
 

Zápisnica 

zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici konaného dňa  28.09.2009 

v Kultúrnom dome Kolačín 

 

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

V úvode privítal prítomných poslancov, zástupcu tlače pani Ţalúdkovú, TV Povaţie a 

všetkých prítomných. Ospravedlnil neprítomnosť poslancov pani  Kočkovskej a  Ing. 

Marušinca a PhDr. Mádra, ktorí prídu na zasadnutie neskôr. 

Ing. Šušaník konštatoval, ţe vzhľadom na počet prítomných poslancov je mestské 

zastupiteľstvo uznášaniaschopné. 

Za overovateľov zápisnice boli určení:  Ing. Marušinec a Ing. Hort.  

Písaním zápisnice bola poverená Anna Szabová. Program rokovania obdrţali členovia 

mestského zastupiteľstva na pozvánke spoločne s materiálom.  

Primátor mesta  poţiadal o rozšírenie programu o bod „Stanovenie platu hlavného 

kontrolóra mesta“. Za predloţený návrh dal hlasovať. 

MsZ súhlasilo s predloţeným návrhom. 

Bolo prikročené k prerokovaniu  bodu v zmysle schváleného programu. 

 

1.Správa o hospodárení  s rozpočtom mesta Nová Dubnica za I. polrok 2009 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak  uviedol, ţe MsZ dňa 27.04.2009 schválilo zmenu v rozpočte  cieľom ktorej 

bolo  zmierniť dopad  finančnej a hospodárskej krízy a prijatých  opatrení vlády SR.  

Po tejto úprave rozpočtu došlo ešte k dvom zmenám rozpočtu. Zmena  schválená dňa 

04.06.2009 vo výške 11.080 € a zmena rozpočtu schválená dňa 29.06.2009 vo výške 

1 285 €. Po týchto zmenách je rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 

6 482 797 €. 

Pokles výnosu dane z príjmov FO a aktualizovaná daňová prognóza  boli podnetom, aby 

MsZ, ktoré  zasadalo dňa 22.06.2009 schválilo materiál „Viazanosť finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta z dôvodu nízkeho výnosu dane z príjmov fyzických osôb“. 

Týmto materiálom sa zabezpečila viazanosť beţných výdavkov vo výške 191 065 €. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za I. 

polrok 2009. 

 

2. Hospodárske výsledky Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica za I. polrok 2009 

    Predkladal: riaditeľ Bytového podniku, m.p.o. 

 

Ing. Bobot informoval o plnení rozpočtu BP, m.p.o. za I. polrok 2009.Celkové plnenie 

výnosov je na  44,91 % a celkové čerpanie nákladov  na 42,73 %.  Rozdiel výnosov 

a nákladov  rozpočtu za I. polrok 2009 je 1 633,11 €  a vznikol uhradenými pohľadávkami 

na nájomných bytoch a nebytových priestoroch  za obdobie roku 2003 a 2004. 

Hospodársky výsledok za I. polrok 2009: z hlavnej činnosti je vo výške   1 928,52 € 

a    z podnikateľskej činnosti  za I. polrok 2009 je zisk vo výške                3 273,56 €  

Výsledok hospodárenia z hlavnej a podnikateľskej činnosti je vo výške    5 202,08 €  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Materiál prerokovala aj FaMK bez pripomienok členov komisie. 
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MsZ zobralo na vedomie hospodárske výsledky Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica 

za I. polrok 2009. 

 

3. Prehľad pohľadávok k 30.06.2009 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Stopiak podal informáciu o stave plnenia pohľadávok za I. polrok 2009, ktoré sú vo 

výške 149 932,01 € . Nedoplatky za rok 2009 majú klesajúci charakter. Dlh však narastá   

v poloţke: prenájom bytov, kde je nárast vyšší  o 3 tis. € oproti I. Q.  Za  prenájom 42 b.j.  

dlh stúpol oproti I. Q cca o 6 tis. €. Pohľadávka za  prenájom nebytových priestorov má 

stúpajúci charakter cca o 2 tis. € v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice.    

