
 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  25.06.2009 

v zasadačke „Kultúrnej  besedy“ 

 

     Rokovanie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor   mesta – Ing. Ján Šušaník. 

V úvode privítal   všetkých prítomných poslancov, zamestnancov mestského úradu, 

zástupcu tlače- pani Ţalúdkovú a ostatných prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť 

poslancov: Ing. Horta,  RNDr. Perichtu,  pani Poláčkovej, neprítomnosť hlavného 

kontrolóra mesta - Ing. Petra Orgoníka PhD, ktorý je práceneschopný. Z uvedeného dôvodu 

bol z programu stiahnutý bod č. 1. Kontrola plnenia úloh z MsR a MsZ. 

Ing. Šušaník konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov (12 z 15 ) je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Šupák a Ing. Medera. 

Písaním zápisnice bola poverená Anna Szabová. Program rokovania obdrţali poslanci 

mestského zastupiteľstva na pozvánke spoločne s materiálmi.  

Bolo prikročené k prerokovaniu jednotlivých bodov v zmysle schváleného programu. 

 

2. Doplnenie a zmena Štatútu mesta Nová Dubnica 

    Predkladal: primátor mesta 

 

JUDr. Gregušová predloţila návrh na doplnenie  a zmenu Štatútu mesta Nová Dubnica. 

Štatút mesta bol prijatý v roku 2000. Odvtedy prešiel dva krát novelizáciou. V roku 2008 

schválilo MsZ zmenu organizačnej štruktúry MsÚ, z ktorej vyplynula aj poţiadavka na 

zmenu Štatútu mesta Nová Dubnica. Zároveň bolo potrebné zapracovať do štatútu aj 

zmeny, ktoré súvisia so zmenami zákona o obecnom zriadení. V návrhu je aj nový symbol 

mesta - mestská znelka. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková vyjadrila nespokojnosť s pomenovaním ulíc,  keď jedna ulica 

s rovnakým názvom je v Malom  aj  vo Veľkom  Kolačíne. 

 

JUDr. Holba zareagoval,  ţe  je to spôsobené  tým, ţe  ulica prechádza dvomi katastrálnymi 

územiami. 

 

JUDr. Gregušová vysvetlila, ţe názvy ulíc sú z centrálneho registra obyvateľov -REGOB. 

Podľa toho sú aj vydané doklady občanom. Zmena názvu by si  vyţiadala aj zmenu 

dokladov pre občanov. 

 

JUDr. Holba doplnil, ţe je v kompetencii MsZ  vydaním  VZN  zmeniť názvy ulíc. 

 

Ing. Šušaník skonštatoval, ţe podobné problémy majú nielen v Kolačíne, ale aj priamo 

v meste a potom by bolo dobré riešiť túto otázku komplexne. 

 

Ing. Medera navrhol postupne vypracovať nové pomenovanie ulíc na jednotnom princípe. 

 

Ing. Jurisová  poznamenala, ţe ak by k zmene ulíc došlo z iniciatívy mesta, náklady  

s výmenou dokladov občanov by muselo znášať mesto.   
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PaedDr. Kačíková pripomienku akceptovala  a navrhla, aby vzhľadom na súčasnú finančnú 

situáciu zmeny nerobili. Odporučila sa v budúcnosti problémom zaoberať a docieliť 

jednotné názvy ulíc. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo Doplnenie a zmenu Štatútu mesta Nová Dubnica. 

 

MsZ uloţilo zapracovať  zmeny do Štatútu mesta Nová Dubnica a vydať ho v úplnom 

znení. 

 

3. Návrh VZN č. .../2009- O čistote a verejnom poriadku  na území mesta Nová  

    Dubnica  

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mgr. Bašná  informovala o predloţenom návrhu VZN.  Bol vypracovaný z dôvodu 

aktualizácie VZN z roku 2004 a jeho dvoch doplnení z roku 2005 a 2006. Predmetom   

tohto VZN je vymedzenie práv a povinností pre právnické osoby, fyzické osoby oprávnené 

podnikať a fyzické osoby, zdrţiavajúce sa na území mesta ako aj určenie kompetencií pri 

správe a údrţbe verejných priestranstiev, nehnuteľností.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

JUDr. Holba pripomenul, ţe je potrebné posilniť kontrolnú a represívnu stránku  VZN. 

