
 

Zápisnica  

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  26.04.2010 

v zasadačke Kultúrnej besedy 

 

     Rokovanie MsZ otvoril a viedol   primátor  mesta – Ing. Ján Šušaník.  

V úvode privítal p. Kováčika z týţdenníka MY, vedúcich oddelení MsÚ a  všetkých 

prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť  poslanca Ing. Marušinca, RNDr. Perichta 

a PaedDr. Kačíková prídu na zasadnutie neskôr. 

Skonštatoval, ţe  počtom prítomných  poslancov 12 ( z 15 )  je MsZ uznášania schopné. 

Písaním zápisnice bola poverená p. Anna Szabová. Za overovateľov zápisnice boli určení 

poslanci: PhDr.Mádr a pani Kamila Poláčková  

Program rokovania obdrţali poslanci na pozvánke spoločne s materiálmi.  

JUDr.  Holba poţiadal o rozšírenie programu o bod:  Projekt „Rekonštrukcia 

a modernizácia zberného dvora v meste Nová Dubnica“, ktorý by bol prerokovaný 

v poradí ako bod sedemnásty.  

Ing. Šušaník dal hlasovať za predloţenú zmenu programu. 

MsZ súhlasilo s programom v zmysle predloţeného návrhu. Bolo prikročené 

k prerokovaniu jednotlivých bodov. 

 

 Program: 

 

1.   Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ 

2. Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2009     

3. Hospodárske výsledky Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2009 

4. Prerokovanie ţiadosti o prenájom budovy bývalého CVČ  (Sad Duklianskych  

hrdinov 79/10) a pozemku pod budovou Nová Dubnica 

5.   Komunitný plán sociálnych sluţieb mesta Nová Dubnica 

6.   Návrh na rozdelenie  dotácií na rok 2010 

7.   Úverové zabezpečenie financovania projektu „Zníţenie energetickej náročnosti  

      a skvalitnenie vyučovacích podmienok ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica“ 

8.   Navýšenie Dexia Komunál Euro fondy úveru 

9.   Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2010 

10. Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na rok 2010 

11. Zrušenie VZN č. 8/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  

      Nová Dubnica, VZN č. 2/2010 – o doplnení a zmene VZN č. 8/2009 a schválenie    

      Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

12. Návrh VZN č. .../2010 – o doplnení a zmene VZN č. 3/2006 – O podmienkach    

      poskytovania dotácií 

13. Obchodná verejná súťaţ: Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových jednotiek  

      v obytnom  dome Slobodáreň 32, Pribinove sady v Novej Dubnici 

14. Zámer mesta Nová Dubnica- prenájom nebytových priestorov 

15. Návrh delegovaných zástupcov mesta Nová Dubnica do Rady školy MŠ  

      Jilemnického 12/5 

16. Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine ZUŠ 

17. Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora v meste Nová Dubnica“ 

18. Prenájom pozemku Stanislavovi Magulovi 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

 



 2 

 

1. Kontrola plnenia úloh z rokovaní MsZ 

    Predkladala: hlavná kontrolórka 
 

Ing. Gašajová – hlavná kontrolórka mesta informovala o úlohách z predošlých uznesení 

nasledovne: 

 

Úloha z uznesenia č. 2 z MsZ konaného dňa 08.02.2010 

 

Úloha č. 1 - Uzatvoriť ponuku na prenájom nehnuteľnosti budovy SDH 79/10 a príslušné 

pozemky do 28.02. 2010 a pripraviť príslušné podklady na schválenie v orgánoch mesta. 

Úloha bola splnená. 

 

Úloha z uznesenia č. 8 z MsZ konaného dňa 18.02.2010 

 

Úloha č.1  - Prerokovať odporúčacie návrhy jednotlivých komisií na porade prednostky 

MsÚ a rozpracovať ich do úloh MsÚ. 

Úloha bola splnená. 

 

MsZ zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia úloh z uznesení MsZ. 

