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U Z N E S E N I A 

 

zo zasadnutia Mestského  zastupiteľstva v Novej Dubnici  

 dňa  22. augusta   2012  

 

 

Mestské  zastupiteľstvo v Novej Dubnici  na svojom zasadnutí prerokovalo  

       
 

1.   Prevod majetku na obchodnú spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom  na    Ul. 

Trenčianskej   41   v   Novej  Dubnici,   spoločnosť   so 100%  účasťou    mesta  

2.   Návrh súborného stanoviska  ku konceptu riešenia územného plánu Mesta Nová Dubnica   

3.   Rozšírenie  počtu  živností  spoločnosti  Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

4.   Navýšenie otvoreného úverového rámca  č. 485/2012/ÚZ 

5.   Návrh  VZN  č. .../2012  Mesta   Nová Dubnica – O podmienkach  predaja výrobkov  

a   poskytovania   služieb  na   trhových   miestach   v   Meste   Nová    Dubnica  

6.   Informatívna správa  o Darovacej  zmluve uzatvorenej  medzi     GT-MERKEL s.r.o.  

      a Mestom Nová Dubnica   

7.   Informatívna správa – dobrovoľná dražba bytu č. 6, na adrese SNP 11/37 Nová Dubnica   

8.   Zriadenie   vecného  bremena – plynová  prípojka  k  budove  Slovenskej   sporiteľne, a. s.   

      na ul. P. O. Hviezdoslava, súp. č. 780 

9.   Zmena uznesenia č. 12 zo dňa 13. 02. 2012 

10. Odvolanie z funkcie riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o.  

 

 

 

1.   Prevod majetku  na obchodnú spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom na     

Ul. Trenčianskej  41 v Novej Dubnici, spoločnosť so 100 % účasťou mesta 

 

   

Uznesenie č. 70 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  s c h v a ľ u j e 

 

1. pozemky :  

      parc. KN-C č. 410/33 orná pôda o výmere 3 595 m2 a  

            parc. KN-C č. 410/1 orná pôda o výmere 81 380 m2,  

     oba pozemky obec Nová Dubnica, okres Ilava, evidované Správou katastra v Ilave na       

     liste   vlastníctva    (LV) č. 1000   pre    k. ú. Nová Dubnica,   vlastníctvo Mesta Nová        

     Dubnica v 1/1-ine  ako prebytočný majetok Mesta Nová Dubnica. 

 

2. rozdelenie pozemkov   parc. KN-C č. 410/33  orná pôda o výmere    3 595 m2   a parc.      

KN-C č. 410/1 orná pôda o výmere 81 380 m2 podľa geometrického plánu č. 

45403066-102/2012 vyhotoveného Ing. Miroslavom Burzalom  dňa 23.07.2012, 

úradne overeného Správou katastra v Ilave dňa 31.07.2012   pod č. j. 276/2012. 
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 B) s c h v a ľ u j e  

 

     1. prevod pozemkov :  

      parc. KN-C č. 410/ 60 ostatné plochy o výmere   7112 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 61 ostatné plochy o výmere   1035 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 62 ostatné plochy o výmere   3724 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 63 ostatné plochy o výmere   819 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 69 ostatné plochy o výmere   1280 m2, 

      parc. KN-C č. 410/ 70 ostatné plochy o výmere    420 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 71 ostatné plochy o výmere    21 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 72 ostatné plochy o výmere    295 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 73 ostatné plochy o výmere    9 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 74 ostatné plochy o výmere    90 m2, 

      parc. KN-C č. 410/ 75 ostatné plochy o výmere    348 m2, 

      parc. KN-C č. 410/ 76 ostatné plochy o výmere   973 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 77 ostatné plochy o výmere   1098 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 78 ostatné plochy o výmere   1096 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 79 ostatné plochy o výmere   1135 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 80 ostatné plochy o výmere   919 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 81 ostatné plochy o výmere   899 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 82 ostatné plochy o výmere   186 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 83 ostatné plochy o výmere   41 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 84 ostatné plochy o výmere   780  m2, 