 

Pani Babuková upozornila  na prespávanie bezdomovcov na lavičkách a poţiadala  MsP 

o zjednanie nápravy. Taktieţ upozornila na  zničené detské ihriská, ktoré neplnia účel, pre 

ktorý boli vybudované. 

 

Ing. Šušaník uviedol, ţe  prizýva na rokovanie kaţdý pondelok náčelníka MsP s cieľom 

zmapovať situáciu v meste.  

Doplnil, ţe v prípade výskytu vandalizmu, je treba zavolať anonymne MsP na bezplatnom  

telefónnom čísle.  

 

PhDr. Mádr  upozornil na  vyčíňanie bezdomovcov v Areáli zdravia. Navrhol, aby MsP  

robila častejšie obhliadky. 

 

Pán Švančara  poznamenal, ţe bezdomovci sa zdrţiavajú na lavičkách v meste, avšak aj 

MsP  musí  robiť opatrenia v súlade so zákonom. Pokiaľ nenarúšajú poriadok, nemôţu ich 

z lavičiek vyhnať. Problém by sa mohol odstrániť vydaním ďalšieho VZN, v ktorom bude 

zákaz poţitia alkoholu na verejnosti. 

 

Ing. Medera  navrhol doplniť VZN v čl. 10 bod 10.1 o bod e) : odkladať komunálny odpad  

len do zberných nádob, ktoré sú určené pre daný objekt (určuje oddelenie ŢP).  

 

Mgr. Bašná  informovala o ďalšom pripravovanom VZN  o nakladaní s odpadmi, kde budú 

presne určené pravidla, prípadne postihy za nedodrţanie nariadenia. 

 

Ing. Proškovcová doplnila informáciu, ţe pokiaľ nebude  schválené VZN o nakladaní 

s odpadmi, v ktorom   toto bude  upravené, nemôţu byť obyvatelia za nedodrţanie 

nariadenia postihovaní. 

 

Pán Bezdeda upozornil na betónové lavičky na námestí, ktoré neslúţia na daný účel. 
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Navrhol ich pokryť drevenými doskami, aby ich ľudia mohli vyuţívať. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo Návrh VZN č. .../2009- O čistote a verejnom poriadku  

a území mesta Nová Dubnica.  

 

4. Návrh VZN č. .../2009 -  O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

    a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania  

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mgr. Bašná predloţila návrh VZN, ktorý je prepracovaný okrem prechodu SR na euro 

hlavne z dôvodu zjednodušenia úhrad poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi 

znečistenia. Mesto Nová Dubnica má  v evidencii cca  60 malých zdrojov, ktoré 

prevádzkujú právnické osoby a fyzické osoby  oprávnené podnikať, pretoţe malé zdroje 

prevádzkované FO nie sú spoplatnené. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

  

Pán Bezdeda navrhol  zaokrúhliť výšku pokút na celé čísla (čl. 7) 

 

Mgr. Bašná sa vyjadrila, ţe musí rešpektovať výšku pokút uvedenú v zákone, ktorá bola 

prerátaná konverzným kurzom. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo Návrh VZN č. .../2009 -  O ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania . 

 

5. Správa o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre  

    získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mgr. Oriešková  podrobne informovala o podaných projektoch, ich schválení, celkových 

výdavkoch na projekty a schválenej výške NFP ako aj o stave realizácie uvedených 

projektov. Upozornila  na  podávaný projekt „Rekonštrukcia a zníţenie energetickej 

náročnosti ZUŠ“ dňa 17.07.2009 na MV RR SR. Z uvedeného dôvodu bude zvolané  

mimoriadne MsZ, ktorého uznesenie bude tvoriť prílohu ţiadosti o NFP. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ vzalo na vedomie Správu o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave 

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

 

6. Súhrnná správa o výsledkoch  hospodárenia škôl a školských zariadení  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a správy o výsledkoch hospodárenia 

    jednotlivých  škôl a školských zariadení za rok 2008 ( § 5 ods. 7 písm. g zákona č.  

