
U Z N E S E N I A 

 

zo zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Novej Dubnici  

 dňa  10. januára    2013  

 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici  na svojom zasadnutí prerokovalo  

 

1. Zmenu  a  doplnenie  Uznesenia  Mestského  zastupiteľstva  v Novej  Dubnici č. 133      

zo dňa 13. 12. 2012 

 

U z n e s e n i e  č. 1 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e 

 

2. Investičný zámer – výstavbu nájomného bytového domu 2x9 b.j. na pozemkoch parc. 

KN-C č. 410/60, 410/64, 410/65, 410/201, 410/202 a 410/203, katastrálne územie 

Nová Dubnica, pozemky vedené Správou katastra v Ilave na LV 1000, vlastníctvo 

v 1/1-ine Mesto Nová Dubnica  ( stavba vrátane projektu) so spôsobom financovania  

– úver zo ŠFRB 70% vo výške 532 320,- Eur, dotácia z Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR 30% vo výške 228 140,- Eur, náklady vzniknuté 

zaokrúhľovaním vo výške 9,- Eur bude znášať mesto. 

 

3. Investičný zámer vybudovanie IS dotovaných z MDVRR SR (miestna komunikácia, 

rozšírenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a projektová dokumentácia 

k týmto IS) financovaný vo výške 24 100,- Eur dotáciou MDVRR SR a z rozpočtu 

mesta čiastkou 24 133,88 Eur, spolu 48 233,88 Eur 

 

4. Investičný zámer vybudovanie IS nedotovaných, financovaných z rozpočtu mesta t.j. 

prípojka teplovodu vo výške 12 865,21 Eur, rozšírenie plynovodu vo výške 2 733,90 

Eur, elektrické prípojky vo výške 2 436,65 Eur, rozšírenie NN siete vo výške 5 040,- 

Eur a projektová dokumentácia k týmto IS vo výške 1033,10 Eur, spolu 24 108,86 Eur 

 

B)  s ú h l a s í 

 

4. Spôsob ručenia záväzku – úveru zo ŠFRB je nehnuteľným majetkom mesta 

nasledovne: 

Zdravotné stredisko, budova súp. č. 773, ul. Gagarinova, Nová Dubnica, postavená na 

pozemku parcela KN-C č. 2428/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1002 m2, 

katastrálne územie Nová Dubnica, LV 1000, 

Kultúrna beseda, budova súp. č. 22, Sady Cyrila a Metoda, Nová Dubnica, postavená 

na pozemku parcela KN-C č. 169 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 729 m2, 

KN-C č. 170 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1386 m2, katastrálne územie 

Nová Dubnica, LV 1000. 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 
                 primátor  


