
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  23.02.2009 

v kine PANOREX 

 

     Rokovanie riadneho mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta. Privítal  

riaditeľa spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o., riaditeľa Bytového podniku m.p.o. Bc. 

Vladimíra Beţáka, náčelníka MsP, Televíziu Povaţie a všetkých prítomných. 

Ospravedlnil neprítomnosť  Ing. Marušinca, ktorý príde na zasadnutie MsZ v priebehu 

rokovania. Počet poslancov je 14. Mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za 

overovateľov zápisnice boli určení pani Babuková a Ing. Šupák. 

Písaním zápisnice bola poverená Anna Szabová.  

 

JUDr. Holba  predloţil návrh na doplnenie bodu č. 8   Rôzne o body: 

f) Odkúpenie pozemku parc. č. KN-C č. 302/4 Veľký Kolačín 

g) Odpredaj nebytového priestoru kupujúcemu Igorovi Barényimu 

h) Zmena v časti uznesenia MsZ  č. 79   zo dňa 13.10.2008 bod A/4 

 

Primátor mesta dal hlasovať za doplnenie programu: 

 

bod 8.  f ) Odkúpenie pozemku parc. č. KN-C č. 302/4 Veľký Kolačín 

MsZ  13 hlasmi  schválilo bod 8 f ). Hlasovania sa zdrţala Ing. Proškovcová. 

 

bod 8. g ) Odpredaj nebytového priestoru kupujúcemu Igorovi Barényimu 

MsZ  jednomyseľne schválilo bod 8 g) 

 

bod 8. h ) Zmena v časti uznesenia MsZ  č. 79   zo dňa 13.10.2008 bod A/4  

MsZ jednomyseľne schválilo  bod 8 h) 

 

Bolo prikročené k schváleniu programu ako celku, ktorý  MsZ jednomyseľne schválilo. 

 

1.a) Kontrola plnenia úloh z mestskej rady 

       Predkladal: hlavný kontrolór  

 

Ing. Orgoník predloţil  úlohy, ktoré doposiaľ podľa záznamov zo zasadnutí neboli 

skontrolované. 

 

Úlohy z uznesenia zo   zasadnutia MsZ  konaného dňa 23.06.2008 

 

Uznesenie č. 35 k návrhu – Odpredaj poţiarnej zbrojnice 

Vypracovať návrh na vklad do katastra nehnuteľností  spolu s potrebnými prílohami,  po 

úhrade 4,7 mil. Sk. 

Zmluva bola podpísaná, návrh do katastra vypracovaný. Problematika je bodom č.2.  

rokovania dnešného  MsZ. 

 

Úlohy z uznesenia  zasadnutia MsZ  konaného dňa 15.12.2008 

 

Uznesenie č. 101 – VZN č. .../2008 o doplnení a zmene VZN č. 8/1994, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu mesta Nová Dubnica ( zmena č. 7 ÚPN ). 

1. Zabezpečiť vyhotovenie čistopisu Územného plánu mesta Nová Dubnica – zmena 

a doplnok č. 7 v súlade s výsledkom jeho schválenia, 

2. Zabezpečiť uloţenie schváleného Územného plánu mesta Nová Dubnica – zmena  

doplnok č. 7 podľa § 28 ods.3 stavebného zákona. 
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      Čistopis ÚP mesta Nová Dubnica je vyhotovený.  Zaslaný na KSÚ Trenčín na    

      uloţenie podľa § 28 ods. 3 stavebného zákona. 

            Úlohy č.1 a č. 2 sú splnené. 

 

3. Vzhľadom na skutočnosť, ţe sa zmenili územno-technické, ekonomické a sociálne 

predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia rozvoja územia mesta, 

zabezpečiť obstaranie nového územného plánu mesta Nová Dubnica. 

            Úloha nie je zročná.   

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia úloh z MsR a MsZ. 

 

 b) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2008 
     Predkladal: hlavný kontrolór 

 

Predloţenie správy MsZ je uloţené hlavnému kontrolórovi Zákonom o obecnom zriadení 

369/1990 v § 18 f odsek 1 bod c) do 60 dní po skončení roka. 

