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Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  13. 12. 2012 

v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

prítomných poslancov, hlavnú kontrolórku, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa 

BP, m.p.o, riaditeľa základnej školy, občanov, zástupcov médií a všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neprítomnosť PaedDr. Kačíkovej a MUDr. Augustínovej, ktoré prídu neskôr. 

Ing. Marušinec konštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (13 z 15) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. Program rokovania obdržali poslanci na pozvánke spoločne 

s materiálmi. Bc. Pažítka navrhol rozšíriť program rokovania o bod 22 písm. c) Určenie platu 

primátorovi Mesta Nová Dubnica. Ing. Medera navrhol  bod 8 rozšíriť o jeden pozemok, 

ktorý treba do tohto bodu zahrnúť. Ďalej navrhol rozšíriť program rokovania o bod 17. Súhlas 

s úhradou nájomného vo forme vzájomného zápočtu vykonaných nevyhnutných investícií 

s cenou nájmu – OZ EDEN, bod 22 písm. d) Návrh na uzatvorenie „Zmluvy o spolupráci na 

činnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v prenesenom výkone štátnej 

správy, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov“ (ďalej len zmluva) s obcou Košecké Podhradie a s obcou Horná Poruba 

podľa  § 20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov a bod 22 písm. e) Návrh na schválenie odmien. Poslanci jednomyseľne schválili 

predložený návrh Bc. Pažítku a doplňujúce návrhy Ing. Mederu. Za overovateľov zápisnice 

boli určení: Mgr. Doman a JUDr. Holba.   MsZ súhlasilo s programom v zmysle predloženého 

návrhu. Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov.  

 

Na zasadnutie MsZ prišla MUDr. Augustínová. 

 

1.   Kontrola plnenia úloh z uznesení MsZ  

       Predkladala: hlavná kontrolórka 

Predložila plnenie úloh zo zasadnutí MsZ dňa 24.09. 2012 uložené uznesením č. 86 – úloha je 

splnená; uznesením č. 93 - úloha je splnená; zo dňa 19.11. 2012 uložené uznesením č. 115 – 

úloha je splnená. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Na zasadnutie MsZ  prišla PaedDr. Kačíková. 

 

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

 

2.   Správa o výsledku realizovaných kontrol 

      Predkladala: hlavná kontrolórka 

Kontroly boli vykonané v súlade s § 11 písm. a) zákona č. 502/2001 Z.z., s plánom kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nová Dubnica a na základe uznesenia MsZ č. 41 zo dňa 

23. 4. 2012. V období od 28.08. 2012 – 19.11. 2012 vykonala kontrolná skupina  mimo plánu 

kontrol hlavného kontrolóra kontrolu v zariadení pre seniorov v zložení hlavný kontrolór 

mesta a poslanec MsZ Ing. Jaroslav Kusý, ktorej predmetom a cieľom bolo overiť čerpanie 

finančných prostriedkov za rok 2011, ako aj ich účelové použitie a overiť skutkový stav 

prijímateľov (klientov) sociálnej služby tohto zariadenia k 1.1. 2011 a k 31.12. 2011. 
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Kontrolný orgán nezistil porušenie VZN platných počas pobytu u náhodne vybraných 

klientov a tým nebolo potvrdené podozrenie zo zneužitia verejných finančných prostriedkov 

zo strany kontrolovaného subjektu. V období od 25.10. 2012 – do 23.11. 2012  vykonala 

kontrolu, ktorej predmetom a cieľom bolo preveriť a posúdiť súlad základných dokumentov, 

účtovných predpisov a dokladov v spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. Podľa 

predložených dokladov k inventarizácii kontrolný orgán konštatuje, že spoločnosť TEKOS 

Nová Dubnica, s.r.o. má vysoko opotrebovaný vozový park. Za rok 2011 boli na nákup 

náhradných dielov vynaložené nemalé finančné prostriedky. V roku 2011 bol obnovený 

vozový park v hodnote 10 533 € a v roku 2010 v hodnote 14 066 €. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie správu  o výsledku realizovaných kontrol.   

 

3.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

      Predkladala: hlavná kontrolórka  

 

Činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení  § 18d – 18g zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Činnosť HK je 

vykonávaná plnením povinností stanovených priamo zákonom, ako aj konkrétnych úloh  

stanovených uznesením mestského zastupiteľstva. V súlade s § 18f písm. b) zákona predložila 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nová Dubnica na prvý polrok  

2013. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na prvý polrok 2013. 

 

4.   Návrh zmeny rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok 2012 

Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Ježíková 

 

Zmena rozpočtu sa prejaví v rozpočte neštátnych ZUŠ a školských zariadení, obecných 

školských zariadení a mesta.  

Neštátne ZUŠ a školské zariadenia - po uskutočnených zmenách bude rozpočet neštátnych 

ZUŠ a školských zariadení vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 153 620€. 

Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov 10 500 €. 

Obecné školské zariadenia - po uskutočnených zmenách bude rozpočet obecných školských 

zariadení v príjmovej časti vo výške 1 633 588 € a vo výdavkovej časti vo výške 1 621 375 €, 

teda prebytkový 12 213 €. Bežný rozpočet je schodkový vo výške -35 787 €, schodok je 

vykrývaný v tejto výške z prebytkových finančných operácií. Kapitálový rozpočet je 

prebytkový vo výške 48 tis. € a je ním vykrývaný schodok kapitálového rozpočtu mesta. 

Zmena rozpočtu je v celkovom objeme finančných prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej 

časti o 16 011 €.  