    596/2003 Z.z.)  

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Vyhňár  informoval o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V predloţenom materiáli sú uvedené finančné 

prostriedky, ktoré mali zariadenia k dispozícii  na osobné náklady (mzdy) v roku 2008 ako 

aj prevádzkové náklady jednotlivých škôl a školských zariadení. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu materiálu. 
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MUDr.  Augustínová sa  zaujímala o počet asistentov v školských zariadeniach. 

 

Ing. Vyhňár upresnil, ţe na ZŠ Janka Kráľa pracujú traja asistenti. 

 

MsZ zobralo na vedomie súhrnnú správa o výsledkoch  hospodárenia škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a správy o výsledkoch hospodárenia 

jednotlivých   škôl a školských zariadení za rok 2008 ( § 5 ods. 7 písm. g zákona č. 

596/2003 Z.z.)  

 

7. Schválenie zriaďovacích listín (úplné znenie)  

    Predkladal: zástupca primátora  

 

Ing. Vyhňár predloţil návrh  novej zriaďovacej listiny ZŠ Janka Kráľa 1 a návrh 

zriaďovacej listiny CVČ, Jilemnického 12/5.  

Dôvodom vypracovania nových zriaďovacích listín bola skutočnosť, ţe uvedené zariadenia 

majú  pôvodné zriaďovacie listiny s dodatkami a nepresnosťami. Nové ZL sú doplnené 

údajmi, ktoré chýbali podľa novelizácie zákona 596/2003 Z.z., bol upresnený predmet 

činnosti v súlade s novým školským zákonom ako aj  vecné a finančné vymedzenie 

majetku. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo 

1. Úplné znenie zriaďovacej listiny Základnej školy, so sídlom v Novej Dubnici, Janka 

Kráľa 1  

2. Úplné znenie zriaďovacej listiny Centra voľného času, so sídlom v Novej Dubnici, 

Petra Jilemnického 12/5  

   

8. Prenájom budovy mestského  zdravotného strediska spoločnosti Lekáreň na   

    Miklovkách  s.r.o. Znievska 13, 

    Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník podal informáciu  o ţiadosti spoločnosti Lekáreň na  Miklovkách, s.r.o. 

Bratislava o prenájom objektu Mestského zdravotného strediska na  ul. Gagarinova 773/5 

z roku 2008. Po viacerých pripomienkovaniach a konzultáciach  s nájomníkmi, poslancami 

a záujemcom o nájom došlo v mesiaci máj k dohode oboch strán. Účinnosť zmluvy o nájme 

MZS je od 01.01.2010. 

 

Ing. Medera povaţuje  predloţenú zmluvu za veľmi dobré riešenie vzhľadom na súčasnú 

situáciu. Vyjadril presvedčenie, ţe mesto bude  nielen vhodným partnerom pre lekárov, ale 

bude mať aj záujem zabezpečiť  spokojnosť občanov.  

 

MUDr. Augustínová sa zúčastnila viacerých rokovaní  pri úpravách zmluvy  a je 

presvedčená, ţe je vypracovaná k spokojnosti oboch strán. 

 

JUDr. Holba  informoval, ţe bude nasledovať v záujme právnej a vecnej istoty všetkých 

zainteresovaných príprava spoločného podpisovania všetkých zmlúv: nájomcovia podpíšu 

ukončenie nájomných zmlúv s mestom, súbeţne bude podpísaná nájomná zmluva medzi 

mestom a lekárňou ako aj podnájomné zmluvy medzi lekárňou a všetkými podnájomcami.  
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MsZ schválilo nájomnú zmluvu medzi mestom Nová Dubnica ako prenajímateľom a firmou 

Lekáreň na  Miklovkách  s.r.o.  Znievska 13, 851 06 Bratislava ako nájomcom od 

01.01.2010. 

