosť p. Jána Provazníka s manželkou Oľgou Provazníkovou o odkúpenie pozemku pred 

rodinným domom na ul. Májovej v Novej Dubnici. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2776/4 

zastavané plochy o výmere 160 m². Pozemok sa odpredáva do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. Odkupná cena : 160 m² x 10 € , t.j. 1 600 €.  Za GP neplatia, 

pozemok je už dávno vymeraný a určený.  
 

6) Žiadosť Miroslava Kolmana a Márie Kolmanovej z Novej Dubnice o odkúpenie pozemku 

za rodinným domom na ul. Gorkého v Novej Dubnici  parc. KN-C č. 2716/50 zastavané 

plochy o výmere 14 m2, pozemok vedený na LV 1000  k. ú. Nová Dubnica, vlastník 1/1 

mesto Nová Dubnica, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Odkupná cena : 14 

m² x 5 € , t.j. 70 €. Za GP neplatia, pozemok je už dávno vymeraný a určený.  
 

7) Žiadosť Dr. Ing. Martina Kalafúta s manželkou Teréziou Kalafútovou o odkúpenie 

pozemku vedľa rodinného domu na ul. Gorkého v Novej Dubnici. Ide o pozemok parc. 

KN-C č. 2619/5 zastavané plochy o výmere 110 m². Pozemok sa odpredáva do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Odkupná cena : 110 m² x 5 € , t.j. 550 €. Za 

GP neplatia, pozemok je už dávno vymeraný a určený.  
 

8) Žiadosť Vladimíra Frantu s manželkou, Okružná 585/65, Nová Dubnica  o odkúpenie 

pozemku pri rodinnom dome na ul. Okružnej.  Ide o pozemok parc. KN-C č. 2878/3 

zastavané plochy o výmere 73 m² ( pred domom ) 
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              Odkupná cena : (73 m² x 10 €), t.j.  730 €. Za GP platí : 73 €  

9) Žiadosť Jaroslava Červeňana s manželkou, Okružná 595/83, Nová Dubnica o odkúpenie 

pozemku pri rodinnom dome na ul. Okružnej. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2615/3 

zastavané plochy o výmere 43 m² ( pred domom ). Odkupná cena : (43 m² x 10 €), t.j. 430 

€. Za GP platí : 43 €. 

10) Žiadosť Stanislava Vaniaka s manželkou, Okružná 582/59, Nová Dubnica o odkúpenie 

pozemku pri rodinnom dome na ul. Okružnej. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2703/4 

zastavané plochy o výmere 44 m² ( pred domom ) 

               Odkupná cena : (44 m² x 10 €), t.j 440 €. Za GP platí : 44 €. Pozemok žiadajú odkúpiť na 

splátky : do 2 rokov.  

11) Žiadosť Ing. Miloslava Híreša s manželkou, Okružná 596/85, Nová Dubnica  o odkúpenie 

pozemku pri rodinnom dome na ul. Okružnej. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2615/2 

zastavané plochy o výmere 44 m² ( pred domom ) 

               Odkupná cena : (44 m² x 10 €), t.j.  440 €. Za GP platí : 44 €  

12) Žiadosť Miroslava Baďuru s manželkou, J.Kollára 696/11, Nová Dubnica  o odkúpenie 

pozemkov pri rodinnom dome na ul. J.Kollára. Ide o pozemky parc. KN-C č. 2758/9 

zastavané plochy o výmere 31 m² ( pred domom ) a parc. KN-C č. 2758/10 zastavané 

plochy o výmere 25 m² ( vedľa domu ) 

         Odkupná cena : (31 m² x 10 €) +  (25 m² x 5 €), t.j.  435 €. Za GP neplatí, pozemky sú už 

KN určené.  