Mesto - zmena rozpočtu mesta je pripravená formou tabuľkových príloh  spolu s dôvodovou 

správou. Touto zmenou rozpočtu sa zapracujú do rozpočtu požiadavky, ktoré vyplynuli z  

potrieb mesta, ide o piatu zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica. Súčasťou materiálu sú aj 

rozpočtové opatrenia, ktoré neovplyvnia výšku rozpočtu. Celkom rozpočet mesta spolu 

s právnymi subjektmi je vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 6 848 262 €.  

Zmena rozpočtu je zvýšenie v celkovom objeme finančných prostriedkov  o 254 448 €. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  
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Ing. Kusý sa pozastavil pri kapitole zariadenia pre seniorov a uviedol, že na minulom MsZ sa 

schválilo navýšenie zariadeniu o sumu 55 tisíc € a obával sa, že to nebude v súlade s VZN. 

Podľa toho, keď preštudoval ekonomicky oprávnené náklady by neboli 711 €, ale by 

vychádzali až na sumu 719 €. Odporúčal by, aby sa v tomto zariadení znížili o 8 € platby za 

úhradu od klientov.  

 

Mgr. Vanková dala do pozornosti, že od 1. 3. 2012 bol zákon o sociálnych službách, kde sa 

definovalo, že úhrada musí byť od klientov vo výške najmenej 50 % ekonomicky 

oprávnených nákladov. Od 1. 6. 2012 bol uvedený zákon novelizovaný, kde sa táto hranica 

zrušila a mestá si môžu rozhodnúť výšku od 0 do 100 %. To znamená, že záleží na obciach 

a mestách ako si nastavia svoje zariadenia.  

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či  školským zariadeniam budú postačovať finančné prostriedky 

do konca roka.  

 

Ing. Marušinec odpovedal, že všetky školské zariadenia by mali mať dosť finančných 

prostriedkov, uvidí sa, čo ZUŠ, aké bude vyúčtovanie energií.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica 

a programov na rok 2012 v zmysle predloženého materiálu.  

 

5.   Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na rok 2012 

Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. Nová Dubnica   

 

Rozpočet Bytového podniku, m.p.o. na rok 2012 zostáva nezmenený, len navrhol presun 

medzi jednotlivými rozpočtovými položkami : 632 003, 635 006, 637 004, 637 027 

a strediskami.  Vzhľadom na uvedené skutočnosti po zmene rozpočtu sa celkové výnosy 

a náklady nezmenia. Výnosy budú v sume 85 307 € a náklady v sume 85 307 €. Rozpočet je 

vyrovnaný. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Bc. Pažítka dodal, že FaMK  odporučila predloženú zmenu schváliť.  

 

Ing. Marušinec uviedol, že MsR  prerokovala predložený materiál a odporučila ho MsZ 

schváliť.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. 

Nová Dubnica na rok 2012 v zmysle predloženého návrhu. 

 

6.   Návrh viacročného programového rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 2013-2015  

Predkladala: prednostka MsÚ a Ing. Ježíková 

 

Zo zasadnutia MsZ odišiel Ing. Kusý. 

 

Mesto Nová Dubnica predkladá rozpočet na roky  2013 – 2015 a spolu s ním aj programový 

rozpočet na roky 2013 až 2015. MsZ schvaľuje rozpočet vrátane programov, podprogramov 

a prvkov na rok 2013. Návrh obsahuje informáciu, podľa akých právnych predpisov sa 

postupovalo  pri príprave rozpočtu  a obsahuje taktiež základné body, ktoré sú podrobne 

rozpísané. Rozpočet Mesta Nová Dubnica je spracovaný v členení: 
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a) Rozpočet mesta – rozpočet Mesta Nová Dubnica na rok 2013 je postavený ako vyrovnaný. 

Príjmová aj výdavková časť je vo výške 3 922 200 €. Rozpočet bol na zasadnutí MsZ 

prezentovaný podrobne položkovite.  

b) Rozpočet obecných  školských zariadení - rozpočet právnych subjektov /MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ, 

ZUŠ a CVČ/ na rok 2013 je postavený ako vyrovnaný. Príjmová aj výdavková časť je vo 

výške  1 412 509 €.  

c) Rozpočet neštátnych ZUŠ a školských zariadení - rozpočet neštátnych ZUŠ a školských 

zariadení /Občianske združenie EDEN, Spojená škola sv. J. Bosca, ŠPP/, ktoré sú  taktiež 

financované z daňových príjmov obce je postavený ako vyrovnaný. Príjmová časť aj  

výdavková časť je vo výške  186 784  €.  

d) Rozpočet zariadenia pre seniorov - rozpočet  zariadenia pre seniorov je postavený ako 

vyrovnaný /príjmy pozostávajú z dotácie z MF SR a z  vlastných príjmov/. Príjmová  aj  

výdavková časť je vo výške 443 500 €.  

Výdavková časť rozpočtu Mesta Nová Dubnica a jeho príspevkových a rozpočtových 

organizácií je rozpísaná do programov. Rozpočet na roky 2013-2015 má 9 programov, ktoré 

sú rozpísané do podprogramov a prvkov.  Každý program má vyjadrený zámer. 

K rozpísanému programu do podprogramov a prvkov sú priradené konkrétne ciele 

a merateľné ukazovatele. Programová štruktúra rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky              

2013 – 2015 je v nasledovnom členení: správa mesta, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva, 

mestská infraštruktúra, odpadové hospodárstvo, prostredie pre život, kultúra a šport, 

vzdelávanie, sociálna starostlivosť, mestský extravilán a intravilán.  Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.    

 

Ing. Gašajová predložila odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 

2013 až 2015, v ktorom odporučila poslancom schváliť návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 

tak, ako je predložený na dnešné rokovanie MsZ.  