 

 

9. Informácia o viazanosti finančných prostriedkov z dôvodu nízkeho výnosu dane  

    z príjmu fyzických  osôb 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová  uviedla,  ţe pri  vývoji výnosu za obdobie 01-05/2009  v príjmoch mesta 

PDFO sa javí prepad podielových daní na úroveň o 20% z plánovaných podielových daní, 

ktoré boli schválené zmenou rozpočtu na zasadnutí MsZ  27.04.2009. Z odhadu vyplýva, ţe 

mesto dostane zhruba o 560 tis. € menej ako má naplánované. Boli poţiadaní aj vedúci 

jednotlivých oddelení, aby prehodnotili čerpanie finančných prostriedkov. 

Prepad podielovej dane  činí 447 tis. €. FaMK odporučila viazanosť finančných 

prostriedkov   vo výške 187 653 € + 16 tis. € ( odmeny pre zamestnancov) a tieţ   poţiadať 

všetky organizácie mesta, aby predloţili zníţený rozpočet vo výdavkovej časti tak, aby 

došlo k 5% zníţeniu plánovaných výdavkov v období 07-12/2009. FaMK odporučila 

prehodnotiť  aj výšku dotácií pre športové kluby a v prípade potreby pouţiť   fond rozvoja 

školstva na vykrytie schodku v príjmovej časti.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Šušaník  upozornil na váţnosť situácie. Z uvedeného dôvodu odporučil  pripraviť 

viazanosť finančných prostriedkov tak, aby mesto neprekročilo ku koncu roka výdavky 

oproti príjmom. Podľa posledných informácií zo zasadnutia  ZMOS-u,  nedostatok  

finančných prostriedkov  by bolo  moţné vykryť aj pouţitím kapitálových príjmov, ak by sa 

nenašiel iný zdroj krytia. 

 

MsZ zobralo na vedomie Informáciu o viazanosti finančných prostriedkov v rozpočte mesta 

Nová Dubnica z dôvodu nízkeho výnosu dane  z príjmov fyzických osôb. 

 

MsZ uloţilo oznámiť písomne všetkým vedúcim, zodpovedným za rozpočet jednotlivých 

oddielov výšku viazanosti ich rozpočtových výdavkov. 

 

10.Predloženie správy a informovanie o výsledku kontroly NKÚ o prijatých  

     opareniach 

     Predkladal: primátor mesta 

 

Primátor mesta informoval  o výsledkoch  kontroly NKÚ SR v Meste Nová Dubnica v čase 

od 01.04.2009 do 11.05.2009.  Kontrola bola zameraná na realizáciu projektu Systém 

poradenstva  o povolaniach a zamestnaniach pre ţiakov ZŠ. Na základe zistení, ktoré boli 

uvedené v protokole mesto prijalo opatrenia, ktoré zaslalo NKÚ expozitúra Trenčín. Zo 

záveru kontroly je zrejmé, ţe prijímateľ pomoci mestu Nová Dubnica napriek zisteniam 

uvedených v protokole o výsledku kontroly neporušil podmienky pridelenia nenávratného 

finančného príspevku. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Jurisová doplnila, ţe mesto je povinné v zmysle zákona  prerokovať výsledok kontroly 

na  zasadnutí MsZ  a zaslať kontrolovanému subjektu  výsledok a výpis uznesenia z MsZ. 
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MsZ zobralo na vedomie 

1. Správu o výsledku kontroly prostriedkov  EÚ poskytnutých prijímateľov pomoci 

v rámci SOP Ľudské zdroje 

2. Opatrenia  prijaté na základe protokolu o výsledku kontroly prostriedkov EÚ 

poskytnutých prijímateľovi pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje. 

 

11. Poverenie technika PO Nová Dubnica 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

JUDr. Gregušová   predloţila informáciu  o ustanovení p. Ţáka preventivárom a technikom 

PO mesta Nová Dubnica.  Bol ustanovený na základe zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. 

o ochrane pred poţiarmi  uznesením MsZ v Novej Dubnici č. 4/2004 zo dňa 28.06.2004. 

Pán Ţák je určený na  vykonávanie preventívnych prehliadok objektov, ktoré patria mestu. 

K výkonu  činnosti je potrebné uznesenie MsZ, ktorým ho primátor poveruje vykonať 

v objektoch prehliadky. Zoznam budov patriacich mestu tvorí prílohu zápisnice.  

