Zápisnica
zo zasadnutia MsZ v Novej Dubnici
konaného dňa 29.05.2019 v Kultúrnom dome Kolačín
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie MsZ otvoril a viedol primátor mesta Ing. Peter Marušinec. Na úvod privítal
hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ, vedúcich oddelení MsÚ, náčelníka MsP, riaditeľa BP
Nová Dubnica, m.p.o., riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s. r. o., riaditeľku ZpS, verejnosť a
zástupcov regionálnych médií. Ospravedlnil neprítomných poslancov p. Cucíka,
Bc. Marušinca. RNDr. Perichta, CSc. príde na zasadnutie neskôr. Ing. Marušinec
skonštatoval, že vzhľadom na počet prítomných poslancov (12 z 15) je mestské zastupiteľstvo
uznášaniaschopné. Návrh programu rokovania dostali poslanci na pozvánke spoločne s
príslušnými materiálmi. Ako prvé dal hlasovať o programe zastupiteľstva tak, ako bol
zverejnený v zmysle § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Za návrh programu ako celok
hlasovali všetci poslanci. Bc. Pažítka predložil poslanecký návrh, aby sa z programu
rokovania stiahol bod č. 13 - Prenájom pozemku parc. KN-C č. 99/10 pod predajným stánkom
na Mierovom námestí v Novej Dubnici spoločnosti M&J, s.r.o., Bratislava. MsZ v Novej
Dubnici jednomyseľne schválilo poslanecký návrh Bc. Pažítku. Bc. Pažítka predložil ďalší
poslanecký návrh, aby bol program rokovania doplnený o bod č. 13 – Menovanie do funkcie
riaditeľa ZUŠ Štefana Baláža v Novej Dubnici. MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo
poslanecký návrh Bc. Pažítku. Za návrh programu ako celok po jeho zmene hlasovali všetci
poslanci. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Bukovčák a Bc. Cucík. Písaním zápisnice
bola určená p. Mikulová. Poslanci následne prikročili k prerokovaniu schváleného programu
podľa jednotlivých bodov.
1. Správa o hospodárení s rozpočtom mesta za I. – III. mesiac 2019
Predkladala: prednostka MsÚ
Vnútorné členenie rozpočtu schváleného dňa 12.12.2018:
- bežný rozpočet je prebytkový vo výške 483 971 €, v príjmovej časti je vo výške 7 441 071 €
a vo výdavkovej časti vo výške 6 957 100 €
- kapitálový rozpočet je v príjmovej časti 6 960 € a vo výdavkovej 237 131 €, teda schodkový
vo výške -230 171 €, schodok je vykrývaný prebytkom v bežnom rozpočte
- finančné operácie sú v príjmovej časti vo výške 100 € a vo výdavkovej 253 900 €, sú
postavené ako schodkové vo výške - 253 800 €
- celkom je rozpočet vyrovnaný , príjmová aj výdavková časť je vo výške 7 448 131 €.
Porovnaním príjmov a výdavkov uskutočnených v príslušnom účtovnom období sa zistí
zmena stavu peňažných prostriedkov, t.j. prebytok alebo úbytok peňažných prostriedkov a
tiež prebytok alebo schodok rozpočtu. Kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu a výdavkami
rozpočtu k 31.03.2019 je prebytok, vo výške 556 660,28 €, pri plnení príjmov na 30 % a
výdavkov na 23 %. Spolu s finančnými operáciami je rozpočet vyrovnaný a výsledok
hospodárenia mesta s rozpočtom je 538 523,19 €. Správa je podrobne spracovaná a tvorí
prílohu zápisnice.
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Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať
na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom mesta za I. – III. mesiac 2019.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení s rozpočtom
mesta Nová Dubnica za I. – III. mesiac 2019.
2. Prehľad pohľadávok k 31.03. 2019
Predkladala: prednostka MsÚ
Informácia o stave pohľadávok k 31.03.2019 je podľa jednotlivých druhov: daň z
nehnuteľnosti, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, poplatky za
odpad, poplatky za psov, verejné priestranstvo, nájom pozemkov, prenájom budov a bytov,
pokuty a penále, prenájom mestskej tržnice, pohľadávky z faktúr v evidencii mesta, daň za
ubytovanie, poskytnutá zľava pri predaji mestského bytu, poplatok za malý zdroj znečistenia,
pohľadávky zo zmlúv a pohľadávky z predaja pozemkov. K 31.3.2019 sú pohľadávky za
obdobie rokov 2005 - 2018 vo výške 159 338,86 €. Pohľadávka, ktorá vzniká v roku 2019 je
vo výške 15 277,33 €. Celkom sú pohľadávky vo výške 174 616,19 €. Nakoľko výmery na
dane boli vydávané až v 4/2019, pohľadávky sú v lehote splatnosti a boli vyčíslené na základe
predpisov vo výške 795 772,80.
Ing. Lackovičová oznámila stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí odporučila zobrať
na vedomie prehľad pohľadávok k 31.03.2019.
JUDr. Holba sa spýtal na dve realitné spoločnosti, ktoré majú pohľadávku 2 000 € a 3 000 €,
či sú tieto pohľadávky vymožiteľné.
Ing. Marušinec odpovedal, že za týmito realitnými spoločnosťami stojí personálne tá istá
osoba, s ktorou sú stále problémy.
Mgr. Zemko sa spýtal, či osoba, ktorá stojí za touto spoločnosťou je občan Novej Dubnice.
Ing. Lackovičová odpovedala, že nie.
Na zasadnutie prišiel RNDr. Perichta, CSc.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie prehľad pohľadávok k 31.3.2019.
3.

Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2019 o názve ulíc
Predkladala: prednostka MsÚ