 

Bc. Pažítka dodal, že FaMK prerokovala predložený materiál a odporučila ho schváliť.  

 

JUDr. Holba uviedol, že komisia stratégie rozvoja taktiež prerokovala predložený materiál 

a nemala k nemu námietky.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky                    

2013 – 2015 podľa priloženého materiálu a programový rozpočet na roky 2013 – 2015.  

 

7.   Návrh rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na roky 2013, 2014, 2015 

a návrh podnikateľského plánu Bytového podniku, m.p.o., Nová Dubnica na roky 

2013, 2014, 2015  

     Predkladal: riaditeľ BP, m.p.o. Nová Dubnica  

 

Vypracovaný rozpočet je rozčlenený na časť pre verejno-prospešnú činnosť a časť pre 

podnikateľskú činnosť. Návrh rozpočtu  pre verejno-prospešnú činnosť na rok 2013 

predpokladá výnosy vo výške 90 590 € a bežné náklady vo výške 90 590 €, v roku 2014 sú 

rozpočtované výnosy a bežné náklady vo výške 78 869 €, v roku 2015 sú rozpočtované 

výnosy vo výške 77 569 € a bežné náklady vo výške 77 569 €.  

Podnikateľský plán je v časti výnosov a nákladov vyrovnaný v celkovej výške v roku 2013 -

57 945 €, v roku 2014 - 57 945 €  a v roku 2015 – 57 945 €. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.   
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MUDr. Augustínová sa spýtala, či opravy, ktoré treba robiť na kultúrnej besede nie sú 

v záruke. Ing. Šlesar odpovedal, že nie.  

 

Ing. Marušinec dodal, že filozofia rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. na rok 2013 až 2015 je 

hlavne v tom, aby Bytový podnik, m.p.o. uskutočňoval hlavne naplánované opravy. 

V minulosti, keď k niečomu došlo nebolo to v rozpočte ani mesta a ani Bytového podniku, 

m.p.o. Teraz je presne definované, čo majú v roku 2013 opraviť na mestských budovách. Ak 

sa vyskytne iný havarijný stav, tak sa rozpočet preklasifikuje.   

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala ohľadne položky pre Požiarnu ochranu Kolačín – 30 € na tri 

roky. Upozornila, že DHZ sa premenoval na Mestský hasičský zbor.  

 

Ing. Marušinec dodal, že Mestský hasičský zbor má svoje rozpočtové položky aj v rámci 

mestského rozpočtu.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo rozpočet Bytového podniku, m.p.o. Nová 

Dubnica na roky 2013, 2014, 2015 a podnikateľský plán Bytového podniku, m.p.o. Nová 

Dubnica na roky 2013, 2014, 2015. 

 

8.    Prevod majetku  ( pozemku ) na obchodnú spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. so 

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

       Predkladal: primátor mesta   

 

Dôvodom prevodu predmetného pozemku je verejno-prospešný záujem ... rozvoj bývania 

a vytvorenie vhodných podmienok na bývanie v meste. Z uvedeného dôvodu sa prevod 

realizuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. Obchodná spoločnosť na realizáciu investičnej 

akcie, najmä pri budovaní komunikácií a dopravných napojení IBV a  priemyselnej zóny, 

budovaní inžinierskych sietí, nevyhnutne potrebuje mať vo vlastníctve aj pozemky, na 

ktorých sa budú realizovať stavby v rámci uvedenej investičnej akcie. Jedným z týchto 

pozemkov je aj parcela pod komunikáciou ( predĺžením Ul. Petra Jilemnického ).  

Pri prevode pozemkov na Nová Dubnica Invest s.r.o., v auguste tohto roku tento pozemok 

ešte nebol majetkovoprávne vyporiadaný (zámenná zmluva s pozemkami p. Kučerovej sa 

zrealizovala až v novembri) a aby sa nemusel tento pozemok samostatne prevádzať 

samostatnou kúpnou zmluvou, je pre obe strany výhodné odpredaj zrealizovať pri odpredaji 

pozemkov pod  miestnou komunikáciou – predĺžením Ul. Petra Jilemnického. Okrem toho 

tento pozemok spoločnosť Nová Dubnica INVEST s.r.o. pri realizácii výstavby v Obytnej 

zóne Dlhé diely nevyhnutne čím skôr potrebuje. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo prevod majetku (pozemku) na obchodnú 

spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. so sídlom na Ul. Trenčianskej 41 v Novej Dubnici, 

spoločnosť so 100% účasťou mesta v zmysle predloženého materiálu.  

 

9.   Návrh na odpísanie pohľadávok 

Predkladala: prednostka MsÚ   

 

Pohľadávky, ktoré Mesto Nová Dubnica navrhuje odpísať, sú vo výške 1 294,89 €.  Všetky 

uvedené pohľadávky sú vedené v účtovníctve mesta. Navrhované pohľadávky budú odpísané 

z podsúvahových účtov mesta a nenastane už u nich žiadne peňažné plnenie. 
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Materiál bol spracovaný na základe podkladov Bytového podniku, m.p.o., bývalej mestskej 

právničky Mgr. Dohňanskej a mestskej právničky JUDr. Kataríny Martinkovej. Celý materiál 

bol prekonzultovaný s mestskou právničkou a jej pripomienky sú zapracované priamo 

v rozborovej časti materiálu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

Bc. Pažítka dodal, že FaMK odporučila uvedený materiál schváliť.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpísanie pohľadávok vedených v evidencii 

mesta vo výške 1 294,89 € v zmysle predloženého návrhu. Pri hlasovaní nebol prítomný               

Bc. Marušinec. 