 

2. Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2009 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak predloţil správu k záverečnému účtu o výsledku hospodárenia za rok  2009, 

ktorý predstavuje:  

v príjmovej časti                                                        5 631 603,23 

vo výdavkovej časti                                                   5 833 329,45 

nevyčerpané účelovo určené prostriedky                       69 484,19 

schodok  rozpočtového hospodárenia                         -271.210,41    

usporiadanie schodku rozpočtového 

hospodárenia prebytkovými finančnými operáciami    786 025,42 

nerozdelené finančné prostriedky                                  514 815,01 

 

Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2009 do fondov: 

 

Prevod do fondu obnovy a rozvoja mesta /FOaRM/     508 854,49 

Prevod do fondu rozvoja školstva /FRŠ                            3 521,00 

Finančné prostriedky obecných školských zariadení 

a Zariadenia pre seniorov, ktoré sú ich vlastnými príjmami 

a nie sú predmetom prerozdelenia do fondov                    2 439,52 

 

Ing. Jurisová  informovala  o záverečnej správe a vyhodnotení programového rozpočtu 

mesta za rok 2009, ktorý pozostáva z 9 programov  a podprogramov. Bol podrobne 

prehodnotený a doplnený na pracovnom stretnutí poslancov dňa 28.01.2010.  

 

Ing. Gašajová – hlavná kontrolórka, podala odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta 

Nová Dubnica za rok 2009. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu z príjmov a výdavkov podľa 

rozpočtovej klasifikácie, vrátane tvorby a pouţitia prostriedkov peňaţných fondov, bilanciu 

aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa 

jednotlivých príjemcov, náklady a výnosy  v podnikateľskej činnosti. Čo sa týka plnenia  
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rozpočtu ako celku v roku 2009, objem celkových príjmov (beţné, kapitálové a finančné 

aktíva) mesta k 31. 12. 2009 dosiahol 6.682 725,55 €, čo predstavuje 102,22 % plnenie 

rozpočtu, objem celkových  výdavkov (beţné, kapitálové a finančné pasíva)  dosiahol 

6.098 426,35 €, čo predstavuje 93,28 % plnenie rozpočtu.   

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým na 

úradnej tabuli po predpísanú dobu, čím boli splnené ustanovenia § 9 ods. (2) zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ZNP. 

Prerokovanie záverečného účtu Mesta Nová Dubnica za rok 2009 odporučila MsZ uzavrieť 

výrokom: “celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“ 

 

Na zasadnutie MsZ prišla PaedDr. Kačíková. Počet poslancov MsZ sa zvýšil na 13. 

 

FaMK  po prerokovaní materiálu odporučila MsZ schváliť záverečný účet za rok 2009  

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

PaedDr. Kačíková sa zaujímala akým spôsobom bude mesto vymáhať pohľadávky za 

komunálny odpad a nedoplatky za nájom na 42 bytovej jednotke. 

 

Ing. Jurisová  vysvetlila, ţe  Bc. Beţák – riaditeľ Bytového podniku m.p.o. Nová Dubnica, 

predloţil  na zasadnutí sociálnej a bytovej komisie zoznam  nájomníkov - neplatičov 

s vyčíslenou výškou pohľadávky. Na nasledujúcom zasadnutí MsZ bude predloţený návrh 

s konkrétnym riešením pohľadávok.  

Pohľadávky za odpad sú vymáhané exekúciou a je teda predpoklad, ţe  určitý objem 

finančných prostriedkov sa v priebehu roka  vráti do rozpočtu mesta. 

 

Ďalej PaedDr. Kačíková poukázala na vysokú úverovú zaťaţenosť mesta. 

 

Ing. Jurisová  vysvetlila,   ţe je  spôsobená  financovaním rozbehnutých projektov.Ide 

o návratné zdroje financovania, ktoré sa  po ukončení projektov  mestu vrátia, čím sa  zníţi 

úverová zaťaţenosť mesta.  

 

Ing. Gašajová  doplnila, ţe úverové zabezpečenie  projektov odráţa skutočné potreby  jeho 

zabezpečenia návratnými finančnými zdrojmi, pri čerpaní ktorých výška t.j. celková suma 

dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového 

roka a suma ročných splátok vrátane výnosov neprekročí 25% skutočných beţných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka.  

 

Maz 13 hlasmi schválilo záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2009 v zmysle 

predloţeného návrhu. 