 

Prišiel Ing. Marušinec. 

 

MsZ zobralo na vedomie prehľad pohľadávok k 30.06.2009. 

 

4. a) Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2009 

    b) Schválenie návrhu na výber banky pre čerpanie úveru a schválenie jeho čerpania 

        Predkladala: prednostka  MsÚ 

 

a) Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica na rok 2009 
Ing. Stopiak  uviedol, ţe dôvodom zmeny rozpočtu mesta je dopad na rozpočet mesta na 

výnose dane z príjmov FO, kde po prepočte je  potrebné zníţiť príjem v beţnom rozpočte 

vo výške 333 435 € a tým aj  výdavkov v tejto výške. Rozpočet mesta spolu so všetkými 

ďalšími subjektami ako celok je oproti poslednej zmene zníţený o 112 011 €. Po tejto 

zmene je vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v celkovom objeme finančných 

prostriedkov vo výške 6 390 006 €.   

Predloţený materiál bol prerokovaný a schválený na FaMK  a tieţ na zasadnutí MsR 

s odporučením MsZ prerozdeliť výnos z DPFO tak, aby  Spojená škola Jána Bosca obdrţala 

100% finančných prostriedkov namiesto plánovaných 90%. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Medera  sa obrátil na Mgr. Bašnú s otázkou, či je vhodné v poloţke nakladanie 

s odpadmi zníţiť finančnú čiastku o 10 000 €.  Upozornil na nedostatok finančných 

prostriedkov na konci roka.  

 

Mgr. Bašná  uviedla, ţe oddelenie ŢP má  31.08.2009 čerpanie finančných prostriedkov na 

80%. Na konci roka sa budú musieť presunúť prostriedky z iných poloţiek. 

 

Ing. Proškovcová  po prerokovaní materiálu na komisii ŢP skonštatovala,  ţe v 11. a 12. 

mesiaci nebudú stačiť finančné prostriedky na úhradu faktúr za  vývoz TKO. Jesenný zvoz 

objemného odpadu a konárov z IBV a Kolačína predstavuje finančnú čiastku 8 000 € 

a z uvedeného dôvodu sa nemôţe v tomto roku uskutočniť. 

 

PaedDr. Kačíková  poznamenala, ţe  všetci občania nevyuţívajú sluţby zberného dvora 

a zrušením jesenného vývozu sa budú vytvárať čierne skládky. 

 

Ing. Šušaník doplnil, ţe je len otázkou občanov ako k danému problému  pristúpia, budú si 

musieť zvyknúť vyuţívať zberný dvor. V prípade, ţe by sa nezniţoval rozpočet v poloţke 

TKO, museli by sa  hľadať ďalšie zdroje. 
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Ing. Jurisová  vysvetlila, ţe za tuhý komunálny odpad sa musia uhradiť faktúry, ktoré sú 

vystavené podľa skutočných mnoţstiev. Ak sú výdavky v rozpočte poddimenzované, to nie 

je dôvod na  nezaplatenie faktúr.   

 

Navrhol informovať  občanov o dôvode  neuskutočnenia jesenného vývozu prostredníctvom 

Novodubnických zvestí. 

 

Mgr. Bašná vysvetlila, ţe mesto z vlastných zdrojov dotovalo odpady sumou 2 mil. Sk. 

V tomto roku  vzhľadom na krízu bude dotácia mesta výrazne niţšia. 

 

MsZ jednohlasne schválilo  návrh na zmenu rozpočtu Mesta Nová Dubnica a programov na 

rok 2009 v zmysle predloţeného materiálu v celkovom objeme finančných prostriedkov 

v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 6 390 006 €. 

 

MsZ  jednohlasne schválilo čerpanie fondu rozvoja školstva vo výške 76 470,46 €. 