 

10.  VZN č. .../2012 – 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  

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V zmysle § 6 ods. 12 písm. c)  zák. 596/2003 Z.  z. v znení neskorších predpisov určí obec 

všeobecne  záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov  určených na  mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej  

školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.   

Základ na určenie výšky a spôsobu poskytnutia dotácie na žiaka  pre rok 2013 tvorí 

zostavenie rozpočtu všetkých rozpočtových organizácií, ktorých je mesto zriaďovateľom na 

základe predložených požiadaviek. Zo zostaveného rozpočtu na rok 2013 je určený finančný 

podiel pre každé zariadenie zriadené na území Mesta Nová Dubnica. Finančný podiel od 

mesta vyjadruje  výdavky na mzdy a prevádzku jednotlivých zariadení. 

Ročná výška dotácie sa určí ako súčin počtu žiakov základnej umeleckej školy, detí materskej 

školy a školského zariadenia, zariadenia školského stravovania a ročnej výšky dotácie na 

prevádzky a mzdy pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nová 

Dubnica, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba a fyzická 

osoba. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, aké sumy sme mali doteraz, aký je rozdiel.  

 

Mgr. Vanková prečítala výšky dotácií v roku 2012 a porovnala ich s navrhovanou výškou na 

rok 2013. Informovala o metodickom materiáli zo ZMOSu, kde odporúčajú výšku normatívu 

5,3. Mesto Nová Dubnica tento normatív pri výpočte dotácie na žiaka zvýšilo na 5,96. Do 

ZUŠ chodí 101 detí z iných miest a do CVČ 57 detí z iných miest. Sumy nastavené v tomto 

VZN budú prehodnotené pripravovaným VZN do 30.4. 2013.  

 

Ing. Marušinec udelil slovo PaedDr. Mojtovej. 

 

PaedDr. Mojtová sa opýtala, aká je výška dotácie na klienta ŠPP. 

 

Mgr. Vanková jej odpovedala, že dotácia je vo výške podľa minulého VZN, to znamená vo 

výške 105 €.   

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 7/2012 - 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.  
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11. VZN č. .../2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa predkladá 

z dôvodu novelizácie zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj novelizácie zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch. V platnom VZN je potrebné vykonať niekoľko drobných zmien: z poplatku sa 

vyčleňuje reštauračný a jedálenský odpad, určenie splátok poplatku nemá byť uvedené vo 

VZN, ale v rozhodnutí o poplatku a obdobie pre odpustenie časti poplatku sa mení z 90 po 

sebe nasledujúcich dní na 90 dní. Zároveň bolo potrebné  na základe praktických skúseností 

počas minulého roka doplniť do VZN určenie spoplatneného obdobia – tzv. rozhodujúceho 

obdobia – pre záhradkárov nie novodubničanov, na obdobie, kedy záhradu skutočne 

využívajú, preto v čl. 4 bod 6 je toto obdobie určené od 1. 4. do 31.10. daného roka. Vo VZN 

boli  preto vykonané drobné zmeny, výška poplatku sa však pre obdobie budúceho roka 

nemení. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 8/2012 - O poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

 

12. VZN  č. .../2012 – O miestnych daniach na území Mesta Nová Dubnica                                                                                                                                                                                           

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Národná rada Slovenskej republiky rozhodla dňa  29. novembra o zmene a doplnení zákona   

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Novelou  sa celkovo bližšie upravujú 

a špecifikujú  ustanovenia  týkajúce sa dane z pozemkov, najmä sa mení vymedzenie 

zdaňovacieho obdobia, vymedzenie daňovníka ak ide o pozemok v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov, predmetu dane z pozemkov, základu dane pre daň z pozemkov, 

vymedzenie pozemkov, sadzby dane, vyrubovanie dane a podobne. Odstraňujú sa  duplicity 

a rozporuplné ustanovenia najmä s ohľadom na oznamovacie a ohlasovacie povinnosti 

daňovníkov a poplatníkov, zaviedlo sa jednotné spoločné priznanie  k miestnym daniam, 

zjednodušilo sa podávanie čiastkového daňového priznania. Dane sa budú vyrubovať 

každoročne  a daňovník už nebude povinný sám vypočítavať v daňovom priznaní sumu dane. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 9/2012 – O miestnych daniach na 

území Mesta Nová Dubnica. 

 

13.  VZN č. .../2012 – O doplnení a zmene VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja 

výrobkov  a poskytovania služieb  na trhových miestach v Meste Nová Dubnica  

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici bolo uznesením č. 74 zo dňa 22.08. 2012 

schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach. Súčasťou platného nariadenia sú aj príloha č. 1 

a príloha č. 2. Prílohu č. 1 – Trhový poriadok tržnice navrhla upraviť. Úprava sa týka článku 6 

– Prenájom predajných zariadení a výška nájomného. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice.  
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 10/2012 - O doplnení a zmene VZN         

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

v Meste Nová Dubnica. Pri hlasovaní nebol prítomný Bc. Cucík.  

 

14.  VZN č. .../2012 o spôsobe  prideľovania nájomných bytov  v zmysle zákona                      

č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

       Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Mesto Nová Dubnica  v  súlade  s  §15  zákona  č.  443/2010  Z. z.  o  dotáciách  na   rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní a Opatrenia MDVRR  SR  č. 353/2011  Z. z.,  ktorým sa 

ustanovujú vzory  žiadostí  o  poskytnutie  dotácie   na  rozvoj  bývania,  pripravuje  žiadosť 

na MDVRR SR  o poskytnutie dotácie na výstavbu nájomných bytov v lokalite Dlhé Diely. 