 

3. Hospodárske výsledky Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za rok 2009 

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

 

Bc. Beţák predloţil  správu o plnení rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za 

rok 2009. Hospodársky výsledok  za rok 2009 predstavuje zisk  z hlavnej  činnosti vo  

výške 70,41 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 1 1891,36 €. Výsledkom je zisk vo 

výške 1 251,77 € . 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Medera  sa zaujímal či nájomci 42 b.j.  uţ platia  vyšší nájom odsúhlasený MsZ.  
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Bc. Beţák  uviedol, ţe nájomci bytov boli  upozornení upomienkami  na rešpektovanie 

zmluvného vzťahu. V opačnom prípade im bude zaslaná výpoveď z nájmu. Časť nájomcov 

poţiadala Bytový podnik o splátkový kalendár, v ktorých sa zaviazali splatiť dlh do konca 

roka a  súčasne uhrádzať  vyšší mesačný nájom. 

 

Pani Poláčková doplnila,  ţe uvedeným problémom sa zaoberala i sociálno –zdravotno-

bytová  komisia  na svojom zasadnutí s uvedením  konkrétneho riešenia.  

 

MsZ 13  hlasmi schválilo hospodársky výsledok Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica 

za rok 2009 v sume: 1 251,77 € (nebol prítomný Ing. Marušinec a RNDr. Perichta). 

 

4. Prerokovanie žiadosti o prenájom budovy bývalého CVČ a pozemku pod budovou   

    Predkladal: zástupca primátora 

 

Ing. Šušaník predloţil ţiadosť Občianskeho zdruţenia EDEN v Novej Dubnici o prenájom 

priestorov- budovy Sad Duklianskych hrdinov 79/10, Nová Dubnica na dobu 20 rokov 

s cieľom vyuţiť tieto priestory pre školské zariadenia. Prenajaté priestory  by vyriešili 

problémy s chýbajúcou telocvičňou a chýbajúcou 1 triedou na plno organizovanú školu. 

Vzhľadom na poţiadavky vyplývajúce z komunitného plánu sociálnych sluţieb je moţné 

dať do  prenájmu budovy bývalého Centra voľného času a Mestskej kniţnice od 01.06.2010 

do 31.08.2012. Mesto má záujem budovu predať a získané finančné prostriedky pouţiť na  

skvalitnenie a rozšírenie sociálnych sluţieb.  Budovu (bývalú MŠ), ktorú doposiaľ  uţíva 

Občianske zdruţenie EDEN pre potreby Súkromnej základnej školy chce mesto vyuţívať 

na sociálne účely. Z uvedeného dôvodu mesto ukončí nájomný vzťah k tejto budove dňom 

31.08.2012. 

 

PaedDr. Kramárová – riaditeľka  Súkromnej školy vyslovila nesúhlas s predloţeným 

návrhom.  Zlý technický stav budovy CVČ si vyţaduje opravy a úpravy. Počas dvoch rokov 

nájmu by boli náklady pre školu neprimerané a nenávratné.  

 

MsZ  12 hlasmi schválilo ţiadosť o prenájom budovy bývalého CVČ  v zmysle 

predloţeného návrhu (nebol  prítomný Ing. Marušinec, RNDr. Perichta, poslankyňa 

Kočkovská  hlasovala proti ). 

 

5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Nová Dubnica 
    Predkladala: prednostka MsÚ 

     

   Mgr. Vanková informovala o vypracovaní Komunitného plánu sociálnych sluţieb Mesta 

Nová Dubnica s cieľom vytvoriť podmienky pre fungovanie systému sociálnych sluţieb so 

zabezpečením kvalitných a dostupných sluţieb pre občanov. Predstavujú špeciálne aktivity 

pomáhajúce riešiť hmotnú a sociálnu núdzu občanov. Oddelenie  SV a OS pripravilo pre 

občanov dotazník prostredníctvom ktorého  sa môţu občania podieľať na plánovaní podoby 

sociálnych sluţieb v meste. 

 

Pani Poláčková – predsedníčka  sociálno-zdravotno-bytovej  komisie poznamenala, ţe 

komunitný plán  je jednou z podmienok pri poţiadaní dotácií z eurofondov . Nakoľko uţ 

teraz kapacitne zariadenie pre seniorov je nedostačujúce je potrebné zariadenie rozšíriť 

k čomu poslúţi i objekt bývalej materskej školy. Do roku 2013 mesto musí umiestniť 

všetkých ţiadateľov  do vlastného zariadenia, prípadne mu zabezpečiť  pobyt v inom 

zariadení a  prispievať za pobyt. 
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Mgr. Vanková informovala o záujme  seniorov o denné, prípadne týţdenné pobytové 

centrá. 

 

Pani Kočkovská poďakovala za   komplexné vypracovanie materiálu. 