      parc. KN-C č. 410/ 85 ostatné plochy o výmere   919 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 86 ostatné plochy o výmere   914 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 87 ostatné plochy o výmere   796 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 88 ostatné plochy o výmere   796 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 89 ostatné plochy o výmere   789 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 90 ostatné plochy o výmere   786 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 91 ostatné plochy o výmere   784 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 92 ostatné plochy o výmere   781 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 93 ostatné plochy o výmere   842 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 94 ostatné plochy o výmere   587 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 95 ostatné plochy o výmere   590 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 96 ostatné plochy o výmere   590 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 97 ostatné plochy o výmere   590 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 98 ostatné plochy o výmere   589 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 99 ostatné plochy o výmere   589 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 100 ostatné plochy o výmere   588 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 101 ostatné plochy o výmere   632 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 102 ostatné plochy o výmere   674 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 105 ostatné plochy o výmere   737 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 106 ostatné plochy o výmere   757 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 107 ostatné plochy o výmere   778 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 108 ostatné plochy o výmere   994 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 109 ostatné plochy o výmere   995 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 110 ostatné plochy o výmere   995 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 111 ostatné plochy o výmere   979 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 112 ostatné plochy o výmere   978 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 113 ostatné plochy o výmere   975 m2,  
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      parc. KN-C č. 410/ 114 ostatné plochy o výmere   969 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 115 ostatné plochy o výmere   990 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 116 ostatné plochy o výmere   803 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 117 ostatné plochy o výmere   803 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 118 ostatné plochy o výmere   803 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 119 ostatné plochy o výmere   803 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 120 ostatné plochy o výmere   471 m2,  

pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 45403066-102/2012 vyhotoveným Ing. 

Miroslavom Burzalom  dňa 23.07.2012 ,  úradne overeným Správou katastra v Ilave dňa 

31.07.2012   pod č.j. 276/2012   

ako prípad hodný osobitného zreteľa -  podľa § 9a ods. 8 písm. e )  zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov. 

      

Zdôvodnenie prevodu  podľa § 9a ods. 8 písm. e)  :  

Mesto Nová Dubnica zriadilo v roku 2008 obchodnú spoločnosť Nová Dubnica Invest, 

s.r.o., so sídlom na ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, so 100%-nou účasťou mesta. 

Zámerom bolo zriadiť spoločnosť, ktorá bude pre mesto vykonávať činnosti súvisiace 

s rozvojom mesta ( prípravné činnosti pri inžiniersko-investorskej činnosti, poradenská 

a  sprostredkovateľská činnosť, zabezpečovanie činností pri budovaní technickej 

infraštruktúry  ... ).  MsZ bola schválená Zmena č. 7 Územného plánu Mesta Nová 

Dubnica, kde  je lokalita Dlhé diely určená na individuálnu bytovú výstavbu. Mesto ako 

investor investičnej akcie Výstavba IBV a KBV v lokalite Dlhé diely vo verejnom 

záujme rozhodlo, že niektoré činnosti súvisiace s touto investičnou akciou bude 

vykonávať spoločnosť, ktorá bola Mestom Nová Dubnica na to účelovo zriadená.   

Obchodná spoločnosť na realizáciu investičnej akcie, najmä pri : 

a) budovaní komunikácií a dopravných napojení IBV a  priemyselnej zóny, 

b) budovaní inžinierskych sietí, 

c) zabezpečení majetkovo-právneho vyporiadania súvisiacich pozemkov,  

nevyhnutne potrebuje vo vlastníctve pozemky, na ktorých sa budú realizovať stavby 

v rámci uvedenej investičnej akcie.  

Dôvodom prevodu predmetných pozemkov je teda verejno-prospešný záujem rozvoja 

bývania a vytvorenie vhodných podmienok na bývanie v meste. 

 

Prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

neskorších predpisov sa schvaľuje 3/5-novou väčšinou všetkých poslancov.  

Zámer previesť predmetné pozemky týmto spôsobom bol zverejnený v súlade 

s uvedeným zákonom 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským  zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke a tento zámer bol zverejnený počas 

celej tejto doby. 