Podľa bodu 8.25 Prílohy č. 1 k Opatreniu č. 252/2011,  ktorá  obsahuje vzor žiadosti,  má 

mesto priložiť k   žiadosti  aj  VZN  upravujúce  nájom  nájomných bytov.  Z  uvedeného  

dôvodu  je predložený na rokovanie MsZ návrh VZN  č. .../2012  o spôsobe  prideľovania  

nájomných  bytov v  zmysle  zákona   č.  443/2010  Z. z.  o  dotáciách  na  rozvoj  bývania  a  

o sociálnom bývaní. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo VZN č. 11/2012 - O spôsobe  prideľovania 

nájomných bytov  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní. 

 

15. Územný plán  Mesta  Nová Dubnica  

      Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Po schválení jednotlivých etáp spracovania sa dnes prerokováva záverečná etapa návrhu ÚPN 

Mesta Nová Dubnica. Nový ÚPN mesta bude po jeho schválení základným nástrojom pre 

usmerňovanie, koordináciu a reguláciu územného rozvoja v administratívnom území mesta. 

ÚPN mesta bude v zmysle platných právnych noriem záväzným východiskovým podkladom 

pre orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby a všetkých  obyvateľov,  podkladom 

pre vypracovanie ÚPN-Z, na územné rozhodovanie a vypracovanie dokumentácie stavieb. 

Podrobnejšie je priebeh obstarávania ÚPN mesta zdokumentovaný v „Správe o prerokovaní 

návrhu Územného plánu Mesta Nová Dubnica“, ktorá je v zmysle § 24 stavebného zákona 

podkladom k schváleniu územnoplánovacej dokumentácie v mestskom zastupiteľstve.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ing. Čupák dodal, že ide o zavŕšenie procesu od mája 2010, kedy sa začalo s prvými prácami. 

V priebehu obstarávania sa uskutočnili tri prerokovania, dve schvaľovania v MsZ, toto je 

tretie schvaľovanie a záverečné. Zhodnotenie procesu obstarania, súladu s právnymi normami 

SR a súladu s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie bolo posúdené „nadriadeným 

orgánom územného plánovania“ Krajským stavebným úradom v Trenčíne, ktorý vo svojom 

stanovisku vyslovil súhlas a zároveň odporučil schválenie MsZ.  

 

JUDr. Holba uviedol, že komisia stratégie rozvoja mesta sledovala počas celého obdobia 

prípravu územného plánu.  Členovia sa zúčastňovali verejných prerokovaní, aj iných 

prerokovaní celého procesu, niektoré pripomienky na verejných prerokovaniach boli 

zapracované. Apeloval na vedenie mesta, aby pripomienky, ktoré boli komisiou stratégie 

rozvoja mesta vznesené a neboli zapracované, ale z hľadiska budúcnosti majú význam pre 

rozvoj mesta, aby boli  zohľadnené v ďalšom plánovacom procese mesta.  
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Územný plán Mesta Nová Dubnica obstaraný 

v zmysle § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vymedzenie Záväznej časti 

Územného plánu Mesta Nová Dubnica v zmysle predloženého návrhu.  

 

16. Výstavba nájomných bytov ... Dlhé diely  

Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Uznesením č. 43 zo dňa 16.05.2012 MsZ schválilo investičný zámer – výstavbu nájomných 

bytov 2x9 b.j. a inžinierskych sietí s financovaním 70% z úveru zo ŠFRB a 30 % dotácie 

z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Víťazom verejného 

obstarávania, ktoré prebiehalo v období od 06.08.2012 do 22.10.2012 je spoločnosť LODEN 

s.r.o., Veľké Košecké Podhradie 395, 018 31 Košecké Podhradie. Pre skompletizovanie 

Žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom 

fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov musí MsZ schváliť spôsob zabezpečenia 

úveru zo ŠFRB a nájomný charakter bytov po dobu 30 rokov t. j. po dobu lehoty splatnosti 

úveru. Taktiež je potrebné preukázať schopnosť platenia splátok a úrokov z úveru 

zapracovaním splátok do rozpočtu mesta na roky 2013 a 2014 a schváliť odborný technický 

dozor investora. Pre výkon stavebného dozoru bol prieskumom trhu vybraný Ing. Miroslav 

Fuka. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo výstavbu nájomných bytov Dlhé diely 

v zmysle predloženého materiálu. Pri hlasovaní v bode A) nebol prítomný  Ing. Lendel.  

 

17. Súhlas s úhradou nájomného vo forme vzájomného zápočtu vykonaných   

nevyhnutných investícií s cenou nájmu – OZ EDEN 

         Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Na základe žiadosti Občianskeho združenia EDEN o možnosť úhrady nájomného vo forme 

vzájomného zápočtu vykonaných nevyhnutných investícií (výmena pôvodných okien za 

plastové) s cenou nájmu a následných rokovaní s vedením mesta, MsZ uznesením č. 116 zo 

dňa 19. 11. 2012 schválilo zvýšenie ceny nájmu za prenajaté nebytové priestory, a to na sumu 

5 004,42 €/rok. V nadväznosti na predchádzajúci  krok je mestskému zastupiteľstvu 

predložený na prerokovanie a schválenie súhlas s úhradou nájomného vo forme vzájomného 

zápočtu vykonaných nevyhnutných investícií s cenou nájmu za podmienok uvedených v bode 

1) tohto návrhu uznesenia a súhlas s udelením predchádzajúceho písomného súhlasu mesta na 

vykonanie nevyhnutných investícií za podmienok uvedených v bode 1) tohto návrhu 

uznesenia. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo súhlas s úhradou nájomného vo forme 

vzájomného zápočtu vykonaných   nevyhnutných investícií s cenou nájmu – OZ EDEN 

v zmysle predloženého materiálu. Pri hlasovaní nebol prítomný Bc. Cucík. 