V roku 2008 boli vykonané v stanovených oblastiach nasledovné kontroly: 

- Celkový počet kontrol a previerok písomne zdokumentovaných:8 

- Počet kontrol na základe výsledku  ktorých bola vypracovaná „Správa, alebo Protokol 

o výsledku kontroly“: 7 

- Počet kontrol na základe  výsledku ktorých bol vypracovaný „Záznam o výsledku 

kontroly“, pretoţe neboli zistené ţiadne nedostatky:1 

 

Kontrolná činnosť bola zameraná  na: kontrolu prvotných účtovných dokladov, kontrolu 

vyuţívania  CO krytov v meste, kontrolu hospodárenia, účtovníctva a inventarizácie 

spoločnosti TEKOS, ako aj kontrolu podkladov a predpisov pre aplikáciu akruálneho 

účtovníctva v podmienkach mesta. Uskutočnená bola aj kontrola  Investičnej akcie 

Rekonštrukcia budovy MsÚ,  ako aj kontrola  v ZUŠ a v  Základnej škole Janka Kráľa. 

 

Hlavným kontrolórom mesta boli vypracované odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta 

na rok 2009, k záverečnému účtu, správam o hospodárení a zmenám rozpočtu za rok 

2008.Bola vykonaná kontrola vybavovania sťaţností a petícií fyzických a právnických osôb, 

kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ. 

Okrem úloh daných zákonom o obecnom zriadení a uzneseniami MsZ hlavný kontrolór 

vykonával aj činnosti presahujúce rámec jeho povinností. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ zobralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2008. 

 

2. Návrh na zmenu časti uznesenia MsZ, ktorým bola odpredaná požiarna zbrojnica 
    Predkladal: zástupca primátora 

 

Ing. Pavol Mikula  poţiadal o posunutie termínu splatnosti odsúhlaseného predaja  

nehnuteľnosti – Poţiarnej zbrojnice a jej priľahlého pozemku. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Materiál bol predloţený na prerokovanie FaMK  s odporučením  schváliť predĺţenie platnosti 

uznesenia . 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo predĺţenie  uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 35 zo dňa 

23.06.2008 do 30.06.2009 s tým, ţe do uvedeného dňa zaplatí kupujúci za  nehnuteľnosť súp. 

č. 865 kúpnu cenu  162 161 € (4 885 262 Sk). 
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V prípade nezaplatenia kúpnej ceny do tohto termínu je predávajúci oprávnený od zmluvy 

odstúpiť a časť splátky vo výške 10 954 €  sa povaţuje za finančnú zábezpeku a zároveň 

zmluvnú pokutu pre kupujúceho. 

 

3.Návrh na zmenu rozpočtu  mesta Nová Dubnica na rok 2009 

   Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak  informoval  o vývoji hospodárenia podľa rozpočtu a vykonaní zmeny v rozpočte 

s cieľom zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu.  

Zmena bola uskutočnená: 

- v kapitálovom rozpočte mesta. Kapitálové príjmy budú navýšené o 151 202 € -príloha 

č. 1 a kapitálové výdavky budú navýšené o 194 530 € - podrobný rozpis je uvedený 

v prílohe č.2.  

- zmena rozpočtu vo finančných operáciách mesta. Finančné operácie –aktíva budú 

navýšené o 206 978 € a finančné operácie – pasíva budú navýšené o 163 650 €. 

- zmena nastala aj v programovej štruktúre mesta. Bude vykonaná zmena 

v programovom rozpočte, dôjde k navýšeniu vo výške 194 530 €. 

Zmenou rozpočtu sa  zabezpečí pokrytie nových investičných akcií finančnými 

prostriedkami. 

Rozpočet mesta na rok 2009 je vyrovnaný - v celkovom objeme finančných prostriedkov 

v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 6. 671.672 €.   

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

FaMK  prerokovala predloţený materiál a odporučila jeho schválenie. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo  zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2009 v zmysle 

predloţeného  materiálu v celkovom objeme finančných prostriedkov v príjmovej 

a výdavkovej časti vo výške 6. 671.672 €.   

 

4. VZN č. .../2009 -  Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Nová  

    Dubnica 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak  predloţil VZN, ktorým sa upravuje v súlade s platnou právnou úpravou 

postavenie a funkcia rozpočtu mesta Nová Dubnica, rozpočtový proces mesta, pravidlá 

rozpočtového  hospodárenia,  zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu 

mesta, finančné vzťahy medzi rozpočtom mesta a štátnym rozpočtom. VZN upravuje aj 

podmienky a  zásady zriaďovania a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií 

mesta. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

F a MK odporučila schváliť VZN č..../2009 v zmysle predloţeného návrhu. 