 

2) prevod pozemkov :  

      parc. KN-C č. 410/ 60 ostatné plochy o výmere   7112 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 61 ostatné plochy o výmere   1035 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 62 ostatné plochy o výmere   3724 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 63 ostatné plochy o výmere   819 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 69 ostatné plochy o výmere   1280 m2, 

      parc. KN-C č. 410/ 70 ostatné plochy o výmere    420 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 71 ostatné plochy o výmere    21 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 72 ostatné plochy o výmere    295 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 73 ostatné plochy o výmere    9 m2,  
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      parc. KN-C č. 410/ 74 ostatné plochy o výmere    90 m2, 

      parc. KN-C č. 410/ 75 ostatné plochy o výmere    348 m2, 

      parc. KN-C č. 410/ 76 ostatné plochy o výmere   973 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 77 ostatné plochy o výmere   1098 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 78 ostatné plochy o výmere   1096 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 79 ostatné plochy o výmere   1135 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 80 ostatné plochy o výmere   919 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 81 ostatné plochy o výmere   899 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 82 ostatné plochy o výmere   186 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 83 ostatné plochy o výmere   41 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 84 ostatné plochy o výmere   780  m2, 

      parc. KN-C č. 410/ 85 ostatné plochy o výmere   919 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 86 ostatné plochy o výmere   914 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 87 ostatné plochy o výmere   796 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 88 ostatné plochy o výmere   796 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 89 ostatné plochy o výmere   789 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 90 ostatné plochy o výmere   786 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 91 ostatné plochy o výmere   784 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 92 ostatné plochy o výmere   781 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 93 ostatné plochy o výmere   842 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 94 ostatné plochy o výmere   587 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 95 ostatné plochy o výmere   590 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 96 ostatné plochy o výmere   590 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 97 ostatné plochy o výmere   590 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 98 ostatné plochy o výmere   589 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 99 ostatné plochy o výmere   589 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 100 ostatné plochy o výmere   588 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 101 ostatné plochy o výmere   632 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 102 ostatné plochy o výmere   674 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 105 ostatné plochy o výmere   737 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 106 ostatné plochy o výmere   757 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 107 ostatné plochy o výmere   778 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 108 ostatné plochy o výmere   994 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 109 ostatné plochy o výmere   995 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 110 ostatné plochy o výmere   995 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 111 ostatné plochy o výmere   979 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 112 ostatné plochy o výmere   978 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 113 ostatné plochy o výmere   975 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 114 ostatné plochy o výmere   969 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 115 ostatné plochy o výmere   990 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 116 ostatné plochy o výmere   803 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 117 ostatné plochy o výmere   803 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 118 ostatné plochy o výmere   803 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 119 ostatné plochy o výmere   803 m2,  

      parc. KN-C č. 410/ 120 ostatné plochy o výmere   471 m2,  
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pozemky ( spolu o výmere 48 946 m2 ) vytvorené geometrickým plánom č. 45403066-

102/2012 vyhotoveným Ing. Miroslavom Burzalom  dňa 23.07.2012,  úradne overeným 

Správou katastra v Ilave dňa 31.07.2012   pod č.j. 276/2012  do vlastníctva spoločnosti  

Nová Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom ul. Trenčianska 41, 018 51 Nová Dubnica, IČO 

44 215 673. 

       Podmienky prevodu :  

a) odkupná cena vo výške účtovnej hodnoty pozemkov v evidencii Mesta Nová 

Dubnica  (nadobúdacia hodnota pozemkov) ... spolu vo výške 243 325,29 €              

( slovom dvestoštyridsaťtritisíc tristodvadsaťpäť eur a 29 centov ), z toho časť 

pozemkov o výmere 2 627 m2 za 85 377,50 € ( 32,50 € / m2 ) a časť pozemkov 

o výmere 46 319 m2 za cenu vo výške 157 947,79 € ( 3,41 € / m2 ), 

b) úhrada celej odkupnej ceny  v termíne do 31.12.2013 na účet Mesta Nová Dubnica,  

c) prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e/  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

d) správny poplatok za návrh na začatie konania o povolenie vkladu vlastníckych práv 

do katastra nehnuteľností vo výške 66 eur uhradia obe zmluvné strany  rovnakým 

dielom - po 33 €. 

 

Na schválenie prevodu ( prijatie uznesenia ) je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov.  