Na   ostatných budovách preventívne prehliadky vykonáva Hasiaci a záchranný  zbor 

z Trenčína 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.  

 

Ing. Medera sa zaujímal, kto zaplatí za vykonané pravidelné kontroly v budovách v ktorých 

sídlia   súkromné firmy. 

 

JUDr. Gregušová vysvetlila, ţe  pán Ţák musí vykonávať preventívne prehliadky na 

základe zákona o ochrane pred poţiarmi.  Mesto má uzatvorenú zmluvu s pánom Ţákom na 

vykonávanie práce bezpečnostného technika pre svoje objekty. Pre vstup do iných objektov 

na území mesta musí mať poverenie. 

 

MsZ schválilo poverenie Rudolfa Ţáka, preventivára a technika PO mesta Nová Dubnica 

vykonaním preventívnych protipoţiarnych kontrol v objektoch na území mesta Nová 

Dubnica. 

 

12. Rôzne: 

  a) Vyradenie a zaradenie majetku mesta do evidencie (komponenty detského ihriska) 

       Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak predloţil návrh na : 

  vyradenie z evidencie majetku mesta: 
- komponenty detského ihriska, inv. č. 5391, 1 kus, obstarávacia cena 8 466,55 €     

   (255 063,14 Sk) 

-  komponenty   detského ihriska,    inv.  č.  5392,    1 kus,  obstarávacia   cena   5 781,49 € 

   (174 173,16 Sk) 

MsZ  schválilo vyradenie   z evidencie majetku mesta v zmysle predloţeného návrhu. Na 

hlasovaní nebol prítomný PhDr. Mádr. 

 

 zaradenie do evidencie majetku mesta: 

- zostava Matej Economy, 1 kus, obstarávacia cena 5 939,22 € ( 178 925.00 Sk ) 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

MsZ  schválilo : 

- vyradenie majetku z evidencie majetku mesta v zmysle predloţeného návrhu 

-  zaradenie  majetku do evidencie majetku mesta podľa predloţeného návrhu 
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Na hlasovaní nebol prítomný PhDr. Mádr. 

 

  b) Vyradenie a likvidácia majetku (skleník) 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak predloţil návrh na vyradenie z evidencie majetku mesta skleník I. inv.č. 13 

v celkovej hodnote 6 961,73 €.  

Skleník je v zlom technickom stave, nefunkčný, s rozbitými sklami a ohrozuje bezpečnosť 

pracovníkov na zbernom dvore. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ schválilo vyradenie  z evidencie majetku mesta skleník I. inv.č. 13  v zmysle 

predloţeného návrhu. 

Na hlasovaní nebol prítomný PhDr. Mádr. 

 

c) Odpredaj pozemku pod garážou  Márii Haluzovej 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba  predloţil ţiadosť pani Márie Haluzovej o odkúpenie pozemku parc. č. 1147 

o výmere 18 m2 pod garáţou  súp. č. 4345, ktorá je vo výlučnom vlastníctve ţiadateľky.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku pod garáţou pani Márii Haluzovej 

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

d) Odpredaj pozemku pod garážou p.  Tatiane Kiššovej 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba informoval o ţiadosti pani Tatiany Kiššovej o odkúpenie pozemku parc. č. 

1143 o výmere 18 m2 pod garáţou  súp. č. 4341, ktorá je vo výlučnom vlastníctve 

ţiadateľky.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo odpredaj  pozemku  Tatiane Kiššovej v zmysle predloţeného 

návrhu. 

 

e)  Odpredaj pozemkov pod garážou p. Emílii Sasákovej   

Predkladal: zástupca primátora 

 

Predloţil ţiadosť pani Emílie Sasákovej o odkúpenie pozemkov parc. č. 1183/2 o výmere 

25 m2  a parc. č. 637  o výmere 22 m2 pod garáţami  súp. č. 4323 a 3192, ktoré sú vo 

výlučnom vlastníctve ţiadateľky.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo   odpredaj pozemkov  Emílii Sasákovej v zmysle 

predloţeného návrhu. 
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   f) Odpredaj pozemku pod obytnou budovou Ul. Trenčianska p. Miroslavovi  

       Krajčovičovi 

       Predkladal: zástupca primátora 

 

Predloţil ţiadosť  Miroslava Krajčoviča o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 73/2603-ín 

na zastavanom pozemku pod obytnou budovou Trenčianska 84, KN-C č. 1200 o celkovej 

výmere 377 m2. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo   odpredaj pozemku  Miroslavovi Krajčovičovi v zmysle 

predloţeného návrhu. 