V súlade s Územným plánom mesta Nová Dubnica, schváleným MsZ v Novej Dubnici
uznesením č. 132 účinným dňa 29.12.2012 a jeho Zmien a dodatkov, schválených MsZ v
Novej Dubnici uznesením č. 114, účinným dňa 20.11.2015 a Zmien a doplnkov č. 2,
schválených MsZ v Novej Dubnici uznesením č. 76, účinným dňa 22.10.2018 bola v roku
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2017 zahájená výstavba rodinných domov v urbanistickom okrsku I - obytná zóna Vavrová.
Na základe žiadosti investora Realitka 4U, s.r.o. a z dôvodu skolaudovania komunikácií v
predmetnej lokalite a plánovaných kolaudácií niektorých rodinných domov v blízkej dobe,
vznikla potreba pomenovania novovzniknutých ulíc, v súlade s § 2b, § 6 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a vyhlášky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní
stavieb v znení vyhlášky č. 141/2015 Z. z. Investor navrhol tieto názvy ulíc: Levanduľová
ulica, Šípková ulica, Jabloňová ulica, Višňová ulica, Hrušková ulica.
MsZ v Novej Dubnici 12 hlasmi schválilo VZN mesta Nová Dubnica č. 3/2019 o
určení názvu ulíc v obytnej zóne Vavrová. Hlasovania sa zdržal p. Dvorský.
4. Správa o hospodárení a podnikateľskej činnosti spoločnosti TERMONOVA, a.s.
za rok 2018
Predkladal: primátor mesta
Spoločnosť TERMONOVA, a.s. bola založená v roku 2002. Predmetom činnosti podnikania
spoločnosti je od vzniku spoločnosti výroba a rozvod tepla a od roku 2010 výroba a dodávka
elektriny. Výroba tepla a elektriny bola v roku 2018 realizovaná na báze 100% využitia
obnoviteľných zdrojov energie, v štyroch biomasových kotloch.
Výroba a predaj tepla, chladu a elektriny v roku 2018:
• výroba tepla zo štiepky celkom v kWh
86 395 400
- z toho výroba tepla na dodávku ÚK a TÚV v kWh
36 290 570
- z toho výroba tepla na dodávku chladu
204 630
- z toho výroba tepla na výrobu elektriny v kWh
49 900 200
• marené teplo v kWh
33 810 200
• predané teplo v kWh
33 141 469
• predaný chlad v kWh
74 800
• výroba elektriny na svorkách generátora kWh
14 826 778
• predaj elektriny – dodávka do siete SSE, a.s. v kWh
/Zmluva o výkupe elektriny na krytie strát č. 270-2018/
12 716 678
• predaj elektriny – doplatok SSE-D, a.s. v kWh
/Zmluva o doplatku č. 270/2018/D/
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti bola v roku 2018 výroba, rozvod a predaj tepla
a teplej úžitkovej vody, chladu, výroba elektriny a predaj elektriny. Tržby z predaja tepla,
elektriny a chladu tvoria takmer 91% z celkových výnosov spoločnosti.
Mgr. Zemko poznamenal, že spoločnosť má z dlhodobejšieho hľadiska v pláne doplnenie
technológie biomasovej teplárne o filtračné zariadenie, ktoré bude nutné nainštalovať
v súvislosti so sprísnením legislatívy týkajúcej sa emisných limitov. Doplnenie filtračného
zariadenia bude mať priaznivý dopad na zníženie emisií vypúšťaných do ovzdušia. Chcel
vedieť, koľko v súčasnosti vypúšťajú emisií? Bolo prezentované, že vypúšťajú emisie nulovej
hodnoty.
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Mgr. Bašná uviedla, že TERMONOVA, a.s. je zaradená ako stredný zdroj znečisťovania
ovzdušia, takže nepodlieha schvaľovaniu obci. Povoľovacím a kontrolným orgánom je
Okresný úrad v Ilave. Keďže TERMONOVA, a.s. spaľuje biomasu – drevnú štiepku,
považuje sa za nulového producenta emisií CO2, ale ostatné emisie by mali byť monitorované.
Mesto Nová Dubnica môže vyžiadať výsledky merania emisií z tohto zdroja z okresného
úradu. Nemá vedomosť o tom, že by sa zmenila v danej oblasti legislatíva, takže dôvod
výmeny filtrov nie sú známe.
JUDr. Holba poznamenal, že KSRM v minulosti niekoľkokrát hovorila o potrebe prehodnotiť
akcie mesta vo výške 4%. Spýtal sa, či sa chce mesto týmto v budúcnosti zaoberať.
Ing. Marušinec odpovedal, že je plánované valné zhromaždenie spoločnosti, kde hlavnými
bodmi okrem rozdelenia hospodárskeho výsledku má byť aj zmena stanov, ktoré nebudú
umožňovať odpredať tieto akcie tretím osobám, len v rámci akcionárskej štruktúry. Z pohľadu
toho, že jeden z akcionárov drží majoritu v rukách, tieto akcie budú pre neho nerelevantné.
Hodnotu majetku mesta nebude možné speňažiť, pokiaľ nebude vôľa generálneho akcionára.
Tento materiál bol predložený aj mestskej právničke na analýzu.
p. Dvorský uviedol, že ho zaujalo, že najväčšou nákladovou položkou spoločnosti sú náklady
na energie a to 44%.
p. Bukovčák sa spýtal, prečo je tento materiál predkladaný na MsZ, či nie je spôsob ako
docieliť, že zástupca spoločnosti by sa zúčastnil zasadnutia.
Ing. Marušinec odpovedal, že na MsZ sú predkladané všetky správy o hospodárení, v ktorých
je mesto akcionárom. Dodal, že pozvánka na zasadnutie bola spoločnosti
TERMONOVA, a.s. doručená.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu
a podnikateľskej činnosti spoločnosti TERMONOVA, a.s. za rok 2018.