13) Žiadosť Viliama Bielika s manželkou, J.G.Tajovského 716/19, Nová Dubnica  

o odkúpenie pozemkov pri rodinnom dome na ul. Tajovského. Ide o pozemky parc. KN-

C č. 2825/5 zastavané plochy o výmere 10 m² ( pred domom ) a parc. KN-C č. 2713/33 

zastavané plochy o výmere 14 m² ( za domom ) 

                Odkupná cena : (10 m² x 10 €) +  (14 m² x 5 €), t.j.  170 €. Za GP platí : 10 € + 14 €, t.j. 

24 €.    

14) Žiadosť Petra Černého s manželkou, M.Gorkého 491/40 a 496/50, Nová Dubnica  

o odkúpenie pozemkov pri rodinných domoch na ul. M.Gorkého. Ide o pozemky :parc. 

KN-C č. 2716/23 zastavané plochy o výmere 25 m² (za rodinným domom súp. č.  496) a 

parc. KN-C č. 2716/49 zastavané plochy o výmere 15 m²  (za rodinným domom súp. č.  

491) 

        Odkupná cena : (25 m² x 5 €) +  (15 m² x 5 €), t.j.  200 €. Za GP platí : 25 € + 15 €, t.j. 40 

€.  

15) Žiadosť p. Miroslava Sadloňa s manželkou Ing. Danou Sadloňovou  o odkúpenie 

pozemku vedľa rodinného domu na ul. A. Sládkoviča v Novej Dubnici. Ide o 3 pozemky 

parc. KN-E č. 2711/22 orná pôda o výmere 8 m2 (pozemok pod rodinným domom ), 

parc. KN-E č. 2711/18 orná pôda o výmere 3 m2 (pozemok za rodinným domom) a parc. 

KN-E č. 2711/9 orná pôda o výmere 55 m2 (pozemok vedľa rodinného domu)  

         Odkupná cena : ( 8 + 3 + 55 ) m2 x 5 €, t. j. 330 €. K cene sa pripočítava poplatok za GP 

58 €. 

16) Žiadosť p. Janky Bánfiovej o odkúpenie pozemku vedľa rodinného domu na ul. A. 

Sládkoviča v Novej Dubnici. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2711/11 orná pôda o výmere 

28 m2 vedľa rodinného domu. Pozemok dlhodobo užívajú, majú ho oplotený. Hranica sa 
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robila podľa oplotenia. Odkupná cena : 28 m2  x  5 €, t.j. 140 €. K cene sa pripočítava 

poplatok za GP 28 €. 
 

17) Žiadosť Ing. Miroslava Raka s manželkou, Kukučínova 303/1, Nová Dubnica  

o odkúpenie pozemkov pri rodinnom dome na ul. Kukučínovej. Ide o pozemky parc. KN-

C č. 2447/2 zastavané plochy o výmere 17 m2 (pred domom), parc. KN-C č. 2447/3 

zastavané plochy o výmere 32 m2 (vedľa domu), parc. KN-C č. 2446/2 záhrady o výmere 

44 m2 (vedľa domu) 

                Odkupná cena : (17 m² x 10 €)  + (32 m² x 5 €)  + (44 m² x 5 €), t.j.  550 €. Za GP 

neplatí, pozemky sú už dávno vymerané a určené.  

18) Žiadosť p. Daniely Kopeckej o odkúpenie pozemku za rodinným domom na ul. Okružnej 

v Novej Dubnici. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2700/2 orná pôda o výmere 54 m2. 

Pozemok sa odpredáva do jej výlučného vlastníctva. Pozemok je za jej rodinným domom, 

oplotený, užívaný viac rokov. 

              Odkupná cena : 54 m2 x 5 € , t.j. 270 €. Poplatok za GP 54 €. 