 

b) Schválenie návrhu na výber banky pre čerpanie úveru a schválenie jeho čerpania 
Mesto pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2009 uţ v decembri minulého roku počítalo 

prostredníctvom úveru vykryť nedostatok kapitálových príjmov zakomponovaných 

v rozpočte vo finančných operáciách. Ing. Stopiak ďalej doplnil, ţe mesto    poţiadalo  štyri 

banky  o zaslanie ponúk na podmienky poskytnutia úveru. Mesto potrebuje vykryť 

nedostatok finančných prostriedkov vo výške cca 900 tis. €. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Ing. Marušinec podal stanovisko FaMK, ktorá na svojom mimoriadnom zasadnutí 

odporučila MsZ návrh na výber banky ako aj čerpanie úveru schváliť. 

 

PaedDr. Kačíková sa spýtala, či bolo nevyhnutné ţiadať Wellmanaţment s.r.o. Bojnice 

o vypracovanie ponuky na výber bankových spoločností a prečo mesto poţiadalo o úver    

vo výške 400 000 €, hoci boli pridelené prostriedky z eurofondov  na financovanie projektu 

„Zníţenie energetickej náročnosti Materskej školy P.  Jilemnického“.  

 

Ing. Jurisová vysvetlila, ţe úlohou Wellmanaţmentu s.r.o. bolo zistiť,  či je moţné ďalšou 

elektronickou akciou získať  výhodnejšie ponuky od bánk. Išlo o bezplatnú  sluţbu 

ponúknutú v rámci zakúpenia e-aukcie. 

 

Na ďalšiu otázku  PaedDr. Kačíkovej odpovedala, ţe mesto poţiadalo o úver  z dôvodu  

spolufinancovania prác, ktoré neboli pokryté z eurofondov (zdravotechnika 

a elektrotechnika). 

Celková rekonštrukcia vyčíslená projektantmi presiahla väčší objem, ako bolo moţné 

ţiadať,  preto bol celý projekt  rozdelený na 2 časti: práce kryté z eurofondov  a práce kryté 

z rozpočtu mesta. 

MsZ jednomyseľne schválilo: 

 

1. Dexiu banku Slovensko ako banku, s ktorou mesto Nová Dubnica podpíše úverovú  

zmluvu. 

2. úver vo výške 400 000 € prostredníctvom  „Dexia Komunál eurofondy úver“ na  

      financovanie projektu „Zníţenie energetickej náročnosti Materskej školy P.  

      Jilemnického 12/5 a elokovaných pracovísk v Novej Dubnici“ a vystavenie vlastnej  

      vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky     

      z úveru. 
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3. úver vo výške 500 000 € prostredníctvom „Dexia Komunál Komfort úver“ na  

      reštrukturalizáciu Prvého municipálneho úveru a prefinancovanie vlastných  

      investičných akcií v roku 2009 a vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad  

      banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru. 

4. úver vo výške 50 000 € prostredníctvom „Dexia Komunál superlinka“ ako  

      kontokorentný úver na krytie beţných výdavkov. 

 

5. Návrh VZN č. .../2009 - O doplnení a zmene VZN č. 4/2008    

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Mgr. Vyhňár  uviedol, ţe dôvodom  novelizácie VZN č. 4 /2008 sú zmeny, ktoré  sa 

dotýkajú: 

ZŠ –kde je potrebné schváliť všeobecný termín zápisu do 1. ročníka v ZŠ a to prvé  dva po 

sebe idúce pracovné dni konania zápisu do 1. ročníka ZŠ,  

MŠ - úprava výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ z pôvodných 11,60 € na 12,50 €, 

Zvýšenie stravnej jednotky v MŠ z 1 €, zvýšenie stravnej jednotky v MŠ z l € na 1,06 € 

( z dôvodu zabezpečenia nutričnej hodnoty stravy)  

CVČ zmena  záujmových útvarov v CVČ a s tým súvisiace poplatky v CVČ- výška 

poplatkov ostáva nezmenená. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo  VZN č. 7/2009 – O doplnení a zmene č. 4 /2008 v zmysle 

predloţeného návrhu. 