MsZ   jednomyseľne schválilo VZN č.1/2009  o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta 

Nová Dubnica. 

5. Návrh na zvýšenie nájomného v bytovom dome súp. č. 838 –42 b. j.  na ul. P.  

   Jilemnického v Novej Dubnici 

   Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová  informovala o pripravenom návrhu na zvýšenie nájomného v zmysle uznesenia 

MsZ v Novej Dubnici č. 3 zo dňa 28.02.2008 v bytovom dome – 42 b.j. o 0,5%, t.j. na 4% 

z obstarávacej ceny bytu. Maximálna výška nájmu môţe byť 5% z obstarávacej ceny bytu. 

Terajšie nájomné za 1 m2/mesiac predstavuje 3,5% =2,50€  (75,40 Sk/m2).  
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Od 01.07.2009 bolo navrhnuté zvýšenie mesačného nájomného na 2,68 €/m2 , čo 

predstavuje 3,75% z obstarávacej ceny a od 01.01. 2010 zvýšenie mesačného nájomného na 

2,86 €/m2, čo predstavuje 4% z obstarávacej ceny v bytovom dome súp.č. 838-42 b.j. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Materiál bol  prerokovaný  na pracovnom stretnutí poslancov a na zasadnutí FaMK. 

 

Ing. Medera  navrhol  spracovať  prehľad o skutočnom uhradení nájomného. Ďalej uviedol, ţe 

zvýšením nájomného narastie počet  neplatičov, ktorým bude potrebné zabezpečiť adekvátne 

náhradné ubytovanie, aby naďalej nevytvárali dlh mestu, alebo nezostali na ulici.  

 

Ing. Jurisová doplnila, ţe výška pohľadávok sa  pravidelne vyhodnocuje a predkladá  

štvrťročne na rokovanie MsR a polročne do MsZ. 

 

Ing. Šušaník uviedol, ţe daný problém bol aj predmetom rokovania na gremiálnej porade, kde 

bola vznesená poţiadavka na spracovanie pohľadávok nielen na 42 b.j,  ale aj na ostatných 

bytoch v meste patriacich Bytovému podniku. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo zvýšenie  mesačného nájomného  z 2,50 €/m2, čo predstavovalo 

3,5% z obstarávacej ceny – na 2,68 € /m2 od 01.07.2009, čo predstavuje 3,75% 

z obstarávacej ceny v bytovom dome súp.č. 838 – 42 b.j. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo zvýšenie  mesačného nájomného – na 2,86 € /m2 od 

01.01.2010, čo predstavuje 4 % z obstarávacej ceny v bytovom dome súp.č. 838 – 42 b.j. 

 

6. Správa o činnosti komisií pri MsZ za rok 2008 

    Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr.  Holba predloţil správu o vyhodnotení činnosti komisií pri MsZ za rok 2008. Správa 

obsahuje počet uskutočnených zasadnutí komisie, účasť členov komisie na zasadnutiach, 

zhodnotenie činnosti komisie a odporúčacie návrhy. V súčasnosti pracuje pri MsZ 8 stálych 

komisií. Ich činnosť sa riadi schválenými zásadami a rokovacím poriadkom. V priebehu roka 

došlo v troch prípadoch k výmene členov komisií. V KFaM Ing. Stopiaka nahradil Ing. Ján 

Vácval, v KŢPEVP pani Martu Prnovú nahradila Mgr. Gabriela Záhorcová a v KŠ PaedDr. 

Magdalénu Višňovskú z dôvodu zmeny trvalého bydliska nahradila pani Edita Molnárová. 

Navrhované zmeny sú v komisiách KVÚPaD, kde Ing. Františka Szonyiho z dôvodu 

dlhodobého pôsobenia v zahraničí nahradí  pán Peter Galko a v KŠM  na funkciu Pavla 

Kňaţeka z dôvodu dlhodobej neúčasti na zasadnutiach komisie bol navrhnutý Mgr. Andrej 

Michalčík. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu materiálu. 

 

Ing. Medera poţiadal o zaslanie ďakovného listu Ing.  Františkovi Szonyimu za vykonanú 

prácu  v komisii výstavby, územného plánovania a dopravy. 

 

Pán Bezdeda uviedol, ţe pán Kňaţek, člen  komisie športu  sa zasadnutí nezúčastňoval aj 

napriek  viacerým osloveniam. Preto komisia navrhla  jeho odvolanie a vymenovanie  Mgr. 