19) Žiadosť Zajacovej Slávy, A.Sládkoviča 674/57, Nová Dubnica  o odkúpenie pozemkov 

pri rodinnom dome na ul. Sládkovičovej Ide o pozemky parc. KN-C č. 2713/28 zastavané 

plochy o výmere 16 m2 ( pred domom ) a parc. KN-C č. 2713/34 zastavané plochy 

o výmere 8 m2 ( za domom ) 

       Odkupná cena : (16 m² x 10 €)  + (8 m² x 5 €), t.j.  200 €. Za GP platí : 16 € + 8 €, t.j. 24 € 

20) Žiadosť Milana Liptáka, J.G.Tajovského 715/17, Nová Dubnica  o odkúpenie pozemku 

pri rodinnom dome na ul. Tajovského.  Ide o pozemok parc. KN-C č. 2825/4 zastavané 

plochy o výmere 9 m2 ( pred domom ) a parc. KN-C č. 2713/36 zastavané plochy 

o výmere 9 m2 ( za domom ) 

       Odkupná cena : (9 m² x 10 €) +  (9 m² x 5 €), t.j.  135 €. Za GP platí : 9 € + 9 €, t.j. 18 €.     

21) Žiadosť Elišky Jurákovej, Okružná 330/53, Nová Dubnica  o odkúpenie pozemku pri 

rodinnom dome na ul. Okružnej. Ide o pozemok parc. KN-C č. 2034/2 zastavané plochy 

o výmere 40 m2 ( pred domom ) 

       Odkupná cena : (40 m² x 10 €), t.j.  400 €. Za GP platí : 40 €. Pozemok žiada odkúpiť na 

splátky : do 3 rokov. 

22) Žiadosť p. Zuzany Barcíkovej s manželom o odkúpenie pozemku pred rodinným domom 

na ul. J.Kollára v Novej Dubnici ( vedľa rodinného domu M.Baďuru ).  Ide o pozemok 

parc. KN-C č. 2758/4 zastavaná plocha o výmere 28 m2. Pozemok je pred jej rodinným 

domom, oplotený, užívaný viac rokov.   

      Odkupná cena : 28 m2 x 10 € , t.j. 280 €. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 
 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemkov ...IBV Miklovky v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

d) Zriadenie vecného bremena – vybudovanie vodovodnej prípojky k plánovanému 

rodinnému domu na parc. KN-C č. 49/3 v k.ú. Malý Kolačín 

     Predkladá: zástupca primátora 

 

Dňa 17.04. 2013 podali Juraj Kecskešy a Dana Koyšová žiadosť o zriadenie vecného 

bremena. Ako stavebníci požiadali o zriadenie vecného bremena na vybudovanie vodovodnej 
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prípojky na parc. KN-E č. 35/1 – vodné plochy o výmere 4 382 m², k. ú. Malý Kolačín, 

vlastník 1/1 Mesto Nová Dubnica, LV 2162. Vybudovanie novej vodovodnej prípojky je 

súčasťou plánovanej výstavby rodinného domu na parc. KN-C č. 49/3 v k. ú. Malý Kolačín. 

Predpokladaná dĺžka prípojky je cca 7m. Poplatok za vecné bremeno podľa Článku 14 ods. 2 

písm. a/ Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica je 10 €/m a poplatok za vklad  

do katastra nehnuteľností 66 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Zriadenie vecného bremena – vybudovanie 

vodovodnej prípojky k plánovanému rodinnému domu na parc. KN-C č. 49/3 v k.ú. Malý 

Kolačín v zmysle predloženého návrhu. 

 

e) Zmena uznesenia č. 69 zo dňa 25.06. 2012 

    Predkladá: prednostka MsÚ 

 

MsZ v Novej Dubnici Uznesením č. 69 zo dňa 25.06.2012 schválilo odpredaj nebytového 

priestoru  č. 3-24 o výmere 37m² na 1. poschodí v obytnom dome súp. č. 21, vchod č. 16, 

Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici súčasnej nájomníčke Božene Strakovej – B. S. 

SCHOOL. MsZ v Novej Dubnici  Uznesením č. 10 zo dňa 27.02. 2013 schválilo odstúpenie 

časti podielu Mesta Nová Dubnica na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach 

domu, príslušenstve domu súp. č. 21 na ulici Sady Cyrila a Metoda v Novej Dubnici, k. ú. 