 

18.  Informatívna správa o overení súladu konsolidovanej výročnej správy o overení   

konsolidovanej účtovnej závierky 

         Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Dňa 05. 12. 2012 bola na základe podkladov z účtovníctva vypracovaná správa audítora 

o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12. 2011 ako aj o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou. Podľa vyjadrenia 
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audítorky konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky vyjadruje verne vo všetkých 

významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku 

za rok 2011 a je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informatívnu správu o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy o overení   konsolidovanej účtovnej závierky. 

 

19.  Informácia o žiadosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva  

o prenájom nebytových priestorov  v MsZS  

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Informácia o žiadosti  Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva o  prenájom 

nebytových priestorov  v   budove  Mestského  zdravotného  strediska   v  Novej  Dubnici  

bola  predložená  na  prerokovanie  na  zasadnutí  MsZ  dňa  19.11.2012. MsZ na základe 

diskusie s PaedDr. Kvetoslavou Mojtovou odložilo prerokovanie uvedenej informácie. 

PaedDr. Kvetoslava Mojtová sa vyjadrila k pripomienkam poslancov MsZ nasledovne: 

- akceptuje  sadzbu  nájomného  stanovenú  pre  MsZS  v   Článku  12 ods. 1 písm. c)  Zásad 

  hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica  vo výške  30 € / m² / rok 

- časový harmonogram objednávania  klientov  môže prispôsobiť tak, aby všetky konzultácie  

  v  prenajatých priestoroch  na  MsZS  v daný deň  boli  ukončené  najneskôr  do 16:00  hod. 

Mesto dňa 20.11.2012  obdržalo  novú žiadosť  Súkromného centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva v zastúpení  PaedDr.  Kvetoslavou Mojtovou. Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.  

 

p. Babuková dodala, že je dobré, že mesto sa s PaedDr. Mojtovou dohodlo, pretože by bola 

škoda, keby odišla do Dubnice nad Váhom. Ďalej uviedla, že spolupráca so školskými 

zariadeniami je dobrá a je prínosom pre deti.  

 

Bc. Pažítka požiadal, aby pracovníci MsÚ nezabudli zapracovať pripomienky zo zápisnice  

FaMK  do zmluvy.  

 

MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o žiadosti Súkromného centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva  o prenájom nebytových priestorov v MsZS a odporúča 

primátorovi mesta uzatvoriť zmluvu o nájme nebytových priestorov v zmysle predloženého 

materiálu. 

 

20.  Informatívna správa ku  kontrole uznesení MsZ pri odpredaji nehnuteľného 

majetku mesta v rokoch 2010 a 2011 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

V súlade s prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z následnej 

finančnej kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka v období od 07.08.2012 do 07.09.2012 

za účelom zistenia súladu postupnosti a dokumentácie v zmysle schválených uznesení MsZ 

pri odpredaji nehnuteľného majetku mesta za rok 2010 a 2011, predložila  informatívnu 

správu o zistených záveroch. V zmysle Zápisnice o prerokovaní správy o výsledku následnej 

finančnej kontroly dňa 18.09.2012 predložila správu o zistených nedostatkoch a opatrenia na 

ich odstránenie.  Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  
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MsZ zobralo na vedomie Informatívnu správu ku  kontrole uznesení MsZ pri odpredaji 

nehnuteľného majetku mesta v rokoch 2010 a 2011. 

 

21.  Súhlas s jednorazovým doplatením kúpnej ceny a so zriadením záložného práva pre 

Slovenskú sporiteľňu, a.s.   v 2. poradí 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mestu  bola  predložená   požiadavka   Rastislava  Holasa  a  Patrika  Holasa  ohľadom   

možnosti jednorazového   splatenia   zostatku   kúpnej  ceny   za   kúpu bytu.  Zostatok   

kúpnej ceny  chce Rastislav Holas  a  rovnako aj  Patrik   Holas  vyplatiť prostredníctvom   

hypotekárneho  úveru zo Slovenskej   sporiteľne,  a. s.   Z  tohto  dôvodu  požiadali   mesto  o   

súhlas  záložného veriteľa s jednorazovým uhradením zostatku kúpnej ceny. Na základe 

predbežných rokovaní  majú  obidvaja  žiadatelia hypotekárny úver v SLSP  už  

predschválený. Uvedený  súhlas mesta  vyžaduje  SLSP  k žiadosti o hypotekárny úver.  

Taktiež  požaduje  súhlas mesta  na zriadenie záložného práva v 2. poradí  k nehnuteľnostiam  

vo vlastníctve žiadateľov  v prospech  SLSP. Ďalej SLSP  požaduje  od  mesta vyhlásenie, že 

po poukázaní finančných prostriedkov  zo  SLSP v prospech mesta, mesto ako záložný veriteľ 

uskutoční výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností  zriadeného v prospech mesta. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo súhlas s jednorazovým doplatením kúpnej ceny 

a so zriadením záložného práva pre Slovenskú sporiteľňu, a.s.  v 2. poradí v zmysle 

predloženého materiálu. Hlasovania sa zdržal Mgr. Doman. 

 

22. R ô z n e :  

 

a) Odpredaj pozemku parc. KN-E č. 36 v k.ú. Malý Kolačín  

    Predkladá: zástupca primátora   

              

Dňa  25.09.2012 obdržalo mesto žiadosť Jaroslava Kohúta, Odbojárska  278,  Nová Dubnica 

o  odkúpenie pozemku parc. KN-E  č. 36 ( KN-C č. 183/2 )  -  zastavané plochy a nádvoria o 

výmere 190  m², k. ú. Malý Kolačín, ktorej vlastníkom 1/1 je  Mesto Nová Dubnica. 