o hospodárení

5. Správa o činnosti MsP za rok 2018
Predkladal: náčelník MsP
MsP mesta Nová Dubnica je poriadkový útvar, ktorý zriadilo MsZ všeobecne záväzným
nariadením v roku 1991 na základe zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p. a
doplnkov. K 31.12.2018 na MsP pracovalo 12 zamestnancov. V policajnej profesii pracovalo
8 príslušníkov MsP - všetko muži. Na chránenom pracovisku mestského kamerového systému
k dátumu 31.12.2018 pracovali 4 ZŤP pracovníci na polovičný pracovný úväzok. Na MsP
Nová Dubnica bolo v roku 2018 zaevidovaných celkovo 1 938 priestupkov, čo je o 255
priestupkov menej, ako v roku 2017, pričom z tohto počtu bolo objasnených 1 928, čo
predstavuje objasnenosť 99,44%, čo je o 0,13 % viac ako v roku 2017. Celkovo v roku 2018
bolo blokovým konaním riešených 1 037 priestupkov, čo je o 51 menej ako v roku 2017,
uložená suma za pokuty bola vo výške 11 335 €. Znížený počet zistených priestupkov nastal
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tým, že od začiatku roku pracovalo na MsP 7 policajtov, až v mesiaci august a september boli
prijatí 2 noví policajti, no títo nemohli samostatne vykonávať službu. Od polovice septembra
2018 až do decembra 2018 boli v Strednej odbornej škole Nitra. Chránené pracovisko obsluha kamerového monitorovacieho systému - bolo v zmysle zmluvy s ÚPSVaR v Trenčíne
prevádzkované počas celého roka 2018. Pracovisko zabezpečovali 4 ZŤP pracovníci, 2 muži,
2 ženy na polovičný pracovný pomer. MsP v Novej Dubnici počas roku 2018 vykonala 1
preventívnu akciu zameranú na kontrolu požívania alkoholických nápojov, 4 prednášky k
dopravnej bezpečnosti školskej a predškolskej mládeži, 2 prednášky smerované na
predchádzanie trestnej činnosti na prestárlych osobách. K výkonu služby v roku 2018
používali zväčša vozidlo zn. Citröen Berlingo a s týmto vozidlom najazdili vo výkone služby
celkovo 23 383 km. Príslušníci MsP počas kalendárneho roka 2018 skontrolovali 203
majiteľov psov. Kontroly boli zamerané na evidenčné čísla psov a taktiež, či si majitelia
splnili svoju povinnosť zaplatenie poplatku za psa za daný kalendárny rok. Počas roku 2018
bolo odchytených a následne krátkodobo umiestnených 23 psov v kotercoch v spoločnosti
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.. Z tohto počtu boli do útulku Občianske združenie Trenčianske
labky odovzdané 3 psy, ktorým boli nájdení noví majitelia. Zostávajúcim 20 psom sa podarilo
vypátrať majiteľov. Príslušníci mestskej polície v roku 2018 z mesta odstránili 24 vrakov - §
48 zákona č. 372/1990 Zb. s odvolaním sa na VZN č. 4/2018 o odpadoch, pričom
problematika tzv. vrakov je riešená zákonom č. 79/2015 Z.z.. Majitelia boli vyzvaní na
odstránenie svojich starých vozidiel, čo v 20 prípadoch vykonali v 6 prípadoch boli vozidlá
odtiahnuté na určené vrakovisko do Dubnice nad Váhom.
Mgr. Pekařová sa informovala, aké má MsP kompetencie, čo sa týka problematiky
bezdomovcov. Občania očakávajú, že to má riešiť mesto, ale pokiaľ sedí podgurážený na
lavičke a neruší nočný kľud, tak to nie je dôvod na zásah. Spýtala sa, či chodia aj hlásenia.
Mgr. Šimák odpovedal, že problematiku bezdomovcov zahŕňa zákon č. 372/90 Zb.
o priestupkoch a u bezdomovcov je možný postih podľa tohto zákona. Postačuje, ak
zapáchajú alebo majú okolo lavičky neporiadok. Toto zahŕňa aj občiansky zákonník. Hlásenia
na bezdomovcov sa vyskytujú často. Informoval aj o režime v nocľahárni.
Bc. Cucík sa spýtal, ako náčelník MsP vidí spoluprácu s policajným zborom, či sú oblasti, kde
by sa dala táto spolupráca zlepšiť.
Mgr. Šimák odpovedal, že spolupráca je na dobrej úrovni. Spolupodieľajú sa pri zabezpečení
dopravných nehôd, domových prehliadok, pátraní po osobách a veciach, ako i trestnej
činnosti. Zlepšenie spolupráce je možné v oblasti zabezpečenia verejného poriadku pri
športových a kultúrnych akciách.
Bc. Cucík sa ďalej spýtal, či Obvodné oddelenie Dubnica nad Váhom riešilo len jeden
priestupok § 47 priestupkového zákona, a či to nie je málo.
Mgr. Šimák uviedol, že je to málo a Obvodné oddelenie Dubnica nad Váhom sa podieľalo
v konaní o priestupkoch necelým 1%.
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MUDr. Augustínová chcela vedieť, kde sa rozširoval kamerový systém, v ktorej časti mesta.
Ďalej sa spýtala, či nie je v pláne osadiť kameru na Ul. Gorkého smerom ku kostolu.
Mgr. Šimák vysvetlil, že kamerový systém sa nerozširoval, iba sa modernizovali kamery na
Mierovom námestí a modernizovalo sa optické vedenie na Ul. P.O. Hviezdoslava,
Ul. P. Jilemnického a Ul. Topoľovej.
Ing. Marušinec uviedol, že pokiaľ mesto žiada o rozšírenie kamerového systému z prevencie
kriminality, dostane určitý balík peňazí. Musí to naplánovať tak, aby sa vybudovalo aj
trasovanie optickej siete, ktoré nie je lacné a aby sa osadila aj kamera. Niekedy mesto dopláca
z vlastných zdrojov viac, niekedy menej.
p. Bukovčák sa spýtal, kedy fungujú kamery. Ďalej chcel vedieť, či dochádzalo k výpadkom
kamier. Počul, že keď občania chceli niečo riešiť, nebol záznam. Chcel vedieť, či stále
dochádza k výpadkom.
Mgr. Šimák odpovedal, že k výpadku kamier došlo v mesiaci február, kedy došlo
k pretrhnutiu optického vedenia na Ul. SNP. Kamery fungujú nepretržite, je z nich vykonaný
aj záznam. Nedochádza k výpadkom.
p. Bukovčák sa informoval ohľadne parkovania pri škôlke za poštou. Zaujímalo ho, aká je
tam situácia, hlavne ráno.
Mgr. Šimák uviedol, že na základe sťažností zamestnankýň MŠ Kukučínova bolo pristúpené
k riešeniu dopravnej situácie na križovatke a ceste ku škôlke. Rozmer križovatky neumožňuje
parkovanie podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 8/2009.
p. Bukovčák sa spýtal Ing. Marušinca, či by tam mesto nemohlo vybudovať parkovisko.
Ing. Marušinec vysvetlil, že mesto sa s touto otázkou vybudovania parkoviska zaoberalo.
Obáva sa, že parkovisko by bolo obsadené zamestnancami spoločnosti, ktorá sa v blízkosti
nachádza, je s tým problém aj na Mierovom námestí. Navrhol osadiť dopravnú značku, ktorá
dovolí na danom úseku zastaviť, ale nedovolí stáť. To znamená, že rodičia tam budú môcť
zastaviť, vyložiť a naložiť dieťa.
JUDr. Holba uviedol, že by bolo dobré rozbehnúť propagačnú akciu ohľadne čipovania,
minimálne v Novodubnických zvestiach. Má mesto prehľad, koľko máme čipovaných psov?
Ing. Bašná odpovedala, že nie, lebo register psov mesto nevedie. Obci neprislúcha povinnosť
kontrolovať čipovanie, obec má povinnosť zverejniť článok o povinnosti čipovania psov.
JUDr. Holba sa ďalej informoval ohľadne odstránenia vrakov.
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Mgr. Šimák vysvetlil, že sa odstránilo 26 vrakov, 20 odtiahli majitelia po výzve na
odstránenie, 6 vozidiel bolo MsP odstránených na určené vrakovisko Kolman v Dubnici nad
Váhom.
Bc. Bukovčák nadviazal na to, čo sa hovorilo o parkovisku, ktoré by sa „teoreticky“
vybudovalo pri škôlke za poštou. Keby sa vybudovalo, že by ho obsadili autá zamestnancov
firmy, ktorá tam je. Podľa neho existuje značenie na maximálnu dobu státia 30 minút, či by
takéto niečo nebolo riešenie na parkovisku pri škôlke alebo na vybrané parkoviská v rámci
mesta. Tieto miesta by neboli blokované niekým, kto tam stojí 8 až 10 hodín.
Ing. Marušinec uviedol, že ak sa parkovisko obmedzí vozidlami, ktoré tam budú stáť alebo sa
to obmedzí časovo, sú to neefektívne vynaložené finančné prostriedky, nakoľko časové
obmedzenie bude slúžiť ráno 30 minút a poobede 30 minút. Cez víkend tam nebude môcť stáť
nikto. Oproti sú rodinné domy, ak by sa tam vytvorilo viac parkovacích miest a povolí sa tam
dlhšie státie, ako by sme predišli tomu, aby sa neznížila kvalita bývania v týchto rodinných
domoch? Navrhol vyskúšať osadiť tam dopravnú značku zákaz státia, a do konca roka to
odsledovať. Pokiaľ bude situácia vyhovujúca, zostane tam len dopravné značenie, ktoré platí
aj počas víkendov. Ak by si to situácia vyžiadala, bude sa uvažovať nad investíciou do
parkovacích miest. Myslí si, že efektívnejšie by boli parkovacie miesta na Ul. Trenčianskej.
MUDr. Augustínová dodala, že by sa malo pouvažovať toto riešiť aj na Mierovom námestí,
pretože taktiež sú tam odstavené autá, ktoré patria k tým firmám a v dopoludňajších hodinách
tam nie je šanca zaparkovať.
Ing. Marušinec odpovedal, že v tejto súvislosti oslovil aj riaditeľa tejto súkromnej firmy, ktorá