 

6. Návrh VZN č. .../2009 -  Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Mgr. Vyhňár vysvetlil, ţe dôvodom vypracovania nového  VZN,  bolo prijatie zákona 

NR SR č. 258/2009 s účinnosťou od 01.07.2009, ktorým sa novelizuje zákon SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí. V novom VZN  sú stanovené poplatky za nájom v Kultúrnej 

besede v Novej Dubnici ako aj upresnenie niektorých ustanovení v súčasnom VZN č. 

14/2008 a 3/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková sa zaujímala s kým je moţné dohodnúť prenájom  KD v Kolačíne. 

 

Ing. Jurisová informovala o uzatvorených dohodách o hmotnej zodpovednosti medzi 

mestom a zriadencom KD v Kolačíne - pánom Plaveckým a pani Vetrovou zriadenkyňou 

Kultúrnej besedy v Novej Dubnici. 

Z pohľadu prenájmu musí poţiadať fyzická  alebo právnická osoba mesto o prenájom.  

 

Pán Bezdeda navrhol  vypustiť z VZN konkrétne dátumy vykurovacieho obdobia. 

 

Na rokovanie prišiel PhDr. Mádr. 

 

MsZ schválilo VZN č. 8/2009- zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová 

Dubnica so zapracovanou pripomienkou. 
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7. Návrh VZN č. .../2009 -  O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na  

    území mesta Nová Dubnica 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mgr. Vanková predloţila návrh VZN, ktorý upravuje podmienky obmedzenia alebo zákazu 

predaja, podávania a poţívania alkoholických nápojov na území mesta Nová Dubnica.  

Cieľom je utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov 

mesta, najmä detí a mládeţe. Do VZN boli zapracované pripomienky Ing. Proškovcovej.   

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Pani Poláčková vyjadrila názor  sociálno -  bytovej komisie, ktorá predloţené VZN 

schválila bez pripomienok. 

 

Mgr. Vanková doplnila, ţe na kontrolách pohostinstiev  sa zúčastní aj štátna polícia. 

 

JUDr. Holba  navrhol  uverejniť predloţené VZN  aj v Novodubnických zvestiach.  

 

MsZ jednomyseľne schválilo  VZN č.6/2009 – O ochrane pred zneuţívaním alkoholických 

nápojov na území mesta Nová Dubnica 

 

8. Návrh VZN č. .../2009 -  O doplnení a zmene VZN č. 8/2007- Štatút  

    cintorínov 

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová predloţila návrh  VZN, v ktorom je potrebné upraviť  v štatúte časť týkajúcej 

sa stavebných prác. Ďalším dôvodom boli nízke nájmy hrobových miest v porovnaní 

s okolitými mestami, ako aj skutočnosť, ţe sa od firiem, ktoré budujú v areáli cintorínov 

hrobky nevyberá poplatok. 

Členovia  MsR  navrhli, aby bolo slovo cintorín zmenené na pohrebisko, čo je legislatívne 

označenie všetkých plôch, kde sa pochováva.  Ing. Jurisová  navrhla uskutočniť zmenu len 

v názve štatútu a nie v materiáli. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PaedDr. Kačíková sa informovala  z akého dôvodu sa neplatia poplatky za hrobové miesta 

v Malom Kolačíne. 

 

Ing. Jurisová   nevidí dôvod prečo by sa nemali platiť. Situáciu preverí  so správcom 

cintorína. 

 

MsZ   schválilo 13 hlasmi (p. Babuková sa zdrţala hlasovania) VZN č.9/2009 – O doplnení 

a zmene VZN č. 8/2007 Štatút cintorínov so zapracovanou pripomienkou. 