Michalčíka za člena komisie športu a mládeţe. 

 

MsZ   vzalo na vedomie  informáciu o činnosti komisií MsZ v Novej Dubnici za rok 2008. 

 

MsZ   vzalo na vedomie vzdanie sa Ing. Františka Szonyiho funkcie člena komisie výstavby, 

územného plánovania a dopravy  MsZ . 
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MsZ  jednomyseľne odvolalo z funkcie člena komisie športu a mládeţe MsZ Pavla 

Kňaţeka. 

 

MsZ jednomyseľne zvolilo Petra Galka za člena komisie výstavby, územného plánovania 

a dopravy MsZ. 

 

MsZ jednomyseľne zvolilo  Mgr. Andreja Michalčíka za člena komisie športu a mládeţe 

MsZ. 

 

Na zasadnutie MsZ prišiel Ing. Marušinec. Počet poslancov sa zvýšil na 15. 

 

7. Správa o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja projektov pre získanie  

    finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

    Predkladala: prednostka MsÚ  

 

Mgr. Oriešková informovala o činnosti oddelenia stratégie rozvoja MsÚ v Novej Dubnici, 

ktoré sleduje moţnosti získania finančných prostriedkov z grantových systémov ministerstiev 

SR, štrukturálnych fondov EÚ, prípadne iných zdrojov na projektové zámery.  Pretoţe na 

projekty podporované z dotácií  ministerstiev SR, prípadne iných fondov a programov sú 

viazané finančné prostriedky z rozpočtu mesta daného roka,  priebeţne informuje orgány 

mesta o projektoch, stave ich spracovania a podaných ţiadostiach o finančné prostriedky.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu materiálu. 

 

Pani Poláčková  navrhla s predstihom začať pracovať na  projekte v sociálnej oblasti, nakoľko  

jeho príprava si vyţaduje dlhší čas. V prípade, ţe vyjde výzva, mala by byť uţ pripravená 

štúdia o prístavbe domova dôchodcov. Ďalším projektom by bol návrh na úpravu  priestorov 

po mestskej polícii na  sociálne byty. 

 

Mgr. Oriešková doplnila, ţe výzva na riešenie sociálnej problematiky doposiaľ nevyšla.  Je 

naplánovaná v apríli, prípadne v máji. Po zverejnení výzvy sa bude o navrhovaných 

projektoch rokovať. 

 

Pani Kočkovská podporila pani Poláčkovú a navrhla v časovom predstihu pripraviť oba 

projekty. 

 

PhDr. Mádr  opakovane ţiadal odstrániť plot pri  ZUŠ. Získaním väčšieho priestoru sa 

vytvorí moţnosť  vybudovať lesopark, oddychovú zónu , prípadne detské ihriská. 

Ing. Šupák  poznamenal, ţe ZUŠ má finančné prostriedky na posunutie plotu, avšak za 

účelom získania parkovacích miest. Získané finančné prostriedky z eurofondov sú určené len 

na rekonštrukciu budovy. 

 

Pán Bezdeda sa informoval, či pri rekonštrukcii MŠ bude zrealizované aj  tepelné  

vyregulovanie vykurovacieho systému priestorov MŠ.  

 

Ing. Jurisová vysvetlila, ţe projektová dokumentácia MŠ a jej elokovaných pracovísk bola 

finančne náročnejšia  ako finančné prostriedky , ktoré mesto získalo z eurofondov a 

pravdepodobne nezahŕňa vyregulovanie vykurovacieho systému. Presnú informáciu podá  na 

najbliţšom zasadnutí MsZ. 

 

Ing. Proškovcová sa poďakovala Mgr. Orieškovej za zásluhu na získaní finančných 

prostriedkov z eurofondov. 
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MsZ   vzalo na vedomie správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave 

projektov pre získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta  z iných zdrojov. 

 

 

 

 

 

8. Rôzne: 

  a) Odpredaj pozemku pod obytnou budovou SNP 364 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba informoval o ţiadosti členov Spoločenstva vlastníkov bytov SNP 364 Nová 

Dubnica- o odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku KN-C č.513/10 

o celkovej výmere 848 m25 pod obytnou budovou súp.č. 364  na ulici SNP zapísaného 

v katastri nehnuteľností na LV č. 1000 k.ú. Nová Dubnica. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo  odpredaj  spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku 

KN-C č. 513/10-zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 848 m2 pod obytnou 

budovou s.č. 364 na ulici SNP zapísaného v katastri nehnuteľností na LV č.1000 k.ú. Nová 

Dubnica, podľa tabuľky č. 1 za cenu 0,10 €/1m2. 