 

C) s c h v a ľ u j e  

 

1) prevod vlastníctva 

projektovej dokumentácie akcie Obytná zóna Dlhé diely ako prípad hodný osobitného 

zreteľa  - podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

neskorších predpisov. Podmienkou prevodu je odstúpenie projektovej dokumentácie za jej 

nadobúdaciu hodnotu.  

Zámerom Mesta Nová Dubnica je prevod tejto projektovej dokumentácie do vlastníctva 

obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom ul. Trenčianska 41, 018 51 

Nová Dubnica, IČO 44 215 673, spoločnosti so 100%-nou účasťou mesta. 

     

    Zdôvodnenie prevodu  podľa § 9a ods. 8 písm. e/  :  

    Obchodná spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom na ul. Trenčianskej 4 v  Novej  

    Dubnici, spoločnosť   so 100%-nou účasťou   mesta, bude   pre mesto   vykonávať  niektoré    

    činnosti   súvisiace   s   rozvojom mesta    ( prípravné činnosti  pri   inžiniersko-investorskej    

    činnosti, poradenská  a  sprostredkovateľská činnosť, zabezpečovanie činností pri budovaní  

    technickej infraštruktúry... ), a to v lokalite Dlhé diely, ktorá bola Územným plánom Mesta   

    Nová  Dubnica - Zmena č. 7, určená  ako obytná  zóna.  Obchodná spoločnosť na realizáciu 

    činností potrebných pri tejto investičnej akcii, najmä pri : 

a) budovaní komunikácií a dopravných napojení obytnej zóny a  priemyselnej 

zóny, 

b) budovaní inžinierskych sietí, 

nevyhnutne potrebuje byť vlastníkom predmetnej projektovej dokumentácie.  

Dôvodom prevodu vlastníctva projektovej dokumentácie je teda verejno-prospešný 

záujem  

( rozvoj bývania a vytvorenia vhodných podmienok na bývanie v meste Nová Dubnica ).  

 

Prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

neskorších predpisov sa schvaľuje   3/5-novou väčšinou všetkých poslancov.  
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Zámer previesť predmetné pozemky týmto spôsobom bol zverejnený v súlade s uvedeným 

zákonom 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským  zastupiteľstvom na svojej úradnej 

tabuli a na svojej internetovej stránke a tento zámer bol zverejnený počas celej tejto doby. 

 

2)  prevod vlastníctva 

projektovej dokumentácie akcie Obytná zóna Dlhé diely, pozostávajúcej z dokumentácie : 

a) Dokumentácia : Komunikácie, parkoviská, cyklistické a pešie chodníky 

b) Dokumentácia : Dažďová kanalizácia, plynovody 

c) Dokumentácia : Rozvody VN, trafostanice, rozvody NN, vonkajšie osvetlenie 

d) Dokumentácia : Vegetačné plochy, krajinná zeleň, športoviská 

e) Dokumentácia : Ochranná hrádza potokov 

f) Dokumentácia : Koordinácia, inžiniering, hydrogeologický prieskum 

g) Dokumentácia : Bilancia skrývky orničnej humusovej vrstvy 

h) Dokumentácia : Vodovod a kanalizácia 

i) Dokumentácia : GP- polohopis a výškopis pre napojenie vodovodu a 

kanalizácie 

j) Dokumentácia : Polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov 

k) Dokumentácia : Komunikácie, chodníky, odvodnenie- predĺženie Jilemnického 

ul. 

l) Dokumentácia : GP- na oddelenie pozemkov pre investičnú výstavbu 

do vlastníctva obchodnej spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., so sídlom ul. 

Trenčianska 41, 018 51 Nová Dubnica, IČO 44 215 673, spoločnosti so 100%-nou účasťou 

mesta, a to za cenu vo výške 31 818,40 € ( slovom  tridsaťjedentisíc osemstoosemnásť eur 

a 40 centov  ).  

     Podmienky prevodu :  

a) odkupná cena vo výške nadobúdacej hodnoty projektovej dokumentácie ( výška 

finančných   prostriedkov   uhradených   mestom   za    projektovú     dokumentáciu ),  

b) úhrada celej odkupnej ceny  v termíne do 31.12.2013 na účet    Mesta Nová Dubnica,  

c) prevod podľa   § 9a   ods. 8 písm. e)  zákona   SNR   č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí 

      v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Na schválenie prevodu ( prijatie uznesenia ) je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny 

prítomných poslancov.  