 

9. Návrh VZN č. .../2009 -  O nakladaní s odpadmi na území mesta Nová Dubnica    

    Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Mgr. Bašná  predloţila návrh VZN o nakladaní s odpadmi na území mesta z dôvodu 

potreby doplniť do VZN pravidlá zavedenia alebo zrušenia mnoţstvového zberu o ktorý 

majú právo podľa platného zákona o odpadoch ( č.223/2001 Z.z.) poţiadať právnické osoby 

a osoby oprávnené podnikať, keď nie je mnoţstvový zber v meste zavedený celoplošne. 

Zavedenie mnoţstvového zberu bolo čiastočne riešené vo  VZN o miestnom poplatku za 
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komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  Aby nedošlo k zneuţívaniu  je potrebné vo 

VZN vyriešiť moţné zrušenie  mnoţstvového zberu. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

Pani Poláčková sa zaujímala akým spôsobom je moţné likvidovať biologický odpad, keďţe 

mnohí občania ním plnia nádoby určené na komunálny odpad, čo nie je správne. 

 

Mgr. Bašná  - vedúca oddelenia ŢP,  poţiadala vývozcov odpadu  o zapísanie č. domu, kde 

budú mať vyloţenú nádobu s bioodpadom. Majiteľom zašle mesto upozornenie na 

nesprávnu likvidáciu odpadu. Bioodpad musí byť odvezený na zberný dvor. 

 

 Pán Bezdeda  navrhol triediť odpad aj na cintoríne. 

 

Mgr. Bašná prisľúbila zabezpečiť nádoby, zatiaľ však len na sklo. 

 

Ing. Proškovcová upozornila na zmenu  v čl. 12, ods.3,  v ktorom vlastníci alebo uţívatelia 

garáţí sú povinní umiestniť prípadný zmesový komunálny odpad do príslušných zberných 

nádob na adrese trvalého bydliska. 

 

Ing. Medera podal poslanecký návrh: vypustiť z čl.15 bod 4a,b a nahradiť ho znením: 

zakazuje sa drobný stavebný odpad  dávať do zberných nádob určených na komunálny 

odpad, ale musí  byť odvezený na zberný dvor. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo  VZN č.10/2009 – O nakladaní s odpadmi na území mesta 

Nová Dubnica so zapracovanými pripomienkami 

 

10. Dodatok  k zmluve o  zverení majetku do správy ZŠ J. Kráľa 1 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Vyhňár predloţil ţiadosť riaditeľa  ZŠ Janka Kráľa o zverenie pozemku parc.č. KN-C 

439/2 o výmere 835 m2 do správy  Základnej školy, Janka Kráľa v Novej Dubnici. 

Spomínaný pozemok sa nachádza pri škole, je nevyuţitý. Prístupová cesta do školy je 

veľmi úzka  a nie je tam  samostatný chodník pre deti a samostatná cesta pre autá. Zverením 

pozemku do správy by škola získala areál pre aktivitu detí.  

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

Uvedená poţiadavka bola prejednaná na FaMK ako aj na komisii VÚPaD s kladným 

stanoviskom. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo Dodatok  č.1 k Zmluve č. 14/2003 o zverení majetku do 

správy, ktorým  mesto Nová Dubnica zveruje Základnej škole Janka Kráľa 1,  Nová 

Dubnica časť pozemku parc.č. KN-C 439/2 o výmere 835 m2. 

 

11. Súhrnná informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno technickom  

      zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení    

      v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica, vrátane informácií  

      jednotlivých škôl a školských zariadení ( 5 ods. 7 písm. i ) zákona 596/2003 Z.z.) 

      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Vyhňár podrobne informoval o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu materiálu. 
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MsZ zobralo na vedomie Súhrnnú informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho proces škôl a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica. 

 

12. Analýza pozemkov v mestskej časti Kolačín 

      Predkladal : zástupca primátora 

 

Ing. Mgr.Vyhňár  vypracoval analýzu pozemkov vo vlastníctve mesta v k.ú. Malý Kolačín 

a v k.ú. Veľký Kolačín. Cieľom bolo zistiť vyuţívanie pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve 

mesta, prehodnotiť vyuţiteľnosť pozemkov v budúcnosti s prípadným návrhom na odpredaj  

pozemkov, zistiť moţnosti zriadenia záhradiek na pozemkoch vo vlastníctve mesta ako aj 

kontrola nájomných zmlúv na pozemky, ktoré mesto  vlastní alebo ktoré uţíva. Analýza  

pozemkov Veľkého a Malého Kolačína je ukončená. Predpoklad ukončenia  analýzy k.ú. 