 

  b) Odpredaj pozemku Ing. Jozefovi Bajzíkovi 

    Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil  ţiadosť Ing. Jozefa Bajzíka, Puškinova 793/4 Nová Dubnica 

o odkúpenie pozemku parcela č. 2675/1 o výmere 73m2 do výlučného vlastníctva z dôvodu 

zrušeného bezpodielového  spoluvlastníctva  manţelov. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Šušaník dal hlasovať za predloţený návrh. 

MsZ jednomyseľne zrušilo uznesenie č. 111 zo dňa 15.12.2008, ktorým MsZ schválilo 

odpredaj pozemku parc. č. 2675/1-zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2, k.ú. Nová 

Dubnica, zapísaného v katastri nehnuteľností na LV 1000 k.ú. Nová Dubnica kupujúcemu 

Ing. Jozefovi Bajzíkovi a Anne Bajzíkovej, obaja bytom Nová Dubnica. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku  na parcele č. 2675/1 o výmere 73m2 Ing. 

Jozefovi Bajzíkovi, bytom Nová Dubnica  do výlučného vlastníctva za cenu 1 095  € 

s vecným bremenom - prípojka plynu.  

 

c) Žiadosť Imricha Surovku o výstavbu garáže 

      Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil  ţiadosť Imricha Surovku o povolenie   výstavby garáţe na časti par. č. 

KN-C 245 v k.ú. Nová Dubnica o celkovej výmere 1778 m2, LV 1000, vlastník 1/1 mesto 

Nová Dubnica, alebo na časti par. č. KN-C 298/1 k.ú. Nová Dubnica o celkovej výmere 3 102 

m2, LV 1000, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica. Svoju ţiadosť odôvodnil operatívnou 

potrebnou prevozu do zdravotníckeho zariadenia. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba  poznamenal, ţe vzhľadom k tomu, ţe  garáţe v meste boli  vybudované  podľa 

určeného architektonického návrhu, mesto nepovaţuje za vhodné odpredávať pozemky na 
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výstavbu garáţí individuálne, podľa toho ako si záujemcovia podajú svoje ţiadosti 

a vytypujú si konkrétne pozemky.  

 

Ţiadosť bola prerokovaná v komisii  VÚPaD,  FaMK a MsR s rovnakým stanoviskom 

neodporučiť MsZ odpredaj pozemku za účelom výstavby garáţe. 

 

PhDr.Mádr sa informoval na dôvod operatívnej potreby prevozu do zdravotníckeho 

zariadenia. 

 

JUDr. Holba vysvetlil , ţe dôvodom jeho ţiadosti je zrejme miesto bydliska  na 

Hviezdoslavovej ulici, ale nie je špecifikovaný. 

 

Ing. Šušaník dal hlasovať  o predloţenom návrhu. 

 

MsZ  jednomyseľne neschválilo   výstavbu garáţe Imrichovi Surovkovi podľa priloţeného 

situačného plánu. 

 

d) Odpredaj pozemku a povolenie výstavby garáže Milanovi Makovcovi 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil ţiadosť Milana Makovca o odpredaj  pozemku a povolenie výstavby 

garáţe na časti par. č. KN-C 529/1 v k.ú. Nová Dubnica , bez listu vlastníctva prípadne na 

časti   na časti par. č. KN-C 558/1,LV 1000, vlastník 1/1 mesto Nová Dubnica.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba podal stanovisko mesta, ktoré je rovnaké ako v predchádzajúcej  ţiadosti. 

Niektoré pozemky nie sú ani vo vlastníctve mesta. 

 

Komisia  VÚPaD, FaMK a MsR  z rovnakých dôvodov neodporučili MsZ  odpredaj pozemku 

za účelom výstavby garáţe. 

 

Ing. Šušaník dal hlasovať o predloţenom návrhu. 

MsZ 14 hlasmi neschválilo odpredaj pozemku a výstavbu garáţe Milanovi Makovcovi  podľa 

priloţeného situačného plánu. Hlasovania sa zdrţal PhDr. Mádr. 