 

   g) Odpredaj pozemku parc. č. 958/6 a 658/7 p. Jánovi Štrbákovi  

        Predkladal: zástupca primátora 

 

Informoval o ţiadosti Jána Štrbáka o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 958/6 o výmere 43 

m2 a pozemku parc. KN-C č. 958/7 o výmere 11 m2. 

Jeho ţiadosť bola prerokovaná na príslušných komisiách MsZ s odporučením MsR 

odpredať ţiadané pozemky. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo   odpredaj pozemku  Jánovi Štrbákovi v zmysle predloţeného 

návrhu. 

 

h) Odpredaje nehnuteľného majetku podľa zákona 182/1993 Z.z. 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba uviedol, ţe v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Mesto Nová Dubnica odpredávalo  

byty, nebytové priestory ako aj  pozemky pod obytnými domami. V rámci vysporiadania 

vlastníckych vzťahov odpredáva podľa tohto zákona aj pozemky pod obytnými domami, 

v ktorých byty odpredával do vlastníctva nájomcom a uţívateľom  bytov iný subjekt ako 

Mesto Nová Dubnica (napr.: OSBD). 

Zoznam takýchto nevysporiadaných pozemkov je uvedený v dôvodovej správe. 

Mesto bude pokračovať vo vysporiadaní pozemkov v prospech vlastníkov bytov 

v jednotlivých domoch ako celku i naďalej, avšak v súlade s § 9 ods. (2) pís. a) zákona č. 

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

nepodliehajú schváleniu MsZ.   

Predloţenú informáciu vzalo MsZ na vedomie. 

 

Po  predloţení tohto bodu programu predloţil JUDr. Holba súčasne poslanecký návrh na 

prerokovanie materiálu, ktorý poslanci obdrţali písomne pod bodom 12 i) a nebol zaradený 

v programe. Išlo o návrh „Odpredaj bytu v bytovom dome súp. č. 838-42 b. j. na Ul. Petra 

Jilemnického“  (odpredaj 2- izbového bytu č. 33 o výmere 59 m2 kupujúcim Andrejovi 

Budjačovi a Kataríne Budjačovej). Tieto návrhy sú predkladané na rokovanie MsZ priamo 

bez prerokovania vo FMK a v MsR v súlade s uznesením MsZ v Novej Dubnici č.3/2008 zo 

dňa 28.02.2008, ktorm bol schválený odpredaj bytov v bytovom dome súp. č. 838-42 b.j. na 

Ul. Petra Jilemnického podľa z.č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov. 
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V súlade s § 9 ods. 2 písm. a, z.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších  predpisov MsZ vzalo 

odpredaj na vedomie. 

 

 Diskusia 

 

MUDr. Obloţinský upozornil na neprehľadnú dopravnú situáciu na Okruţnej  ulici 

spôsobenú parkovaním nákladných áut a poţiadal  o osadenie dopravnej značky „zákaz 

státia nákladných vozidiel“ na začiatku ulice. 

 

Pán Švančara  odporučil obrátiť sa  s poţiadavkou na  komisiu VÚPaD, ktorá musí návrh 

prerokovať a   postúpiť na dopravný inšpektorát v Trenčíne. 

 

Ing. Olaš informoval o schválení návrhu komisiou VÚPaD, avšak vzhľadom na 

ekonomickú situáciu nevie, či  bude moţné značku osadiť. 

 

Pani Kočkovská  predloţila ţiadosť obyvateľov panelákov č. 362,363 na Ul. Janka Kráľa, 

v ktorej navrhujú  vybudovanie parkovacích miest za panelákmi. 