sídli na Mierovom námestí a požiadal ich, aby s akcionármi prediskutovala problematiku
parkovania. Jedna z alternatív je, že by sa spolupodieľali na vybudovaní parkovacích miest na
Ul. Trenčianskej. Rokovanie sa uskutočnilo minulý týždeň a čaká na výstup, nakoľko
akcionári sú zo zahraničia.
Bc. Bukovčák sa spýtal, v akom stave sú radary, ktoré mali merať rýchlosť áut na výstupe
z mesta a radar, ktorý je na vstupe od Trenčianskej Teplej.
Ing. Marušinec odpovedal, že radary boli nainštalované ako skúšobná prevádzka pre
Ministerstvo vnútra SR. Spoločnosť, ktorá ich tam nainštalovala, rieši zmenu legislatívy
s Ministerstvom vnútra SR už asi 2 roky. Je to na dobrej ceste, dôjde k zmene legislatívy
a bude možné na základe týchto zariadení vyberať aj pokuty za rýchlosť.
p. Bukovčák sa spýtal, čo sa týka zákazu vstupu psov do podlubia, ako to vnímajú občania.
Mgr. Šimák uviedol, že nie je problém.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o činnosti MsP v Novej
Dubnici za rok 2018.
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6. Výročná správa o hospodárení a činnosti poskytovateľa sociálnej služby za rok 2018
Predkladala: riaditeľka zariadenia
ZpS Nová Dubnica je zariadenie s právnou subjektivitou od 1.4.1992. Traja klienti pobytom v
nemocnici presiahli zákonom stanovenú lehotu a za 141 dní ZpS vrátilo na základe Zmluvy o
poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych
služieb za neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb za rok 2018 čiastku 1 512,37 €, o
ktorú bol ponížený rozpočet. Rozdiel rozpočtových príjmov o 11 811,25 € vznikol
prekročením vlastných príjmov, novým financovaním zo ŠR a vratkou za neobsadené miesta
pobytom v nemocnici. V roku 2018 ZpS nemalo pridelené zo ŠR žiadne kapitálové výdavky,
ale žiadali o preklasifikovanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové
výdavky v celkovej sume 2 880,00 €. Zariadenie k 31.12.2018 eviduje pohľadávky voči
klientom zariadenia v sume 8 015,93 € - najvyššia pohľadávka klienta predstavuje čiastku
2 544,15 €. Záväzky – voči dodávateľom k 31.12.2018 predstavujú sumu 1 181,65 €. Jedná
sa o nevyfakturované dodávky potravín za posledný decembrový týždeň, ktoré boli uhradené
v januári 2019. Na depozitnom bankovom účte sú uložené vrátky za pobyt po zosnulých
klientoch až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedičskom konaní, v celkovej
sume 3 264,65 €. Na uvedenom bankovom účte sú uložené aj sponzorské finančné prostriedky
vo výške 8 437,93 € a tiež mzdy zamestnancov za mesiac december 2018, vyplatené v januári
2019.
Mgr. Zemko uviedol, že kapacita klientov je 54 osôb a aktuálny stav je 53 osôb.
Mgr. Urbanová vysvetlila, že je to reálny stav, ktorý sa udáva do štatistiky. Vzniká to
pobytom v nemocnici, keď odíde alebo zomrie klient a obdobím pokiaľ nastúpi nový.
Mgr. Zemko chcel vedieť, koľko je v zariadení pre seniorov Novodubničanov.
Mgr. Urbanová uviedla, že keď nie sú obsadené miesta, musia sa vrátiť peniaze štátu. Keď je
voľné miesto, zoberú kohokoľvek. Prednostne sa berú Novodubničania, sú obdobia, kedy
nikto do zariadenia nechce ísť, hlavne v letných mesiacoch. Prídu klienti, ktorí patria skôr do
hospicu. Akonáhle príde jeseň, záujem je väčší.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie výročnú správu o hospodárení
a činnosti poskytovateľa sociálnej služby za rok 2018.
7. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. za rok
2018
Predkladal: riaditeľ spoločnosti
Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. vykonávala za rok 2018 činnosti ako podnikanie v
oblasti nakladania s odpadmi, cestná nákladná doprava, elektroinštalácie a údržba verejného
osvetlenia, zimná a letná údržba cestných komunikácií a chodníkov, drobné opravy ciest a
chodníkov, demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu, mechanické úpravy na
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objednávku alebo na zmluvnom základe, záhradnícke a sadovnícke práce, údržba zelene,
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájom priemyselného tovaru,
podnikateľské poradenstvo, kúpa tovaru za účelom jeho predaja a sprostredkovanie obchodu.
Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2018 bol 29, z toho 2 vedúci zamestnanci.
Náklady boli vo výške 660 785,05 €. Výnosy boli vo výške 639 212,48 €. Hospodársky
výsledok za rok 2018 bola strata - 21 572,57 €.
RNDr. Perichta, CSc. sa spýtal, či zabezpečujú aj kosenie v meste, či to stíhajú.
p. Galovič odpovedal, že áno, ale momentálne nestíhajú pre zlé počasie.
JUDr. Holba sa spýtal, koľko rokov je spoločnosť v strate.
p. Galovič odpovedal, že za minulý rok mala spoločnosť zisk, a ten sa použil na kúpu
smetiarskeho vozidla Mercedes.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. za rok 2018.
8. Informatívna správa o hospodárení spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. za rok
2018
Predkladala: konateľka spoločnosti
Uznesením č. 12 zo zasadnutia MsZ dňa 28.04.2008 bolo schválené založenie obchodnej
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. so 100%-nou účasťou mesta. Spoločnosť vznikla dňa
23.07.2008 vykonaním zápisu do Obchodného registra a bola založená zakladateľskou
listinou zo dňa 02.04.2009. Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti je mesto Nová
Dubnica. Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené peňažným vkladom jediného
spoločníka vo výške 6 639 €. Orgánmi obchodnej spoločnosti je valné zhromaždenie, ktorého
členom je Ing. Peter Marušinec, primátor mesta, dozorná rada zložená z poslancov MsZ a
konatelia spoločnosti, ktorých vymenovalo valné zhromaždenie spoločnosti. V roku 2018
spoločnosť zamestnávala na trvalý pracovný pomer alebo dohodu 33 zamestnancov. Mzdové
náklady predstavovali výšku 37 337,63 € vrátane daní a odvodov. Spoločnosť za rok 2018
disponovala s majetkom v celkovom objeme 1 448 997. Celkové výnosy spoločnosti boli
v objeme 239 065 € a náklady vo výške 288 394 €. Dňa 20.03.2019 sa konalo zasadnutie
Dozornej rady spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., ktorá odporučila valnému
zhromaždeniu spoločnosti schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2018 a
výsledok hospodárenia- stratu spoločnosti za rok 2018 vo výške 49 328,90 € zaúčtovať ako
stratu minulých období vo výške 49 328,90 €. Dňa 20.03.2019 sa konalo zasadnutie Valného
zhromaždenia spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., ktoré schválilo riadnu individuálnu
účtovnú závierku za rok 2018 a schválilo výsledok hospodárenia - stratu spoločnosti za rok
2018 vo výške 49 328,90 € zaúčtovať ako stratu minulých období vo výške 49 328,90 €.
p. Bukovčák sa spýtal, či by bolo možné v pokladni kúpaliska prijímať platby kartou.
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Ing. Lackovičová odpovedala, že sa o tom neuvažovalo, pretože poplatky za terminál by sa
museli banke platiť počas celého roka a využívalo by sa to len v sezóne.
Ing. Marušinec doplnil, že keby klienti zaplatili kartou, dobili si kredit a neminuli by ho, pri
odchode by sa im museli vrátiť peniaze v hotovosti.
p. Bukovčák sa spýtal, že keby sa to spraví naopak, že by si nedobili kredit, ale zaplatili by až
na konci.
Ing. Marušinec odpovedal, že riziko by bolo, že nezaplatia.
p. Bukovčák dodal, že na kúpalisku je bezpečnejšie mať so sebou kartu ako hotovosť.
Ing. Marušinec uviedol, že ľudia majú možnosť si dobiť kredit aj za 100 €, ale zaplatia
v hotovosti, keď to neminú, tak sa im to pri odchode vráti, nepotrebujú mať na kúpalisku
hotovosť. Ten čip slúži ako úschova peňazí. Pri bankovej karte je to tak, že ľudia si dobijú
hotovosť cez kartu a vrátiť sa im to bude musieť v hotovosti.
Bc. Bukovčák doplnil, že ľudia sú s takýmto spôsobom platby nespokojní. Na mnohých
kúpaliskách to funguje tak, že limit na jeden čip je 20 € a nemusí sa to dobíjať vopred
a zaplatí sa až pri výstupe.
Ing. Marušinec odpovedal, že musel by byť zabezpečený areál.
Ing. Lackovičová dodala, že každý deň ľudia odchádzajú s náramkami a nevrátia ich. Kredit,
ktorý tam mali a nevybrali si ho v ten deň, im prepadne. Bola otvorená aj tretia pokladňa, aby
si ľudia mali možnosť kredit dobiť a nemuseli prechádzať cez turnikety.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne zobralo na vedomie správu o hospodárení spoločnosti
Nová Dubnica Invest, s.r.o. za rok 2018.
9.