 

   e)  Zriadenie vecného bremena – SPP, a. s. -rekonštrukcia plynovodu 

        Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba  predloţil  ţiadosť  SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/e, 825 11 Bratislava na zriadenie 

vecného bremena na STL plynovody ( list č.j. 507/2009 z 28.01.2009). 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo  zriadenie odplatného neobmedzeného vecného bremena 

v prospech SPP, a.s. Bratislava. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena vo výške 

12 € za beţný meter rekonštruovaného plynovodu. 

 

f)   Odkúpenie prístavku, nachádzajúceho sa pri Kultúrnom dome v m.č. Kolačín- 

      nelegálnej stavby, za účelom komerčného využitia priestorov pre obchodnú  

      jednotku. 

      Predkladal: zástupca primátora 
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JUDr. Holba informoval o záujme Mesta Nová Dubnica  o odkúpenie pozemku parc. č. 

KN-C č. 302/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 93m2 k.ú Veľký Kolačín a odkúpenie 

prístavku nachádzajúceho sa pri Kultúrnom dome v m.č. Veľký Kolačín. 

 

Uvedený pozemok a prístavok by mesto odkúpilo za účelom komerčného vyuţívania 

priestorov kultúrneho domu a obchodnej jednotky ako aj za účelom zabezpečenia prístupu 

okolo celej budovy v prípade havárie  alebo poţiaru. Odkúpením by pre mesto vznikla 

moţnosť realizovania a rekonštrukcie inţinierskych sietí súvisiacich s prevádzkou Kultúrneho 

domu vo Veľkom Kolačíne.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

F a MK odporučila MsZ odkúpenie prístavku a pozemku. 

Materiál bol prerokovaný aj na komisii výstavby, územného plánovania a dopravy 

a odporučila schváliť odkúpenie pozemku aj prístavku. 

 

Výbor m.č. Kolačín odporučil odkúpenie pozemku aj prístavku v súlade s platnou 

legislatívou. 

 

Na pracovnom stretnutí poslancov bol predloţený materiál prerokovaný s odporučením  

MsZ schváliť odkúpenie pozemku parc.č. KN-C č. 302/4 o výmere 93 m2  za cenu 6,64 € za 

1 m2 do vlastníctva mesta Nová Dubnica za kúpnu cenu   617,52 € a schválenie podmieniť 

zrušením ťarchy, ktorá sa týka vecného bremena na tento pozemok.  

Poslanci odporučili odkúpiť prístavok, nachádzajúci sa pri Kultúrnom dome v m.č. Veľký 

Kolačín  s tým, ţe  pani Tlapáková odstráni prístavok na vlastné náklady v termíne 

dohodnutom v kúpnej zmluve. 

 

PaedDr. Kačíková poukázala na  prístavok, ktorý  pre mesto nemá ţiadnu hodnotu , ale na 

odkúpenie prístavku sa viaţe odkúpenie pozemku , cez ktorý vedie  prístupová cesta ku KD. 

Odkúpením pozemku a prístavku by   mohol byť vybudovaný samostatný vchod  do obchodu.  

Odporučila primátorovi mesta , aby vstúpil do rokovania s pani Tlapákovou so záväzným 

stanoviskom k predloţenej ponuke. 

 

Ing. Proškovcová vzniesla výhrady voči odkúpeniu „čiernej stavby“ – prístavku. Pripustila 

moţnosť odkúpenia, ale len za cenu vyčíslenú za pouţitý materiál. 

 

MsZ schválilo 14  hlasmi  odkúpenie pozemku parc.č. KN-C č. 302/4 o výmere 93 m2  od 

vlastníka  Aleny Tlapákovej, za cenu 6,64 € za 1 m2 do vlastníctva mesta Nová Dubnica, 

spolu  za kúpnu cenu   617,52 € a schválenie podmieňuje zrušením ťarchy, ktorá sa týka 

vecného bremena na tento pozemok. Hlasovania sa zdrţala Ing. Proškovcová. 

 

MsZ odporučilo primátorovi mesta odkúpiť prístavok, nachádzajúci sa pri Kultúrnom dome 

v m.č. Veľký Kolačín od Aleny Tlapákovej s tým, ţe prístavok odstráni na vlastné náklady 

v termíne dohodnutom v kúpnej zmluve. 