Novej Dubnice je december 2009.  Kompletný materiál je  v 1 vyhotovení a obsahuje 

okrem úvodnej časti, všetky LV, všetky katastrálne mapy, fotografie pozemkov, prípadne 

nákresy. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu materiálu. 

 

Ing. Šušaník  informoval, ţe v analýze sú uvedené aj pozemky na ktorých môţu byť 

zriadené záhradky ihneď a pozemky, ktoré sa môţu ponúknuť členom ZO na výmenu za 

terajšie záhradky.  

 

PaedDr. Kačíková vyslovila poďakovanie Ing. Vyhňárovi za prehľadné  zmapovanie 

pozemkov.  

Informovala sa, či sú  vysporiadané pozemky pod KD . 

 

Ing. Jurisová skonštatovala, ţe zmapovanie je ukončené, mesto vlastní väčšinový pomer,  

boli odkúpené a zaplatené podiely. Zostala nevysporiadaná spodná časť pozemku, čo je 

moţné uţ len  súdnou cestou. 

 

Ing. Vyhňar predloţil  k nahliadnutiu mapku  s farebne vyznačenými pozemkami, 

označujúcimi vlastnícke a spoluvlastnícke podiely mesta, súkromných vlastníkov a ich 

výmery. 

 

MsZ zobralo na vedomie analýzu pozemkov vo vlastníctve mesta Nová Dubnica – k.ú. 

Veľká Kolačín a analýzu pozemkov vo vlastníctve mesta Nová Dubnica - k.ú.  Malý 

Kolačín. 

 

13. Návrh štatútu Kultúrneho domu v Kolačíne a Štatútu Kultúrnej besedy v Novej  

      Dubnici 
      Predkladala: prednostka MsÚ 

 

Ing. Jurisová  informovala o vypracovaní Štatútu a vnútorného poriadku Kultúrnej besedy 

a Kultúrneho domu v Kolačíne. Uvedený dokument rámcuje činnosť, ktorú je moţné 

vykonávať v uvedených priestoroch a podmienky, za ktorých môţu priestor vyuţívať iné 

osoby s výnimkou vlastníka Mesta Nová Dubnica. Stanovuje systém, na základe ktorého je 

moţné prenajať priestory pre občianske, politické a záujmové  zdruţenia v meste, pre 

súkromné osoby za účelom osláv a pre podnikateľov za účelom komerčného vyuţitia. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu materiálu. 
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MsZ jednomyseľne schválilo: 

Štatút a prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Kolačíne  a Štatút a prevádzkový 

poriadok Kultúrnej besedy  v Novej Dubnici so zapracovanými pripomienkami 

týkajúcich sa vypustenia z textu dátum vykurovacieho obdobia.  

 

14. Rôzne: 

 

a) Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Nová Dubnica- požiarna zbrojnica 

     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil ţiadosť  Vladimíra Bliţnáka o odpredaj nehnuteľnosti Poţiarnej 

zbrojnice súp.č. 865   na Okruţnej ulici na pozemku parc. č. 298/2 o výmere 207 m2 + 

príslušenstvo poţiarnej zbrojnice dve garáţe - súp.č. 86 na Okruţnej ulici o výmere 132 m2   

za kúpnu cenu 109.550 €. 

Ing. Jursisová vysvetlila, ţe do konca októbra je ochotný zaplatiť za predaj. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo odpredaj nehnuteľnosti - poţiarna zbrojnica súp. č. 865 

v zmysle predloţeného návrhu. 