 

Pani Babuková  doplnila, ţe do vypracovania komunitného plánu boli zaangaţované 

predstaviteľky všetkých spoločenských organizácií a bol vypracovaný na základe 

pripomienok  a poţiadaviek seniorov. 

 

MUDr. Obloţinský  vyslovil spokojnosť s komunitným plánom ktorým by sa mesto malo 

v praxi  riadiť.  Navrhol uvedený  prieskum  medzi obyvateľmi  realizovať oslovením 

minimálne 200 aţ 300  ľudí, aby výpovedná hodnota bola väčšia. Prostredníctvom 

Novodubnických zvestí je to nepostačujúce. 

 

MsZ  (13 hlasmi ) schválilo komunitný plán  sociálnych sluţieb mesta Nová Dubnica. 

 

 

6. Návrh na rozdelenie dotácií na rok 2010 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak informoval o návrhu na rozdelenie dotácií, prerokovaný a odporučený 

jednotlivými komisiami podľa pôsobnosti. Poţiadavka z komisií na vyplatenie finančných 

prostriedkov v roku 2010 z rozpočtu mesta formou dotácií je vo výške 48 955 € napriek 

tomu, ţe celková výška finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie z mesta, ktorá bola 

schválená v rozpočte na rok 2010   je 33 194 €.  

Na zasadnutí FaMK dňa  8.4.2010 bol predloţený materiál prerokovaný a na podnet jej 

členov bol návrh na rozdelenie dotácii  upravený na 35 855 €. 

 

 

MsZ  schválilo 12 hlasmi rozdelenie dotácií  na rok 2010:  35 855 € je výška  finančných 

prostriedkov vyčlenených v rozpočte na beţné dotácie (hlasovania sa zdrţala poslankyňa 

Babuková). 

 

7. Úverové zabezpečenie financovania projektu „Zníženie energetickej náročnosti  

    a skvalitnenie vyučovacích podmienok ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica“ 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak podal informáciu o finančnom zabezpečení realizácie projektu prostredníctvom 

ponuky Dexia banky Slovensko z úverových zdrojov. Na financovanie rekonštrukcie ZŠ je 

potrebných 550 tis. €, nakoľko platby sa budú realizovať spôsobom refundácie a 100 tis. €  

je potrebných na financovanie opráv kanalizačného potrubia  pod športovou halou a ďalšie  

stavebné práce nezahrnuté do projektu. 

 

Ing. Gašajová  odporučila MsZ návrh úverového zabezpečenia projektu prijať. Predmetný 

návrh odráţa skutočné potreby jeho zabezpečenia návratnými finančnými zdrojmi, pri 

čerpaní ktorých  celková suma dlhu mesta neprekročí 60 %  beţných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok vrátane výnosov neprekročí 

25% skutočných beţných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. 
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MsZ schválilo 13 hlasmi  úverové zabezpečenie financovania projektu „Zníţenie 

energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok ZŠ Janka Kráľa Nová 

Dubnica v zmysle predloţeného  návrhu (neprítomní Ing. Marušinec a RNDr. Perichta).   

 

8. Navýšenie Dexia Komunál Euro fondy úveru  

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak informoval o navýšení Dexia Komunál Eurofondy úveru č.27/009/09 o čiastku 

322 000 €, ktorá predstavuje rozdiel v potrebe zabezpečenia finančných prostriedkov na 

úhradu vykonaných  prác pre dodávateľa  Benystav Prievidza. 

 

Na zasadnutie prišiel RNDr. Perichta. Počet prítomných poslancov sa zvýšil na 14. 

 

MsZ 14 hlasmi   schválilo navýšenie Dexia Komunál Eurofondy úveru č. 27/009/09 zo dňa 

08.10.2009 o 322 000 €. 

 

9. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2010 

    Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Ing. Stopiak  predloţil návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica na rok  2010, ktorý 

predstavuje zvýšenie v celkovom objeme finančných prostriedkov v príjmovej 

a výdavkovej časti o 1 227 841 €. Po zmene je rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj 

výdavkovej časti. Pre fond rozvoja školstva je vyčlenených 3 521 € a pre fond obnovy 

rozvoja mesta  sú určené finančné prostriedky vo výške   223 613 €. Na sociálne sluţby 

v Meste Nová Dubnica sú viazané finančné prostriedky z fondu opráv a rozvoja mesta vo 

výške 100 000 €. 