Zmena uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 13 zo dňa 09.03. 2016 a uznesenia MsZ
č. 12 zo dňa 28.02.2018
Predkladal: zástupca primátora

MsZ v Novej Dubnici svojím uznesením č. 4 zo dňa 20.02.2019 schválilo zvýšenie sadzieb
nájomného za prenájom nebytových priestorov vo forme Dodatku č. 10 k Zásadám
hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica. Na základe uvedeného a z dôvodu zjednotenia
výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov pre organizácie zriadené alebo založené
mestom Nová Dubnica, konkrétne spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., spoločnosť Nová
Dubnica Invest, s.r.o. a BP m.p.o., je predložený tento návrh na zmenu uznesenia MsZ v Novej
Dubnici č. 13 zo dňa 09.03.2016 a uznesenia č. 12 zo dňa 28.02.2018. Týmto návrhom
uznesenia je predložená mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie zmena výšky nájomného
pre spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. z pôvodnej výšky 10,00 €/m²/rok na
25,00 €/m²/rok tak, ako je bližšie uvedené v návrhu uznesenia. Percentuálne zníženie sadzby
nájomného zo sadzby schválenej v Zásadách pre spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. a BP
m.p.o. schválil primátor mesta v rámci jeho kompetencií v súlade s Čl. 12 ods. 8 Zásad
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hospodárenia s majetkom mesta Nová Dubnica, po predchádzajúcom odporúčaní FaMK
(50 %). V prípade schválenia predloženého návrhu, bude vypracovaný dodatok k zmluve o
nájme nebytových priestorov č. 172/2016 zo dňa 29.04.2016 v platnom znení, a tým bude
výška nájomného za 1 m² nebytových priestorov u všetkých troch uvedených mestských
organizácií, resp. spoločností, zjednotená.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK, ktorá na svojom zasadnutí neprijala uznesenie k tomuto
bodu.
Mgr. Zemko sa spýtal, aké boli výhrady na FaMK.
Bc. Pažítka odpovedal, že boli párny počet členov, 3 boli za, 3 sa zdržali. Výhrady boli
k zvýšeniu sumy nájmu.
Ing. Marušinec doplnil, že zvýšenie je len za administratívne priestory, nie za ostatné plochy
a garáže. Myslí si, že by mal byť zosúladený nájom pre všetky mestské organizácie na
jednotné nájomné. Budova si každoročne vyžaduje určitú údržbu, keď sa tam niečo stane,
nájomníci sa obrátia na mesto.
JUDr. Holba súhlasí s myšlienkou, ale mohli by to dostať aj do výpožičky, keďže ide
o mestské organizácie.
Ing. Marušinec odpovedal, že nemá s tým problém, ale nech sa prenesie povinnosť opravy
a údržby na nich. Keby sa priestory komerčne prenajímali, tak mesto má peniaze na obnovu
budovy.
p. Galovič dodal, že majú v zmluve zakotvené, že drobné opravy si musia robiť sami.
V minulom roku vymenili batérie na náklady spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s.r.o..
Bc. Bukovčák sa spýtal zástupcu primátora, že keď FaMK neprijala uznesenie, čo by odporučil
on.
Bc. Pažítka by odporučil ponechať sumu 10 €.
Mgr. Pekařová dodala, že jej to nedáva logiku, že TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. je v strate
a ešte sa im zvyšujú náklady.
JUDr. Holba uviedol, že vedenie mesta by malo v budúcnosti pripraviť materiál, kde by sa
zjednotila forma schvaľovania nájmov alebo forma výpožičky. Odporučil teraz tento návrh
schváliť v záujme zjednotenia.
MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo zmenu uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 13 zo dňa
09.03.2016 nasledovne: uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 13 zo dňa 09.03. 2016 sa mení v
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bode C) písm. c) v zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržal Bc. Pažítka,
Mgr. Pekařová a Mgr. Zemko.
MsZ v Novej Dubnici 10 hlasmi schválilo zmenu uznesenia č. 12 zo dňa 28.02. 2018
nasledovne: uznesenie MsZ v Novej Dubnici č. 12 zo dňa 28.02.2018 sa mení v bode C) v
zmysle predloženého návrhu. Hlasovania sa zdržal Bc. Pažítka, Mgr. Pekařová a Mgr. Zemko.
10. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ v Novej Dubnici č. 14 zo dňa 11. 2. 2015
Predkladal: zástupca primátora
Dňa 11.02.2015 MsZ v Novej Dubnici uznesením č. 14 schválilo zriadenie bezodplatného
časovo neobmedzeného vecného bremena na uloženie elektrických prípojok nízkeho napätia,
vodovodných a kanalizačných prípojok v prospech jednotlivých stavebníkov v obytnej zóne
Dlhé diely na pozemkoch parc. KN-C č. 410/60 a parc. KN-C č. 410/62, vo vlastníctve mesta
Nová Dubnica, kde bol zohľadnený verejnoprospešný záujem a podpora výstavby nových
rodinných domov v obytnej zóne Dlhé diely. Od schválenia uznesenia, v priebehu uzatvárania
Zmlúv o budúcich zmluvách a výstavby elektrických prípojok nízkeho napätia, vodovodných a
kanalizačných prípojok nastali zmeny vo výmerách a druhu pozemkov vo vlastníctve mesta
Nová Dubnica. Z titulu nadobudnutia pozemkov na základe Kúpnej zmluvy centr. č. 267/2018
zo dňa 29.10.2018 medzi predávajúcimi označenými ako predávajúci 1 Pavel Šajben,
predávajúci 2 CF Develop, s.r.o, predávajúci 3 NETURE BAU spol. s.r.o. a kupujúcim mesto
Nová Dubnica, je potrebné zosúladiť pôvodné uznesenie s aktuálnym stavom.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Novej
Dubnici č. 14 zo dňa 11.02. 2015 v zmysle predloženého návrhu.
11. Schválenie zámeru zriadiť vecné bremená na pozemkoch pod balkónmi
vybudovanými v rámci plánovanej rekonštrukcie bytového domu súp. č. 5 na Ul.
P. Jilemnického v Novej Dubnici
Predkladal: zástupca primátora
Správca bytového domu súp. č. 5 na Ul. P. Jilemnického v Novej Dubnici BP m.p.o. požiadal
mesto Nová Dubnica ako vlastníka pozemkov o vyjadrenie k vybudovaniu balkónov na
prízemí bytového domu súp. č. 5 v rámci jeho pripravovanej komplexnej obnovy v rokoch
2019 - 2020 s možným využitím prostriedkov zo ŠFRB a komerčného úveru. Uvedené
stanovisko mesta je potrebné a dôležité z pohľadu zadania pokynov na dopracovanie
projektovej dokumentácie. Z majetkoprávneho hľadiska je zo strany mesta navrhnutá
možnosť riešiť vzťah k pozemkom pod plánovanými balkónmi na prízemí, formou
odplatného časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“, ktoré by bolo zriadené na
častiach pozemkov pod jednotlivými balkónmi (približne 4,50 m²) a bolo by spojené s
vlastníctvom jednotlivých bytov na prízemí bytového domu. Týmto by bolo zabezpečené, že
práva z vecného bremena vyplývajúce budú prináležať nielen oprávneným, ktorými sú
súčasní vlastníci jednotlivých bytov na prízemí, ale aj ich právnym nástupcom. Jednorazový
poplatok za zriadenie vecného bremena je navrhovaný vo výške 10,00 €/m² častí pozemkov
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dotknutých zriadením vecného bremena v súlade s Čl. 14 ods. 2 písm. b) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Nová Dubnica.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK a stanovisko komisie VÚPaD, ktoré na svojom
zasadnutí odporučili schváliť predložený materiál.
Ing. Šošovičková, PhD. sa spýtala, či sa budú budovať balkóny tak, ako sú zakreslené, pretože
nie všetky bytové domy ich budú chcieť.
Ing. Šlesar dodal, že nie je to odsúhlasené medzi vlastníkmi, ale väčšina vlastníkov
prízemných bytov (z 8 bytov 7 bytov) by mala záujem mať tam balkóny. Aby sa predišlo
vynaloženým nákladom, požiadal mesto o vyjadrenie, či by vôbec takúto možnosť schválilo.
Je to v štádiu riešenia, ale chcel vedieť názor mesta.
JUDr. Holba uviedol, že podobná vec sa riešila v SDH, tam sa jednoznačne pristúpilo
k odpredaju. Zaujímalo ho, čo mesto viedlo k tomu, že sa zmenila forma.
Ing. Marušinec doplnil, že sa to riešilo s mestskou právničkou. Mesto to nechcelo odpredať
konkrétnej osobe, keď sa stane vlastníkom konkrétna osoba, predá byt a nepredá pozemok
pod balkónom, je to riziko.
JUDr. Holba uviedol, že vecné bremeno bude zapísané len v prospech nie podielového
vlastníctva vlastníkov bytov, ale bude v prospech tých, ktorí sú na prízemí.
Ing. Ruman odpovedal, že bude to viazané na konkrétny byt, keď predajú byt, vecné bremeno
bude automaticky zapísaný na nového vlastníka.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo zámer zriadiť odplatné časovo neobmedzené
vecné bremená na vybudovanie balkónov k jednotlivým bytom na prízemí v rámci plánovanej
komplexnej obnovy bytového domu súp. č. 5 na Ul. P. Jilemnického v Novej Dubnici na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Nová Dubnica: parc. KN-C č. 362 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1970 m², parc. KN-C č. 389 – ostatná plocha o výmere 2174 m² v zmysle
predloženého návrhu.
12.