 

b) Odpredaj pozemku Vladimírovi Bližnákovi 
     Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba informoval o ţiadosti Vladimíra Bliţnáka o odkúpenie priľahlého pozemku 

k poţiarnej zbrojnici parc. č.  KN-C 298/3 o výmere 1100 m2 za kúpnu cenu  

16 500 €. 

Pozemok je moţné odpredať priamym predajom na  základe výnimky -§  9a ods. 8 písm. b. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

PhDr. Mádr navrhol  odpredaj  pozemku podmieniť  odpredajom budovy. To zaručí, ţe aţ 

po odkúpení  poţiarnej zbrojnice mu bude odpredaný priľahlý pozemok. 

 

MsZ  jednomyseľne schválilo odpredaj priľahlého pozemku k poţiarnej  zbrojnici parc. č. 

KN-C 298/3 v zmysle predloţeného návrhu. 

 

MsZ uloţilo prednostke MsÚ podmieniť odpredaj pozemku aţ po uhradením kúpnej ceny 

za odpredaj budovy poţiarnej zbrojnice. 

 

c) Odpredaj časti pozemku parc. KN-E č. 5006/1 Štefanovi a Ivane Holišovej 

    Predkladal: zástupca primátora 

 

JUDr. Holba predloţil ţiadosť   Štefana Holiša a Ivany Holišovej o  odpredaj  časti 

pozemku parc. KN –C 420/2 o výmere 85 m2..  Pozemok sa nachádza pri  ich rodinnom 

dome a sprístupňuje vstup k danej nehnuteľnosti. 

 

FaMK, komisia VÚPaD a MsR ţiadosť o odpredaj odporučila schváliť. 

 

Nakoľko sa  v predmetnej veci vyskytli nejasnosti týkajúce sa predloţenia ţiadosti, Ing. 

Šušaník navrhol prizvať manţelov a po objasnení ţiadosti bod opäť prerokovať. 

 

MsZ odloţilo prerokovanie odpredaja uvedenej časti pozemku  parc. KN-E č. 5006/1 

Štefanovi a Ivane Holišovcom. 
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15. Stanovenie platu hlavného kontrolóra mesta 

      Predkladal: primátor mesta 

 

Ing. Šušaník informoval o plate hlavného kontrolóra, ktorý je stanovený v zmysle zákona 

o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb v znení neskorších predpisov. 

Materiál je spracovaný písomne a tvorí prílohu zápisnice. 

 

MsZ jednomyseľne schválilo k platu hlavnej kontrolórky mesta Nová Dubnica, ktorý je 

súčinom koeficientu 1,96 a priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, 

vyčíslenej na základe  údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 723,21 €, mesačnú 

odmenu vo výške 5% z mesačného platu. 

 

16. Diskusia 

 

Pani Poláčková  upozornila  na  rýchlu jazdu motorkárov a majiteľov áut v lokalite IBV 

Miklovky a zároveň  poţiadala MsP o častejšie kontroly, prípadne riešiť tento problém 

umiestnením  spomaľovačov.  

 

Pán Brezina uviedol, ţe MsP  nemá   technické vybavenie na meranie rýchlosti ,ale môţu 

poţiadať o súčinnosť štátnu políciu. 

 

PhDr. Mádr opakovane upozornil na problém parkovania pri „čínskom múre“. Navrhol 

kolmé parkovanie, čím by sa zvýšil počet parkovacích miest. 

Vzhľadom na nerešpektovanie dopravnej značky, navrhol v danej lokalite umiestniť 

spomaľovače. 

 

Pán Bezdeda poţiadal o umiestnenie lavičiek pri chodníkoch v blízkosti Druţby a veţiaku.  

 

Mgr. Bašná  vysvetlila, ţe  vzhľadom na finančnú situáciu  je moţné ţiadosť zrealizovať aţ 

v budúcom roku,  pretoţe tento rok  uţ na nákup lavičiek nie sú potrebné finančné 

prostriedky.  

 

17. Záver 

 

Keďţe ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, 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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