 

g) Odpredaj nebytového priestoru 

     Predkladal:  zástupca primátora 

 

Pán Igor Barényi poţiadal  o odkúpenie nebytového priestoru o výmere 20 m2 na adrese 

Nová Dubnica, Sady CaM 16. Jedná sa o nebytový priestor - skladovacie priestory na 

pozemku parc.č. KN 195 o výmere 1535m2. 

 

MsZ schválilo odpredaj nebytového priestoru o výmere 20 m2 kupujúcemu Igorovi 

Barényimu za cenu 1 419 € v zmysle predloţeného návrhu. 
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h) Zmena časti uznesenia MsZ  v Novej Dubnici č. 79 zo dňa 13. 10. 2008 bod A/4 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil  ţiadosť Viliama Kaštíla  o predĺţenie platnosti uznesenia  č.  79 zo 

dňa 13.10.2008 bod A/4, ktorým bol schválený odpredaj 3 izbového bytu  č. 41 bytového 

domu súpisné číslo 838, vchod 18 na ulici  Petra Jilemnického v Novej Dubnici, z dôvodu 

nezískania úveru v poţadovanom termíne.  

 

MsZ jednomyseľne schválilo  predĺţenie platnosti uznesenia MsZ č. 79 zo dňa 13.10.2008 

bod A/4 do 30.06.2009 s tým, ţe do uvedeného dátumu zaplatia kupujúci Viliam Kaštíl 

a Vladimíra Kaštílová, trvale bytom Nová Dubnica, Petra Jilemnického 838/18-41 kúpnu 

cenu 49 700, 42 €.   

 

9. Informácia o aktuálnom stave v investičných zámeroch 

    Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník  informoval o aktuálnom stave štyroch investičných zámeroch. Jedná sa o „Dlhé 

diely“, „Priemyselnú zónu – Hliny“, obchodné centrum a zónu, ktorá by mala byť vystavaná 

nad Kolačínom. 

Dlhé diely sú naplánované v súvislosti s výstavbou rodinných domov a bytoviek. Materiál bol 

predloţený aj na MsR. Vyvstala otázka, či mesto má pokračovať v prípravách v čase 

hospodárskej krízy. MsR odporučila pokračovať v prípravách na investíciu, s tým, ţe bol 

vypracovaný  harmonogram postupu. Realizácia technickej infraštruktúry by mala byť v 12. 

mesiaci 2010. 

Taktieţ bol vypracovaný harmonogram postupu činností na prípravu a realizáciu 

Priemyselnej zóny -  Hliny, ktorá by mala byť ukončená v 6. mesiaci 2010. 

Ďalšou investičnou akciou je výstavba nad Kolačínom a obchodného centra. Uskutočnilo sa 

rokovanie so spoločnosťou Europeum a spoločnosťou Hrivis. Obe spoločnosti  súhlasili 

s tým,  ţe uhradia finančné prostriedky na zmenu územného plánu. 

 

10. Informácia o prenájme lekárne Zdravie v Mestskom zdravotnom stredisku    
      Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník uviedol, ţe uvedený bod bol predmetom rokovania na pracovnom stretnutí 

poslancov a na zasadnutí MsR. Výsledkom rokovaní boli vznesené pripomienky, ktoré 

prerokuje so zástupcom lekárne Zdravie – pánom Bodom. Zmluva je vypracovaná 

a pripravená na podpis. 

 

MsZ vzalo na vedomie informáciu o aktuálnom stave v investičných zámeroch a informáciu 

o prenájme lekárne Zdravie v Mestskom zdravotnom stredisku. 

 

11. Záver 

 

      Diskusia: 

PhDr. Mádr informoval o obsahu listu, ktorý obdrţal od pána Waldeckera- zástupcu bytov na 

Trenčianskej ulici č. 20. V liste sú uvedené výhrady k parkovaniu motorových vozidiel pri 

„Čínskom múre , spodná časť Trenčianskej ulice a návrh rozšíriť priestor priečnym 

parkovaním. Na uvedenú situáciu poukázal PhDr. Mádr uţ v minulosti, s tým, ţe problémom 

sa  zaoberala komisia VÚPaD. Záver bol taký, ţe  MsÚ ho zaradí do návrhu investičných 

akcií v roku 2009. 
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Ing. Olaš zareagoval, ţe uvedená poţiadavka bola zaradená do návrhu rozpočtu, ale do 

rozpočtu mesta pre rok 2009 sa nedostala. 

 

Ing. Šušaník poukázal na zníţený rozpočet pre samosprávy, čo malo vplyv aj na realizáciu 

poţiadaviek. 