Odpredaj pozemkov v IBV Miklovky Milošovi Konečnému s manželkou
Predkladal: zástupca primátora

Ing. Miloš Konečný s manželkou Ing. Hanou Konečnou, obaja bytom Nová Dubnica podali
dňa 28.02.2019 žiadosť a dňa 13.05.2019 doplnenie žiadosti o odkúpenie pozemku
pri rodinnom dome v IBV Miklovky: parc. KN-C č. 2375/2 – ostatná plocha o výmere
14 m², ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 46596399-29/2019, vyhotoveného
geodetom Ing. Norbertom Molnárom. Dôvody žiadosti: žiadatelia sú vlastníkmi priľahlých
pozemkov parc. KN-C č. 2373 a KN-C č. 2374 v k.ú. Nová Dubnica pri rodinnom dome v
ich vlastníctve. O odkúpenie žiadajú z dôvodu plánovanej prestavby garáže na izbu
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bezbarierovým spodným podlažím. Na základe konzultácie žiadateľov na oddelení VÚPaD
MsÚ v Novej Dubnici je podľa platnej legislatívy podmienkou na realizáciu prestavby,
vybudovanie 2 nových parkovacích miest. Toto navrhujú žiadatelia riešiť vybudovaním 2
pozdĺžnych parkovacích miest za sebou s prihliadnutím na priestorové možnosti. Z
uvedených dôvodov žiadajú aj odkúpenie predmetného pozemku. Chodníček medzi plotom a
záhradami susedných domov aj po posunutí plotu o 1,5 m (jeho zarovnaní) zostane
zachovaný.
Bc. Pažítka oznámil stanovisko FaMK a
schváliť predložený materiál.