 

Ing. Gašajová – hlavná kontrolórka skonštatovala, ţe predmetný návrh zmeny rozpočtu 

odráţa skutočnosti, ktoré nastali po schválení rozpočtu na rok 2010 a táto zmena sa prejaví 

v rozpočte zariadenia pre seniorov, obecných školských zariadení a mesta. Odporučila MsZ 

návrh na zmenu rozpočtu prijať. 

 

PaedDr. Kačíková poukázala na neefektívne vynaloţené finančné prostriedky  

na vypracovanie štúdie  Námestia vo Veľkom Kolačíne v celkovom objeme 2000 €.  Myslí 

si, ţe vhodnejšie by bolo najskôr vykúpiť pozemky od vlastníkov. 

 

Ing. Jurisová vyslovila názor  vlastníkov pozemkov v Kolačíne, ktorí poţadovali, aby mesto 

predstavilo zámer. Z uvedených dôvodov  vypracoval Ing. arch. Antalom  štúdiu centra 

Kolačína. Išlo len o predpokladaný zámer, ktorý nebol predmetom objednávky a teda ani 

nebude finančne ohodnotený. Jedná sa len o vizualizáciu. 

 

Ing. Šušaník  uviedol, ţe  realizácii projektu vţdy musí predchádzať vizualizácia, územný 

plán a všetko ostatné čo legislatívny proces vyţaduje. Zároveň navrhol, aby občania 

Kolačína predloţili svoj návrh a predstavu. 

 

MsZ schválilo 13 hlasmi zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2010  v zmysle 

predloţeného návrhu ( PaedDr. Kačíková sa zdrţala hlasovania ). 
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10. Návrh na zmenu rozpočtu Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica na rok 2010 

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

 

Bc. Beţák  predloţil  návrh na zmenu rozpočtu BP, m.p.o. Nová Dubnica na rok 2010. 

Zmenu rozpočtu ovplyvnila skutočnosť, ţe na základe zmluvy o výkone správy č. 13/2009 

uzatvorenej medzi Mestom Nová Dubnica a Bytovým podnikom od 2.1.2009 Bytový 

podnik zabezpečuje výkon správy hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve  

Mesta Nová Dubnica. Nakoľko Mestské zdravotné stredisko nebolo od 1.1.2010 prenajaté, 

zostáva v správe BP, m.p.o. S touto skutočnosťou sa pri tvorbe rozpočtu nepočítalo. 

Z uvedeného dôvodu sa beţný rozpočet navyšuje o náklady na prevádzku tohto strediska. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti po zmene rozpočtu sa celkové výnosy zvýšia na sumu: 

84 554 € a celkové náklady  na sumu  84 554 €. Rozpočet je vyrovnaný. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu k zápisnici.  

 

MsZ 14 hlasmi schválilo  zmenu rozpočtu Bytového podniku,  m.p.o. Nová Dubnica na rok 

2010. 

 

11.Zrušenie VZN č. 8/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  

     Nová Dubnica, VZN č. 2/2010 – o doplnení a zmene VZN č. 8/2009 a schválenie    

     Zásad hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

     Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Hlavným dôvodom pre zrušenie VZN č. 8/2009 a vypracovaním Zásad hospodárenia s 

majetkom mesta  bolo operatívne riešenie zmien, ktoré sa týkajú hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Nová Dubnica, cez VZN je legislatívny proces zdĺhavý.  

Vypracované zásady sú vnútorná norma, ktorá rieši majetok mesta z pohľadu zamestnancov 

MsÚ- teda nie sú určené pre verejnosť ako beţné VZN. Obsahujú  zapracovanie nových  

zmien do Zásad hospodárenia s majetkom mesta.  

 

MsZ  13 hlasmi zrušilo VZN č. 8/2009, VZN č. 2/2010  (hlasovania sa zdrţal  Ing. Medera).  

 

MsZ schválilo 12 hlasmi zásady hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica v zmysle 

predloţeného návrhu (Ing. Medera a pani Babuková sa zdrţali hlasovania). 

 

12. Návrh VZN č. .../2010 – o doplnení a zmene VZN č. 3/2006 – O podmienkach    

      poskytovania dotácii 

      Predkladal: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak uviedol, ţe v  mesiaci marec 2010  vykonala hlavná kontrolórka mesta 

kontrolu VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta, ako aj vyúčtovanie dotácii. 