 

PhDr. Mádr informoval o problémoch v súbore B2. Z vnútornej strany Čínskeho múru je 

v čase daţdivého počasia súvislá kaluţa. Poţiadal oddelenie VÚPaD o odstránenie uvedenej 

závady. 

 

Pani Babuková sa zaujímala aké sú ďalšie zámery s bývalou I. ZŠ. Navrhla ju ponúknuť 

prostredníctvom internetu. 

    
Ing. Šušaník informoval, ţe v priebehu dvoch rokov mesto oslovilo viac záujemcov o vyuţitie 

objektu školy, avšak bezúspešne. 

V súčasnosti jediným záujemcom o prenájom budovy je  Bc. Kramár s cieľom preloţiť 

súkromnú ZŠ a ZUŠ z objektu bývalej MŠ. 

 

Pani Kočkovská podala poslanecký návrh v znení:  

MsZ v Novej Dubnici ukladá: 

 

a) prednostke MsÚ pripraviť na najbliţšie zasadnutie MsZ novelizáciu VZN mesta Nová 

Dubnica č. 14/2008 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová 

Dubnica, v ktorom bude v článku 13, ods. 1 doplnený bod v) v znení: 

            Prenechávanie majetku do dočasného uţívania a stanovenie podmienok uţívania inej  

            právnickej, alebo fyzickej osobe, ak ide o nehnuteľný majetok v obstarávacej cene 

            vyššej ako  33 194 €. 

 

b) Ukladá hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu splnenia tejto úlohy. 

 

Pani Kočkovská vysvetlila, ţe pri odpredávaní majetku v meste je vo VZN určené za akú 

finančnú čiastku sa predá m2. Avšak pri prenájme nie je stanovená výška nájmu. 

 

Ing. Šušaník dal hlasovať za predloţený poslanecký návrh pani Kočkovskej. 

 

MsZ schválilo poslanecký návrh 14 hlasmi. Hlasovania sa zdrţal JUDr. Holba. 

 

Ing. Proškovcová sa zaujímala v akom štádiu je dokončievanie Kultúrnej besedy. 

 

Ing. Olaš uviedol, ţe  práce  by mali byť ukončené a budova skolaudovaná  dňa 30.04.2009. 

 

Ing. Šušaník sa obrátil na Ing. Marušinca, ktorý na predošlom zasadnutí MsZ vystúpil 

s pripomienkami k činnosti spoločnosti Termonova. O uvedených pripomienkach rokoval 

primátor mesta s predstaviteľmi  spoločnosti, ktorí poţiadali o stretnutie s Ing. Marušincom 

za účelom vyjasnenia niektorých spochybnených skutočností. 

 

Ing. Marušinec vysvetlil, ţe informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti Termonova 

nie sú v súlade so zákonom. Stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti neodmietol. 

 

MUDr. Augustínová  sa zaujímala , kedy sa začne s výstavbou bytoviek v bývalej 

záhradkárskej osade pri ZŠ Janka Kráľa. 
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Ing. Šušaník  poznamenal, ţe pozemky  sú vo vlastníctve   EVPÚ a výstavba spadá do ich  

kompetencie. 

 

 

Ing. Lendel, zástupca vlastníkov a nájomníkov bytov v dome č. 730 na ul. Janka Kráľa, 

vystúpil so stanoviskom vlastníkov bytov k zámeru výstavby bytových domov spoločnosťou 

EVPÚ. Obyvatelia vyjadrili poţiadavku, aby novopostavené domy mali samostatné kotolne. 

Ďalej poţadujú vybudovať väčší počet  parkovacích miest ako je naplánované.  

Poţiadavky obyvateľov odovzdal poslancom k vyjadreniu na nasledujúcom zasadnutí MsZ. 

 

Mgr. Bašná  podala informáciu, ţe na vývesnej tabuli mesta a na www stránke mesta Nová 

Dubnica je podľa zákona o posudzovaní vplyvu na ŢP oznámenie, ţe občania sa môţu 

vyjadrovať k zámeru výstavby domov EVPÚ do 28.02.2009. 

  

Keďţe ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy členovia MsZ nemali, primátor poďakoval  

všetkým za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

  I. overovateľ                                                                                  II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Iveta Jurisová                                                                         Ing. Ján Šušaník 

    prednostka MsÚ                                                                            primátor mesta     
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