KSRM, ktoré na svojom zasadnutí odporučili

JUDr. Holba uviedol, že KSRM dala súhlasné stanovisko. Ďalej doplnil, že je tam
vybudovaný provizórny chodník a je to prirodzený prechod na Ul. Partizánsku. V tej časti,
kde sa to bude odpredávať sú svojvoľne vysadené stromy. Aby tam nedošlo k uzavretiu
celého priestoru, stromy by tam nemali byť.
Bc. Bukovčák doplnil, že sa jedná o 14 m², čo je malá plocha, na katastrálnej mape je vidieť,
že priechodnosť tam zabezpečená je.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo ako prebytočný majetok mesta parc. KN-C
č. 2375/2 – ostatná plocha o výmere 14 m².
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj nehnuteľnosti – pozemku uvedeného
v bode tohto uznesenia: ako odpredaj podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p. – prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo odpredaj pozemku uvedeného v bode A) tohto
uznesenia podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miloša Konečného
s manželkou Ing. Hanou Konečnou, obaja Nová Dubnica, SR za dohodnutú kúpnu cenu 20,00
€/m², čo pri celkovej výmere pozemku 14 m² predstavuje celkom: 280,00 €.
13. Menovanie do funkcie riaditeľa ZUŠ Štefana Baláža v Novej Dubnici
Predkladal: primátor mesta
Dňa 23. mája 2019 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZUŠ Štefana Baláža
v Novej Dubnici. Výberové konanie bolo vyhlásené zriaďovateľom 15.04,2019 z dôvodu
skončenia päťročného funkčného obdobia doterajšieho riaditeľa školy ku dňu 30.06. 2019. Do
výberového konania bola prihlásená jedna uchádzačka. Výberová komisia, ktorú tvorí Rada
školy pri ZUŠ Štefana Baláža, navrhla primátorovi mesta predložiť MsZ návrh na
vymenovanie Mgr. Miroslavy Múdrej, za riaditeľku ZUŠ Štefana Baláža v Novej Dubnici.
Podľa § 11, ods. 2 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., MsZ menuje
na návrh primátora mesta riaditeľa organizácie, ktorej je zriaďovateľom.
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MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne menuje na návrh primátora mesta Mgr. Miroslavu
Múdru, bytom Nová Dubnica, do funkcie riaditeľky ZUŠ Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava
13/4, 018 51 Nová Dubnica s účinnosťou od 01.07. 2019.
14. Rôzne
p. Bukovčák sa spýtal, koľko prišlo občianskych podnetov ohľadne rekonštrukcie kina
PANOREX.
Ing. Marušinec odpovedal, že prišlo 10 alebo 12 podnetov, z toho 85% bolo to, že
obyvateľom sa nepáčilo vybudovať tam parkovacie miesta. Ďalšie 2 alebo 3 boli dispozičného
riešenia. Podnety sa budú zberať do 30.06. 2019, potom sa vyhodnotia.
Ing. Šošovičková, PhD. dodala, že ani jej sa nepáči varianta parkoviska z boku, občania
z tohto domu s tým tiež nesúhlasia.
Ing. Marušinec odpovedal, že pozval na stretnutie zástupkyňu z tohto domu, vysvetlil jej, že
je to návrh na diskusiu, nie je to záväzné. Mesto nechce zhoršiť kvalitu bývania týmto
občanom.
Bc. Bukovčák chcel vedieť, ako bude mesto riešiť situáciu s povodňami v m.č. Kolačín, ktoré
minulý týždeň nastali.
Ing. Marušinec poďakoval zamestnancom MsÚ, dobrovoľnému hasičskému zboru
a spoločnosti TEKOS Nová Dubnica, s. r. o.. Zasiahlo sa včas a nedošlo k úplnému vyliatiu
všetkých korýt potoka. Počas tejto situácie zasadal krízový štáb a riadil celú situáciu. Uviedol,
že tieto toky sú v správe vodohospodárskeho podniku, veľakrát sa žiadalo o úpravu týchto
korýt, aby sa predchádzalo záplavovým udalostiam. Vždy mesto dostalo odpoveď, že nemajú
na to finančné prostriedky. Pri povodniach 3. stupňa, kedy zasadá krízový štáb, všetky
kompetencie prechádzajú do rúk krízového riadenia. Mesto situáciu využilo naplno a urobilo
významné zásahy do koryta potoka. Čo sa týka obytnej zóny Vavrová, to čo bolo vyliaté
okolo futbalového štadióna, je dôsledok toho, že sú tam zle technicky napojené dve korytá.
Spájajú sa kolmo a vylievajú sa mimo koryta.
JUDr. Holba sa spýtal na náklady, ktoré vznikli pri 3. stupni povodní, či ich uhradí štát.
Ing. Šošovičková PhD. doplnila, že jedna vec je stav koryta a druhá, že občania si tam budujú
mostíky. Do akej miery sú tieto mostíky schválené?
Ing. Marušinec odpovedal, že ani jeden nespĺňa normu. Jeden mostík je taký, že výrazne
bránil prietoku vody. Všetky tieto mostíky sú v nevyhovujúcom stave a sú vybudované bez
stavebného povolenia.
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Ing. Šošovičková PhD. navrhla dať do Novodubnických zvestí článok s informáciou, pretože
občania z Kolačína si myslia, že za stav koryta je zodpovedné mesto. Taktiež by bolo vhodné
podať informáciu, že mostíky, ktoré sú tam vybudované, môžu spôsobiť škodu.
Bc. Pažítka zareagoval, že článok v Novodubnických zvestiach bol, ale bolo to len
poďakovanie, nebolo tam nič vysvetlené.
Mgr. Bašná uviedla, že občania neinformovali mesto, že problém so záplavami nastal aj
v iných častiach. Teraz je problém získať mená ľudí, ktorí by si mohli uplatniť náhradu
škody.
p. Ježíková Janesová uviedla, že pracuje ako zástupkyňa v MŠ Kukučinová a rada by sa
vyjadrila k parkovacím miestam pri škôlke. V mene rodičov prišla poprosiť o vytvorenie
parkovacích miest pri škôlke. Parkovacie miesta, ktoré mohli využívať pri pošte sú od 6.00
hod. rána zablokované zamestnancami firiem. Uviedla, že sa sťažovali kuchárky, že autá
blokujú vjazd do MŠ dodávateľom potravín. Rodičia sa sťažovali, že dostávajú papuče. Tri
roky nebol problém s parkovaním. Rodičia chcú byť nápomocní finančne, a to parkovisko si
vybudujú, išlo by o 6 parkovacích miest. Bolo by to označené, že je to parkovisko pre MŠ na
čas 30 minút. Nezasahovalo by to radové domy ďalej.
Ing. Marušinec navrhol riešiť to dopravným značením, finančné prostriedky, ktoré sú
v rozpočte naplánované na budovanie spevnených plôch sú zazmluvnené. V tomto roku už nie
sú finančné prostriedky na budovanie parkovacích miest. Môže to obsahovať návrh rozpočtu
pre budúci rok. Navrhol na obdobie 3 – 4 mesiacov osadiť dopravnú značku. Podľa toho, ako
to bude fungovať, sa bude ďalej uvažovať. Vybudovať parkovacie miesta a hneď obmedziť