 

D)   o d p o r ú č a 

 

1)   Dozornej    rade    obchodnej  spoločnosti   Nová  Dubnica Invest,    s.r.o.  so    sídlom ul.    

      Trenčianska 41,     018 51  Nová Dubnica,      IČO   44 215 673, spoločnosti so 100%-nou     

      účasťou  mesta,   schvaľovať   jednotlivo   každý   jeden   odpredaj   stavebného pozemku       

       v  Obytnej zóne  Dlhé diely, 

 

2) obchodnej spoločnosti    Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom ul. Trenčianska 41, 018 51  

Nová Dubnica, IČO 44 215 673, spoločnosti so 100%-nou účasťou mesta, odpredávať 

stavebné pozemky v Obytnej zóne Dlhé diely za kúpnu cenu minimálne 47,00 € / m2.   

 

 

2.   Návrh   súborného   stanoviska  ku konceptu  riešenia  územného  plánu  Mesta Nová  

Dubnica  
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Uznesenie č. 71 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  r u š í  

 

      Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici č. 42 písm. A), bod a), ktorým bol 

      schválený  návrh   Súborného   stanoviska ku konceptu  riešenia  územného plánu mesta 

      Nová  Dubnica   spracovaného na   základe  výsledkov jeho   prerokovania,  spracovaný     

      v apríli 2012 

 

B)  s c h v a ľ u j e  

 

      Návrh  súborného stanoviska ku konceptu  riešenia  územného plánu Mesta Nová Dubnica 

 

 

3. Rozšírenie  počtu živností v spoločnosti  Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 72 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)  b e r i e  na  v e d o m i e   

 

      že JUDr. Miroslav Holba  sa vzdal funkcie člena  Dozornej rady Nová Dubnica Invest,  

      s.r.o.  so sídlom  Trenčianska 41, 018 51  Nová Dubnica dňom  21. 08. 2012  

 

B) v o l í  

 

     Bc. Pavla Pažítku  za člena Dozornej rady Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

 

C) s c h v a ľ u j e  

 

     Rozšírenie živností v spoločnosti  Nová Dubnica Invest, s.r.o. o nasledujúce druhy: 

- kód skupiny: 18.2. – Uskutočnenie stavieb a ich zmien 

- kód skupiny: 19.3. – Sprostredkovateľská činnosť  v oblasti služieb  

- kód skupiny: 27.2. – Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 

poradcov 

- kód skupiny: 214 Ostatné živnosti – Sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy 

nehnuteľností ( realitná činnosť ) 

 

 

4. Navýšenie otvoreného úverového rámca č. 485/2012/ÚZ 

 

Uznesenie č. 73 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)    b e r i e  na  v e d o m i e   
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      Stanovisko hlavnej kontrolórky  k navýšeniu otvoreného úverového rámca č. 485/2012    

      ÚZ   Mesta Nová  Dubnica  formou  investičného  úveru na  financovanie dodatočných  

      nákladov  na rekonštrukciu  fasády  ZUŠ a  prác   naviac,    nesúvisiacich   s projektom  

      „Rekonštrukcia a zníženie  energetickej náročnosti ZUŠ Nová Dubnica“ 

 

  B) s c h v a ľ u j e 

 

       Navýšenie otvoreného úverového rámca  č. 485/2012/ÚZ na celkovú výšku  135 tis. Eur, 

       s dobou  splatnosti 60 mesiacov,  úrokovou sadzbou 3 mesačný EUROBOR + marža 2,4  

       % p.a., vrátane  ďalších  podmienok   uvedených  na základe  vypracovanej   indikatívnej  

       ponuky VÚB, a.s.  zo dňa 14. 08. 2012. 