Predmetný pozemok  je  priľahlým pozemkom  parc. KN-C  č. 184 – zastavané plochy a 

nádvoria o celkovej výmere 496 m²  a  parc. KN-C  č. 185 - zastavané plochy a  nádvoria  

o celkovej výmere 514 m², ktorých  vlastníkom je  žiadateľ.  Materiál je spracovaný písomne 

a tvorí prílohu zápisnice.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku parc. KN-E č. 36 v k.ú. 

Malý Kolačín v zmysle predloženého materiálu. 

 

b)  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 130/2011 zo dňa 30.04. 2011 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mestský futbalový klub  Nová  Dubnica v zastúpení  Ing. Petrom Švecom, predsedom MFK,  

požiadal mesto o zmenu výšky nájomného za prenájom pozemkov, dohodnutého  v Nájomnej 

zmluve centr. č. 103/2011 zo dňa 30.04.2011.  Na základe  predbežných rokovaní  s  

primátorom mesta je predložený  na prerokovanie a odsúhlasenie návrh na zmenu  výšky  

nájomného za prenájom pozemkov ,  a  to z  0,03 € / m²/ rok  na  0,01  € / m² / rok, čo pri 

celkovej výmere prenajatých pozemkov 20 086  m²  znamená  celkovú výšku  nájomného  
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200,86  € / rok. Ďalej uviedol, že MsR sa na svojom zasadnutí  uzniesla, aby prenájom týchto 

pozemkov bol 1 €/ročne za celý predmet nájmu. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice.   

 

p. Babuková súhlasila s návrhom, pretože šport treba podporovať.  

 

MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 130/2011 

zo dňa 30.04. 2011 v zmysle predloženého materiálu. Pri hlasovaní nebola prítomná MUDr. 

Augustínová a PhDr. Mádr.   

 

c)  Určenie platu primátorovi Mesta Nová Dubnica 

Predkladal: poslanec MsZ Bc. Pažítka 

 

Od nástupu nového vedenia mesta sa plat primátora niekoľkokrát menil, a to hlavne z dôvodu 

vládnych resp. legislatívnych opatrení vždy smerom nadol. Od 1.1.2013 sa plat primátora 

zdaní vyššou sadzbou dane (23-25%). Mesto je v dobrej finančnej kondícii, úverové 

zaťaženie klesá, podarilo sa rozbehnúť ale aj dokončiť mnoho projektov. Bol som oslovený 

poslancami, aby som aj na základe vyššie uvedených dôvodov navrhol udeliť finančnú 

odmenu primátorovi. Zmenou zákona však primátorovi mesta nie je možné finančnú odmenu 

navrhnúť a schváliť zastupiteľstvom. Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest primátorovi patrí plat, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona 

o platových pomeroch. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Mestské zastupiteľstvo môže 

tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. V súčasnej dobe je plat primátora podľa § 3 ods. 1 

zákona o platových pomeroch navýšený o 50 %. Navrhol zvýšiť plat primátorovi mesta 

o 55%, čo je v porovnaní so súčasnou výškou platu navýšenie o 99 €. Plat primátora by od 

1.1.2013 predstavoval výšku 3 083 €. Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu 

zápisnice.    

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo určenie platu primátorovi Mesta Nová Dubnica 

v zmysle predloženého materiálu. Hlasovania sa zdržala p. Babuková. 

 

d) Návrh na uzatvorenie „Zmluvy o spolupráci na činnosti na úseku územného 

plánovania a stavebného poriadku v prenesenom výkone štátnej správy, podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov“ (ďalej len zmluva) s obcou Košecké Podhradie a s obcou 

Horná Poruba podľa § 20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov 

Predkladal: primátor mesta 

 

Pre obec Košecké Podhradie a obec Horná Poruba vykonávalo mesto Ilava pôsobnosť 

stavebného úradu  na základe zmluvy o spolupráci podľa § 20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že mesto Ilava  

v súčasnosti nevykonáva pôsobnosť stavebného úradu v rozsahu  vymedzenom  podľa 

stavebného zákona   a nezabezpečuje  plnenie úloh v zmysle uzatvorenej zmluvy, dohodli sa  

zmluvné strany na odstúpení od zmluvy ku dňu 31. 12. 2012. Obec Košecké Podhradie a obec  

Horná Poruba  nie sú schopné zabezpečiť  pôsobnosť stavebného úradu vo vlastnej réžii, 

vlastným pracovníkom, nakoľko činnosť nepokrýva  celý pracovný úväzok. Primátor Mesta 
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Nová Dubnica po vzájomnom rokovaní so starostami obidvoch obcí sa  dohodol na 

vykonávaní  činnosti  stavebného úradu  v zmysle zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní  a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  na základe zmluvy 

o spolupráci  podľa § 20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení 

neskorších predpisov. Zmluva bude uzatvorená na účel určitej činnosti a uzatvára sa na 

neurčitý čas. Jej predmetom nebude vznik novej právnickej osoby. Materiál je spracovaný 

písomne a tvorí prílohu zápisnice.   

 

Ing. Hort sa spýtal, či to bude stavebný úrad stíhať. 

 

Ing. Marušinec odpovedal, že stavebný úrad bol posilnený od  01.10. 2012 o jednu osobu, aj 

v súvislosti s pripravovanou výstavbou obytnej zóny. Ide o osobu, ktorá v minulosti pracovala 

na Stavebnom úrade v Ilave, takže pozná problematiku týchto obcí.  