ich užívanie, parkovacie miesta by mali byť pre potreby všetkých občanov.
p. Ježíková Janesová dodala, že išlo by o 6 parkovacích miest a rodičia by si ich vybudovali
na vlastné náklady a nezaťažovali by mesto. Nie je tam ani chodník.
Ing. Marušinec uviedol, že skôr je opodstatnené prioritne riešiť chodník.
p. Husár uviedol, že robí zástupcu vlastníkov na Ul. SNP 56, momentálne prechádzajú
komplexnou obnovou bytového domu. Poznamenal, že prebehli informácie aj
v Novodubnických zvestiach ohľadne toho, že tu funguje OZ SORELA, ktoré sa zaoberá
rekonštrukciou pôvodnej architektúry. Uviedol, že v tomto združení sú 3 ľudia a nie je o to
záujem. Bolo povedané, že ľudia nemajú záujem o celkovú obnovu. Chcel vedieť, prečo sa
nemôžu zatepliť aspoň bočné steny bytových domov, kde nie je žiadna architektúra. Ľudia na
schôdzach sa pýtajú, prečo nie je možné zatepľovať tieto bočné steny. Uviedol, že mesto
plánuje dotácie na rekonštrukcie, prečo už dávno niečo takéto nevzniklo. Ďalej sa spýtal, či by
nebolo možné vypracovať smernicu pôvodnej architektúry, ktoré prvky sa môžu
rekonštruovať a ktoré nie. Spýtal sa, či môžu požiadať aj dodatočne o dotáciu na obnovu
bytového domu. Ďalej uviedol, že je nedostatočný stav odpadových nádob na Komenského
sadoch 55/56. Taktiež dodal, že lampy vo dvore bytového domu nepostačujú.
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Mgr. Bašná uviedla, že na TEKOS Nová Dubnica, s. r. o. už bola zaslaná objednávka na
rozšírenie stojiska, aby tam bolo možné umiestniť viac nádob.
p. Husár uviedol, že už komunikoval s Bc. Pažítkom ohľadne osvetlenia za domom SNP
56/54-56. V tomto dvore sú len dve lampy. Ľudia sa na schôdzach pýtajú, akým spôsobom sa
to dá riešiť. Spýtal, sa či by sa tam nedali natiahnuť LED osvetlenia.
Ing. Marušinec navrhol, aby sa uskutočnilo stretnutie na MsÚ a podrobnejšie by to
prerokovali. Odpovedal, že čo sa týka zateplenia, všetko reguluje územný plán mesta. Ak má
niekto otázky, na to je oddelenie VÚPaD, aby ich vysvetlilo. Čo sa týka fondov, nepísal
v článku o fondoch, ale že existuje OZ SORELA, kde mesto dáva dotácie. Keď sa toto
združenie zakladalo p. Karol Šlesar mal problém nájsť ľudí, ktorí by boli ochotní v tomto
združení pracovať. Mesto Nová Dubnica je pripravené formou dotácie poskytnúť finančné
prostriedky občianskemu združeniu na obnovu architektúry mesta. Podmienka je, že musia
fungovať v OZ SORELA alebo v nejakom inom občianskom združení, ktoré je zriadené za
týmto účelom. Ďalej uviedol, že čo sa týka zateplenia, v územnom pláne je to presne
zadefinované, aký materiál sa môže použiť. Čo sa týka lámp, v meste je už technický problém
s existujúcimi svietidlami. Musí sa naplánovať komplexná výmena svietidiel celého mesta.
p. Husár opätovne uviedol, že nie je vypracovaná smernica pôvodnej architektúry, ktoré
prvky sa môžu rekonštruovať.
Ing. Marušinec doplnil, že budúci rok sa začne vypracovávať územný plán zóny, ktorý presne
zadefinuje a ohraničí celú Krohovu architektúru v meste.
p. Petrovská mala otázku ohľadne triedeného odpadu, hlavne na Miklovkách, požadovala
častejší odvoz triedeného odpadu, pretože pri odvoze 1 x mesačne sa jej vrecia hromadia,
musí ich odvážať na zberný dvor. Odkladanie odpadu v domoch nie je riešenie. Spýtala sa,
prečo má platiť za smeti rovnako, ako občania v meste, keď ona si musí odpad voziť na
zberný dvor. Triedi tak, že keď po dvoch týždňoch prídu smetiari, tak má ¾ nádoby.
Požiadala, či by mohla byť na stránke mesta zverejnená pozvánka na MsZ.
Ing. Marušinec odpovedal, že na stránke mesta je plán zasadnutí MsZ, ktorý sa prijíma
v ročnom predstihu, ale zároveň je na stránke aj oznámenie o zasadnutí MsZ. Ďalej doplnil, že
čo sa týka odpadu, mesto pristúpilo ku kroku, že sa znížila intenzita vývozu komunálneho
odpadu v m.č. Kolačín a na Miklovkách. Dôvod bol ten, že ľudia netriedili komunálny odpad
a často v komunálnom odpade končili plasty, sklo a tetrapaky. Po zavedení tohto systému
mesto zaznamenalo dvojnásobné zvýšenie triedenia odpadu. Väčšie triedenie znamená to, že
dosahujeme väčšie percento separovaných zložiek z celkového množstva odpadu.
Mgr. Bašná poďakovala za záujem o triedenie odpadu. Aj mesto vníma potrebu zabezpečenia
častejšieho odvozu vrecového zberu triedeného odpadu. Po vyhodnotení nárastu počtu vriec,
ktorý sa zatiaľ zaznamenal pri odvoze, mesto sa bude snažiť po dohode s vývozcom odpadu
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a zmene harmonogramu odvozu zintenzívniť odvoz triedeného odpadu, je to však potrebné
koordinovať a odsúhlasiť aj našou organizáciou zodpovednosti výrobcov spoločnosti
ENVI-PAK, ktorá v zmysle nového zákona o odpadoch hradí mestu náklady na triedenie
papiera, plastov, skla, kovov a tetrapakov. Ak sa to nepodarí v tomto roku, mesto sa bude o to
snažiť v budúcom roku.
p. Petrovská uviedla, že niekedy ten odvoz, ktorý má byť 1 x mesačne, vychádza aj raz za 5
týždňov.
Mgr. Bašná odpovedala, že tieto posuny sú kvôli sviatkom a pod., ale vždy sa jedná o 12
odvozov za rok.
Ing. Šošovičková PhD. doplnila, že bývala na panelákoch, teraz býva na Miklovkách a vždy
triedila odpad, napriek tomu, že v byte to nie je kde skladovať. Dodala, že tiež vozí odpad na
zberný dvor. Ľudia z panelákov riešia iné problémy, stojiská sú malé a býva tam neporiadok.
Ing. Marušinec navrhol do nasledujúcich Novodubnických zvestí napísať informáciu, že v
poplatku, ktorý sa hradí za odpad, nie sú tieto zložky, že je to riešené štátom.
Bc. Bukovčák nesúhlasil s Ing. Šošovičkovou PhD., pretože nie všetci majú k dispozícii auto,
aby si mohli odpad odviezť. Občania sa aj jemu sťažujú, že separovaný odpad by mohol byť
vyvážaný častejšie.

15. Záver
Keďže ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy poslanci MsZ nemali, primátor mesta
poďakoval všetkým za účasť a rokovanie skončil.

Ing. Eva Lackovičová
prednostka MsÚ

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

I. Overovateľ

II. Overovateľ

Zapísala: Martina Mikulová
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