 

 

5.   Návrh  VZN  č. .../2012  Mesta   Nová Dubnica – O podmienkach  predaja výrobkov  

a   poskytovania   služieb  na   trhových   miestach   v   Meste   Nová    Dubnica  

 

Uznesenie č. 74 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)    s c h v a ľ u j e  

 

        VZN  č. 4/2012  Mesta   Nová   Dubnica – O podmienkach  predaja    výrobkov  

        a   poskytovania   služieb  na   trhových   miestach   v   Meste   Nová    Dubnica  

 

 

6.   Informatívna správa  o Darovacej  zmluve uzatvorenej  medzi     GT-MERKEL s.r.o.  

      a Mestom Nová Dubnica   

 

Uznesenie č. 75 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)    b e r i e  na   v e d o m i e  

  

        Informatívnu správu o darovacej zmluve uzatvorenej medzi GT-MERKEL s.r.o.  

        a Mestom Nová Dubnica dňa 16. 07. 2012  

 

 

7.   Informatívna správa – dobrovoľná dražba bytu č. 6, na adrese SNP 11/37 Nová 

Dubnica   

 

Uznesenie č. 76 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)    b e r i e  na   v e d o m i e  

  

        Informatívnu správu o dobrovoľnej dražbe č. 6 na adrese SNP 11/37 Nová Dubnica  
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8. Zriadenie vecného bremena – plynová prípojka k budove Slovenskej sporiteľne, a.s., 

na ul. P.O. Hviezdoslava, 

 

Uznesenie č. 77 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)   s c h v a ľ u j e   

 

v súlade  s  Článkom  14   a   Článkom  15  ods. 1  písm.  k)   Zásad  hospodárenia 

s majetkom  Mesta  Nová  Dubnica  zriadenie  odplatného  časovo  neobmedzeného  

vecného  bremena  na uloženie  plynovej  prípojky  ( dĺžka  cca 16 m )  na parc. KN-C č. 

200 - zastavané  plochy a  nádvoria  o  výmere  10508  m²,   k. ú.  Nová  Dubnica,  

vlastník  1/1  Mesto  Nová  Dubnica,  LV  1000   v   prospech   Slovenskej  sporiteľne,  a. 

s.,  Tomášikova 48,  832 37  Bratislava, IČO : 00 151 653  za  jednorazový  poplatok  20 

€ / bežný meter inžinierskych sietí.  

Poplatok 66,00 € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený 

z vecného bremena.  
 
 

9.   Zmena uznesenia č. 12 zo dňa 13. 02. 2012 

 

Uznesenie č. 78 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)   s c h v a ľ u j e   

 

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12 ods. A/  zo dňa 13.02.2012 : 
 

v Tabuľke č. 1 uvedeného uznesenia sa mení kupujúci označený ako „48. Zmelík Rudolf, rod. 

Zmelík, Nová Dubnica“ na kupujúceho  „48. Zmelík Rudolf, rod. Zmelík, Nová Dubnica“.  

 

Rudolfovi Zmelíkovi, nar. 19.09.1963, bytom Pribinove sady 32/7-72, 018 51 Nová Dubnica, 

sa teda odpredávajú pozemky, do vlastníctva a za cenu podľa priloženej tabuľky :  

 

P.č. Meno a priezvisko 

Narodený (á)  

Bytom  

Odpredaj  

do  

vlastníctva 

Parcelné 

číslo 

Výmera Odpre-

dávaný

podiel 

Druh 

pozemku 

Kúpna 

cena € 

48. Zmelík Rudolf, rod. Zmelík 

 

 

výlučné 399/309 

399/310 

399/1 

399/196 

399/200 

399/201

399/195 

194 

7 

1908 

13 

13 

16 

219 

1/1 

1/1 

1/145 

1/145 

1/145 

1/145 

1/145 

záhrady 

ostatné plochy 

záhrady 

ostatné plochy 

ostatné plochy 

ostatné plochy 

záhrady 

194 

7 

13,16 

0,09 

0,09 

0,11 

1,51 

215,97 
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10. Odvolanie z funkcie riaditeľa Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. 

 

 

Uznesenie č. 79 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici  

 

A)   o d v o l á v a    

 

       Bc. Vladimíra Bežáka z funkcie riaditeľa Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica  

       v súlade s § 11, ods. 4, písm. l) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení  v znení  

       neskorších predpisov s účinnosťou od 23. 08. 2012. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 
                primátor  