Nová Dubnica a na pozemku pod domom súp. č. 21. Po uskutočnení vkladu do katastra 

nehnuteľností došlo k zmene spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, 

spoločných zariadeniach domu, príslušenstve domu súp. č. 21 a na pozemku pod bytovým 

domom súp. č. 21, konkrétne u nebytového priestoru č. 24. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zrušenie uznesenia č. 69 zo dňa 25.06. 2012 

a odpredaj nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva Božene Strakovej v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

22. Diskusia 

 

Občianka p. Šošovičková upozornila na zásah do budúceho tvaru mesta v súvislosti s 

plánovanou výstavbou Vavrová. Požiadala o stretnutie mesta s občanmi, na ktorom budú 

prezentované všetky podrobnejšie informácie o plánovanej výstavbe.  

 

Ing. Marušinec reagoval, že v budúcich Novodubnických zvestiach bude dvojstrana venovaná 

tejto problematike s vysvetlením všetkých podrobnejších informácií. 

 

p. Šošovičková požiadala o pozastavenie ďalších krokov spojených s výstavbou Vavrová. 

Tiež žiadala, aby boli v Novodubnických zvestiach zverejňované aj negatívne príspevky od 

občanov. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že pozastavenie nie je potrebné, nakoľko nebolo ešte vydané 

územné rozhodnutie ani stavebné povolenie. Podotkol, že negatívne príspevky budú tiež 

zverejnené. 

 

Ing. Lendel považuje výstavbu Vavrová za rozvoj a oživenie mesta. 
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Ing. Marušinec doplnil, že podľa štatistík ráta mesto s prírastkom cca tisíc obyvateľov, čo by 

znamenalo prínos do rozpočtu mesta 22 000 € ročne na podielovej dani od štátu a 15 000 až 

20 000 € ročne za dane z nehnuteľností. 

 

Občan p. Bőhm: 

- poďakoval MsP za profesionálny prístup 

- vyjadril svoj súhlas s plánovanou výstavbou Vavrová (rozvoj mesta sa nesmie zastaviť) 

- upozornil na majiteľov psov, ktorí si po svojich domácich miláčikoch neodpratávajú 

exkrementy 

- spýtal sa, koľko je evidovaných psov a koľko vreciek na exkrementy sa spotrebuje. 

- navrhol častejšie upozorňovať majiteľov psov o ich zákonných povinnostiach v mestských 

novinách a v rozhlase. 

 

Ing. Marušinec požiadal organizačno-správne oddelenie o zistenie presného počtu 

evidovaných psov a počet spotrebovaných vreciek na exkrementy. 

 

p. Vetrová požiadala primátora: 

- o presné označenie názvu budovy Kultúrna beseda 

- o vyčistenie chodníkov v podlubí od žuvačiek. 

 

Ing. Marušinec reagoval, že vyčistenie chodníkov od žuvačiek sa plánuje po dokončení 

rekonštrukcie stĺpov podlubia. Požiadal majetkove oddelenie o vyhotovenie tabuľky s názvom 

Kultúrna beseda a o jej umiestnenie. 

 

Občan p. Šlesar: 

- poďakoval MsP za pomoc pri udržiavaní poriadku v meste 

- poďakoval Mgr. Vankovej za pomoc občanom v hmotnej núdzi 

- upozornil na problém zatvorenia pohotovosti v Ilave 

 

Občianka p. Čačková mala tieto pripomienky: 

- informovať obyvateľov o verejných zasadnutiach 

- na ulici, v ktorej býva nefunguje rozhlas 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že občania sú vždy informovaní o verejných zasadnutiach na 

webovej stránke aj v mestskom rozhlase. Informoval, že mesto zakúpilo nové vysielače do 

mestských rozhlasov, ktoré budú postupne vymenené. 

 

23. 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 