Po zistení čiastkových nedostatkov odporučila, aby sa  odstránili novelizáciou VZN. 

V záujme dodrţiavania ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a získaných poznatkov zo školenia je vypracovaný návrh  VZN 

o zmene a doplnení VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica. 

 

Ing. Medera sa zaujímal, či je moţné skontrolovať, na aký účel boli dotácie pouţité. 

 

Ing. Gašajová – hlavná kontrolórka  vykonala kontrolu čerpania dotácii. Správy 

z uskutočnených kontrol sú zaloţené v kancelárii.  
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MsZ 14 hlasmi schválilo VZN č. 3/2010 – o doplnení a zmene VZN č. 3/2006 

 

 

13. Obchodná verejná súťaž: Predaj nehnuteľností – 8 jednoizbových jednotiek  

      v obytnom  dome Slobodáreň 32, Pribinove sady v Novej Dubnici 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Vyhňár predloţil materiál na vyhlásenie obchodno verejnej súťaţe o najvhodnejší 

návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najvhodnejšia ponuka na kúpu 

nehnuteľností- 8 jednoizbových bytových jednotiek v bytovom dome Slobodáreň súp.č. 32, 

orient. č. 29 Pribinove sady v Novej Dubnici. 

 

PhDr. Mádr sa zaujímal, či bude predaných všetkých 8 bytov, či mesto neuvaţuje ponechať  

2 byty  pre sociálne slabšie rodiny. 

 

Ing. Šušaník  potvrdil predaj 8 bytov, nakoľko mesto potrebuje finančné prostriedky pri 

riešení komunitného plánu sociálnych sluţieb, keďţe iný zdroj príjmu  mesto nemá. 

 

MsZ schválilo13 hlasmi (2/3 väčšinou) zámer na odpredaj 8 jednoizbových jednotiek 

v obytnom Dome Slobodáreň 32, Pribinove sady v Novej Dubnici, ktoré sú vo vlastníctve 

mesta a to formou obchodnej verejne súťaţe. (PhDr. Mádr s predloţeným návrhom 

nesúhlasil).   

 

MsZ schválilo 13 hlasmi (2/3 väčšinou) podmienky obchodnej verejnej súťaţe: „Predaj 

nehnuteľností –8 jednoizbových bytových jednotiek  v zmysle predloţeného návrhu (PhDr. 

Mádr  sa zdrţal hlasovania).   

  

 

14. Zámer mesta Nová Dubnica- prenájom nebytových priestorov 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Ing. Vyhňár informoval o zámere mesta prenajať voľné nebytové priestory v majetku mesta 

v zmysle platnej legislatívy a vnútorných noriem mesta. 

 

MsZ 14  hlasmi schválilo zámer mesta Nová Dubnica prenajať nebytové priestory, ktoré sú 

majetkom mesta, v zmysle predloţeného návrhu. 

 

15. Návrh delegovaných zástupcov mesta Nová Dubnica do Rady školy MŠ  

      Jilemnického 12/5 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Vzhľadom  na ukončenie  4- ročného funkčného obdobia súčasného zloţenia rady školy 

boli navrhnutí  4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Lenka Ibolyová, 

Ing. Mgr. Dagmar Urbanová, Gabriela Kočkovská, JUDr. Miroslav Holba, ktorí boli 

i doteraz členmi Rady školy Materskej školy, Jilemnického  12/5 v Novej Dubnici. 

  

MsZ schválilo 13 hlasmi delegovaných zástupcov mesta Nová Dubnica  do Rady školy MŠ 

Jilemnického 12/5 podľa predloţeného návrhu (hlasovania sa zdrţala MUDr. Augustínová). 
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 16. Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine ZUŠ 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Ing. Vyhňár predloţil na schválenie Dodatok č. l k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej 

školy, Sad Duklianskych hrdinov 88/9 v Novej Dubnici vydanej dňa 23.03.2009. Týmto  

Dodatkom č. 1 sa do zriaďovacej listiny dopĺňa bod 12:  Touto zriaďovacou listinou sa ruší 

zriaďovacia listina  J.č.  OŠ /1642/01OA1A-10 vydaná OÚ v Ilave dňa 02.11.2001, vrátane 

jej Dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2002 a Dodatku č. 2 zo dňa 06.03.2005. 