 

Ing. Olaš   si priestor  prezrel a podľa  dodaného nákresu zistil, ţe miesta na parkovanie  by 

ţiadatelia získali presunutím kontajnerov. Navrhol kontajnery nepresunúť a vyznačenie 

parkovacích miest zrealizovať len na zostávajúcej časti priestoru. Ţiadosť je moţné 

zrealizovať vzhľadom na skutočnosť, ţe v meste sa  t.č. robí vodorovné dopravné značenie 

na statické státie. 

 

Ing. Proškovcová vyslovila názor, ţe poţiadavka obyvateľov rieši len  záujem určitej 

skupiny ľudí, avšak nie je to záujem všetkých obyvateľov paneláku. 

 

Ing. Medera sa nestotoţnil s predloţeným návrhom a nesúhlasil s presúvaním kontajnerov. 

- Na poţiadavku MUDr. Obloţinského reagoval vyjadrením, ţe hoci komisia  VÚPaD 

dopravnú značku odsúhlasila, nerieši to daný problém. Ulica je dostatočne široká aj na 

odstavenie nákladných áut. Problém sa vyrieši vybudovaním  parkoviska pre nákladné autá 

a autobusy. 

 

Zároveň poţiadal Mgr. Bašnú, aby    kaţdoročne menila poradie postupnosti kosenia plôch 

(aby sa  nezačínalo vţdy dvormi, ale  raz Miklovkami, inokedy panelákmi).Navrhol 

vypracovať harmonogramu kosenia trávy. 

 

Mgr. Bašná s predloţeným návrhom súhlasila. 

 

Pán Švančara  uviedol, ţe bude potrebné riešiť  nielen parkovacie miesta na  Ul. Janka 

Kráľa,  ale aj nevyhovujúci  prechod pre chodcov, ktorý vyuţívajú najviac deti pri 

prechádzaní do školy. 

PhDr. Mádr informoval MsZ o poţiadavkách vznesených na  komisiu  VÚPaD:  

- ţiadal umiestniť spomaľovače na Trenčiansku ulicu a parkovacie plochy vyznačiť tak, aby  

   nebránili prehľadnému  opusteniu parkoviska.  

-  poţiadal o opravu výtlkov na  chodníku  od čínskeho múru aţ po Ul. SNP. 

-  navrhol vybudovať chodník, čím sa zaistí bezpečný  prechod cez cestu pre deti z MŠ na  

   Kukučínovej ulici 

-  upozornil na neudrţiavaný areál ZUŠ    

Pán Bezdeda poukázal na hlučné správanie hosťov v bare „Royal club“. 
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Náčelník MsP-pán Švančara  upozornil majiteľa baru na sťaţnosť s prísľubom, ţe bude 

zjednaná náprava. 

 

Ing. Proškovcová  na základe zistenia komisie ŢP upozornila na znečistenú fontánu riasami 

tak, ţe nevidno dno fontány. 

 

„O fontánu sa stará Bytový podnik“, vysvetlil pán Bezdeda. Údrţba je náročná s ohľadom 

na  počet psov, ktorí sa tam kúpu. Do fontány hádţu deti štrk, preto navrhol  nahradiť 

štrkový povrch chodníka betónovým. 

 

Ing. Šušaník  poznamenal, ţe  spoločnosť Termonova vykonala na vlastné náklady v roku 

2007 rekonštrukciu fontány za 469.tis. Sk. Je potrebné udrţiavať ju , pretoţe slúţi občanom 

celej Novej Dubnice.   

 

Na základe  informácií Ing. Marušinca  na  MsZ  zo dňa 15.12.2008  o hospodárskych 

výsledkoch  spoločnosti Termonova  bolo vyvolané rokovanie  s predstaviteľmi spoločnosti 

za účelom spresnenia a doplnenia  informácii.  

 

Keďţe ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy neboli, primátor poďakoval všetkým za 

účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

Ing. Iveta Jurisová                                                                       Ing. Ján Šušaník 

 prednostka MsÚ                                                                           primátor mesta     

 

 

 

 

 

I. overovateľ                                                                                  II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Anna Szabová 
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