 

JUDr. Holba uviedol, že materiál nebol pripravený dopredu, bol predložený až na zasadnutí 

MsZ a nebolo možné sa bližšie oboznámiť s podkladmi. Poukázal na § 117 stavebného 

zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že stavebným úradom je 

obec. Komentár k tomuto paragrafu uvádza, že obec zabezpečuje činnosť stavebného úradu 

vlastným odborným aparátom /obecným úradom/ alebo na tento prenesený výkon štátnej 

správy na úseku územného konania a stavebného poriadku môžu obce zriadiť na základe 

zmluvy spoločný obecný úrad. Domnieva sa, že v danom prípade nie je možné považovať za 

štandardnú navrhovanú zmluvu o spolupráci a lepšie by bolo vytvorenie spoločného obecného 

úradu ako to uvádza aj komentár  § 117.  

 

Ing. Marušinec zareagoval, že na základe takejto zmluvy predtým fungovala  obec Košecké 

Podhradie a Horná Poruba s Ilavou. Došlo len k úprave zmluvných strán. Dodal, že obec 

Horná Poruba a Košecké Podhradie sa zaväzujú finančné prostriedky, ktoré dostanú na výkon 

tohto úradu refundovať Mestu Nová Dubnica.  

 

Ing. Lendel sa spýtal, či to bude mať nejaký dopad na činnosť stavebnej komisie.                        

Ing. Marušinec odpovedal, že nie.  

 

Ing. Marušinec odporučil takto predložený návrh schváliť s tým, že sa prehodnotia 

pripomienky JUDr. Holbu. V prípade nezrovnalosti by bol predložený nový návrh uznesenia.   

 

MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo  uzatvorenie „Zmluvy o spolupráci na činnosti na 

úseku územného plánovania a stavebného poriadku v prenesenom výkone štátnej správy, 

podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov“ (ďalej len zmluva) s obcou Košecké Podhradie a s obcou Horná Poruba podľa         

§ 20 a § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov. Hlasovania sa zdržala: MUDr. Augustínová, JUDr. Holba, Ing. Hort, Mgr. Zemko. 

 

e) Návrh na schválenie odmien  

    Predkladal: zástupca primátora 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici schválilo uznesením č. 14 s účinnosťou od                 

01. 02. 2011 Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, 

členov komisií Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici, Výboru mestskej časti Kolačín, 

členov ZPOZ-u v Novej Dubnici a členov Redakčnej rady Novodubnických zvestí  (ďalej len 
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zásady odmeňovania). Podľa článku 2, bod 10 môže mestské zastupiteľstvo 1 x ročne schváliť 

poslancom MsZ jednorazovú odmenu. Navrhol vyplatiť poslancom MsZ jednorazovú odmenu 

vo  výške 150 €. V zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení môže 

mestské zastupiteľstvo  schváliť hlavnému kontrolórovi  mesačnú odmenu do výšky 30 % 

z vypočítaného platu. Navrhol vyplatiť hlavnej kontrolórke odmenu vo výške  700 € za 

kvalitnú a zodpovednú prácu  počas celého roka 2012. Materiál je spracovaný písomne a tvorí 

prílohu zápisnice.   

 

MsZ v Novej Dubnici 13 hlasmi schválilo odmeny poslancom MsZ vo výške 150 € a odmenu 

Ing. Marte Gašajovej, hlavnej kontrolórke Mesta Nová Dubnica vo výške 700 € v zmysle 

predloženého materiálu. Hlasovania sa zdržala p. Babuková. 

 

23. Diskusia 

 

p. Raková uviedla, že minulý rok v auguste dostali listom výzvu, aby si vysporiadali pozemky 

vedľa svojej stavby. Ide o pozemok v radovej zástavbe, pozemky si oplotili so súhlasom 

mesta v 80-tych rokoch, mestu platili za tieto pozemky aj dane. Sú aj s manželom 

presvedčení, že cena, ktorú za odpredaj pozemkov navrhlo mesto, je neprimeraná. Pozemky, 

ktoré používajú ako záhrady, sú pre mesto neekonomické, sú priľahlé k pozemkom patriacim 

Rakovým, ktorí cez ne vstupujú na svoje pozemky a cena by mala byť stanovená podľa 

osobitného zreteľa. Podľa osobitného zreteľa sa predávajú aj záhrady v záhradkárskych 

osadách,  preto by sa mali aj tieto pozemky odpredať za nižšiu cenu. 

 

Ing. Medera uviedol, že sa tejto záležitosti bude ešte vedenie mesta venovať, aj mestská rada 

sa touto záležitosťou zaoberala, je potrebné ešte niektoré otázky v tejto veci vyriešiť a potom 

bude materiál predložený mestskému zastupiteľstvu. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, že vysporiadavánie pozemkov v IBV prebieha už vyše 3 rokov, 

kedy bola vykonaná inventúra pozemkov v meste, pozemky boli zamerané presnejšie, preto sa 

vysporiadávajú viaceré pozemky a hľadajú sa spoločné riešenia.  Zástupca primátora Ing. 

Medera má úlohu prerokovať s Rakovými túto situáciu a problém sa  určite vyrieši. 

 

Riaditeľ Spojenej školy Sv. J. Bosca Ing. Valt poďakoval mestu za spoluprácu pri rozvoji 

školy, budovaní materskej školy, poprial príjemné sviatky a zaželal obom stranám ďalšiu 

dobrú spoluprácu pri školských aktivitách. 

 

24. Záver 

 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. Na záver sa poďakoval poslancom za 

spoluprácu v roku 2012 a poprial všetkým príjemné sviatky.  

 

 

Ing. Silvia Kiačiková      Ing. Peter Marušinec 

prednostka MsÚ      primátor mesta 

 

I. overovateľ      II. overovateľ 

 

Zapísala: Martina Mikulová 