 

MsZ 14 hlasmi schválilo Dodatok č. l k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy 

v Novej Dubnici zo dňa 23.03.2009. 

 

17. Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia zberného dvora v meste Nová Dubnica“ 

      Predkladal: zástupca primátora 

 

Mgr. Oriešková informovala o opätovnom predloţení projektu „Rekonštrukcia 

a modernizácia zberného dvora v meste Nová Dubnica“ nakoľko tento projekt v rámci 

výzvy  Ministerstva ŢP  v roku 2009 nebol  schválený. Na jeho  realizáciu mesto podá opäť 

ţiadosť o Nenávratný finančný príspevok. Celkové náklady na tento projekt predstavujú 

sumu 2 376 325,46 € s DPH. Spolufinancovanie bude vo výške 5%  z celkových nákladov, 

t.j.  vo výške 118 816,27 € s DPH. 

 

Ing. Šušaník dal slovo  Ing. Masárovi, ktorý oboznámil prítomných s projektom ako aj 

s navýšením finančných prostriedkov v porovnaní  s rokom 2009. Náklady boli upravené 

v zmysle cien platných v roku 2010.  

 

MsZ schválilo: 

- predloţenie ţiadosti o Nenávratný finančný príspevok na  projekt Rekonštrukcia 

a modernizácia zberného dvora 

- zabezpečenie realizácie projektu po schválení o Nenávratný finančný príspevok 

- financovanie projektu  z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových  oprávnených 

výdavkov na projekt t.j. vo výške  118 816,27 € nákladov. 

 

 18. Prenájom pozemku Stanislavovi Magulovi 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Ing. Vyhňár predloţil ţiadosť Stanislava Magulu o prenájom pozemkov za Základnou 

školou, Janka Kráľa 1 za účelom  prevádzkovania minigolfového ihriska a súvisiacich 

športových a rekreačných činností. Nájomná zmluva  bola ukončená 31.03.2010, bolo 

potrebné predĺţiť jej platnosť. 

 

Pán Magula si podal ţiadosť o prenájom pozemkov na 15 rokov so zámerom prevádzkovať 

športoviská. Mesto   mu ponúklo prenájom na 5 rokov, čo je pre neho nevyhovujúce. 

Vybudoval prístupovú cestu na vlastné náklady. Nemá v úmysle zamedziť prístup k budove 

školy a ďalším pozemkom, počas rekonštrukcie  školského športového areálu a krytej 

plavárne v roku 2010. 

 

Ing. Vyhňár  poukázal na poţiadavku  Mgr. Neuročného riaditeľa ZŠ, ktorý poţaduje, aby 

prístupová cesta bola v správe školy vzhľadom na to, ţe je to jediná prístupová cesta na 
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ihrisko a ostatné pozemky, aby boli prenajaté v zmysle návrhu nájomnej zmluvy 

vypracovanej  Ing. Vyhňárom. 

 

Ing. Šušaník poznamenal, ţe rešpektuje  podnikateľské zámery pána Magulu, avšak 

prvoradý je zámer mesta – vyuţiť eurofondy na rozšírenie športovísk  a skúltúrnenie 

prostredia pre obyvateľov mesta. 

 

Ing. Šupák predloţil poslanecký návrh na stiahnutie uvedeného bodu z rokovania. 

 

MsZ  jednomyseľne súhlasilo s predloţeným návrhom. 

 

MsZ odloţilo prerokovanie materiálu Prenájom pozemkov Stanislavovi Magulovi. 

 

Ing. Hort  navrhol znovu daný problém prediskutovať a zároveň  uviedol, ţe za 18 rokov čo 

má pán Magula pozemok v prenájme sú tam len provizórne WC a jeden vagón, ktorý slúţi 

ako šatňa a sklad. 

 

PhDr. Mádr vyzdvihol zásluţnú prácu pána Magulu. 18 rokov sa venuje deťom. Navrhol 

znovu  zváţiť jeho poţiadavky a zámer. 

 

Ing. Šušaník  súhlasil s návrhom poslancov. Odporučil znovu poţiadavku prebrať na 

pracovných komisiách so zaujatím stanoviska. 

 

18. Diskusia 

 

19. Záver 

 

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

poďakoval všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                       Ing. Ján Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                          primátor mesta 

 

 

 

 

 

I. overovateľ                                                                                 II. overovateľ 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Szabová 

 


