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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia MsZ, ktoré sa konalo dňa 26.02.2020.

Dôvodová správa:
V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d tohto zákona. V zmysle
ustanovenia § 18d ods.1 sa kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra rozumie aj kontrola
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
Na základe uvedeného predkladám na plánované zasadnutie MsZ Správu o kontrole plnenia
uznesení MsZ Dubnica nad Váhom, a to v podmienkach mesta od posledného plánovaného
zasadnutia MsZ.
Predkladaná Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ zahŕňa kontrolu plnenia uznesení MsZ
zo dňa 26.02.2020.

SPRÁVA
o kontrole plnenia uznesení MsZ v Dubnici nad Váhom

Predmet kontroly:
1. Kontrola plnenia uznesení z 12. plánovaného zasadnutia MsZ konaného dňa 26.02.2020
Ing. Vladimíra Kňažeková – hlavný kontrolór mesta

Kontrolu vykonal:

Kontrole plnenia uznesení MsZ podliehajú uznesenia, ktoré majú charakter
schvaľovacích, ukladacích, tzn. ktoré majú záväzný dopad na ich plnenie; kontroluje sa stav
plnenia a taktiež sa kontroluje, či platné uznesenie nestratilo zmenou skutkového stavu svoju
aktuálnosť a či rovnako nie je daný dôvod na jeho zmenu alebo zrušenie.
1. Kontrola plnenia uznesení z 12. plánovaného zasadnutia MsZ zo dňa 26.02.2020
Zasadnutie
MsZ
č./zo dňa
12./26.02.2020

Počet
prijatých
uznesení

Rozpracované/
Priebežné
plnenie

Splnené

18

4

10

Dočasne
pozastavené

Nepodlieha
kontrole

4

Zrušené

-

-

Uznesenie číslo
2/2020
MsZ vzalo na vedomie
Správu Stav na úseku verejného poriadku a činnosť mestskej polície za rok 2019

STAV:

Nepodlieha kontrole

Uznesenie číslo
3/2020
MsZ schvaľuje
dotáciu pre Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec, Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 37 916 858, na uhrádzanie nákladov v súvislosti s činnosťou folklórneho súboru Vršatec
v roku 2020 vo výške 10.000 € (v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Dubnica nad Váhom). Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV:

Rozpracované

1. splátka dotácie vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 80/2020/Od.E, podpísaná 28.02.2020,
zverejnená 09.03.2020.

Uznesenie číslo
4/2020
MsZ schvaľuje
dotáciu pre Hokejový klub SPARTAK DUBNICA, Športovcov 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:
52 827 712, na dofinancovanie činnosti klubu HK SPARTAK Dubnica o.z. pri športovej výchove detí
v predškolskom veku, v mládežníckych súťažiach a družstve hráčov do 23 rokov v roku 2020 vo výške
115.000 € (v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom).
Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV:

Rozpracované

1. splátka dotácie vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č.78/2020/Od.E, podpísaná 28.02.2020,
zverejnená 11.03.2020.
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Uznesenie číslo
5/2020
MsZ schvaľuje
dotáciu pre Záujmové združenie folklórneho súboru Mladosť, Partizánska ul. 151/3, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 42 014 042, na činnosť folklórneho súboru Mladosť v roku 2020 vo výške 7.500 €
(v
zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom). Táto suma
bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV:

Rozpracované

1. splátka dotácie vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 81/2020/Od.E, podpísaná 28.02.2020,
zverejnená 09.03.2020.

Uznesenie číslo
6/2020
MsZ schvaľuje
dotáciu pre Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom, Tajovského 228/13, 018 41 Dubnica nad
Váhom, IČO: 30 227 704, na činnosť klubu, mládežnícke súťaže, organizovanie MSR juniorov
a junioriek, 2. a 3. kolo Atletickej ligy v roku 2020 vo výške 22.000 € (v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom). Táto suma bude vyplatená v dvoch
splátkach.

STAV:

Rozpracované

1. splátka dotácie vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 82/2020/Od.E, podpísaná 28.02.2020,
zverejnená 09.03.2020.

Uznesenie číslo
7/2020
MsZ schvaľuje
dotáciu pre Akadémiu Jozefa Jankecha, nezisková organizácia, ul. Športovcov 655, 018 41 Dubnica
nad Váhom, IČO: 37 923 781, na verejno-prospešný projekt podpory komplexnej výchovy a rozvoj
telesnej kultúry a športu talentovanej mládeže a podpora celoročnej činnosti v roku 2020 vo výške
60.000 € (v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom).
Táto suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV:

Rozpracované

1. splátka dotácie vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 83/2020/Od.E, podpísaná 28.02.2020,
zverejnená 09.03.2020.

Uznesenie číslo
8/2020
MsZ schvaľuje
dotáciu pre OSA – Športovú akadémiu, o.z., Pod hájom 1097/97, 018 41 Dubnica nad Váhom IČO:
42 281 857, na zabezpečenie celoročnej športovej činnosti organizácie, tréningovej činnosti, úhrady
odmien trénerom detí a mládeže, prenájmov priestorov, registračných poplatkov, cestovných nákladov,
inováciám, budovaniu domovského sídla a účasti na pretekoch a súťažiach v roku 2020 vo výške 7.500
€ (v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom). Táto
suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV:

Rozpracované

1. splátka dotácie vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 84/2020/Od.E, podpísaná 28.02.2020,
zverejnená 09.03.2020.

Uznesenie číslo
9/2020
MsZ schvaľuje
dotáciu pre ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o.z., Pod kaštieľom 627/8, 018 41 Dubnica nad
Váhom IČO: 31 117 911, na činnosť mládežníckych florbalových družstiev v roku 2020 vo výške 4.600 €
(v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom). Táto
suma bude vyplatená v dvoch splátkach.

STAV:

Rozpracované

1. splátka dotácie vyplatená na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 85/2020/Od.E, podpísaná 28.02.2020,
zverejnená 09.03.2020.

Uznesenie číslo
10/2020
MsZ vzalo na vedomie
zápis Kroniky mesta Dubnica nad Váhom za rok 2018.

STAV:

Nepodlieha kontrole
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Uznesenie číslo
11/2020
MsZ schvaľuje
novelizáciu Štatútu mesta Dubnica nad Váhom s účinnosťou od 26.2.2020.

STAV:

Splnené

Uznesenie číslo
12/2020
MsZ vzalo na vedomie
správu Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2019.

STAV:
Uznesenie číslo

Nepodlieha kontrole
13/2020

MsZ vzalo na vedomie

Správu Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v objektoch mesta, spotreby elektrickej energie a teplej vody v budovách
spravovaných mestom za rok 2019.

STAV:

Nepodlieha kontrole

Uznesenie číslo
14/2020
MsZ schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku parc. Č. KN-C 2300/241 v katastrálnom území Dubnica nad
Váhom, vlastnícky patriaceho mestu, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600, spočívajúce vo
vybudovaní stavebného objektu – retenčnej nádrže k budúcemu bytovému domu „Slnečný dvor“, jej
prevádzkovanie, opravy a údržbu v prospech spoločnosti LORAS, s. r. o., Pod hájom 1366/166, 018
41 Dubnica nad Váhom IČO: 36 317 446 a v prospech spoločnosti Techreal Dubnica s. r. o., Šoltésovej
1995, 911 01 Trenčín, IČO: 50 641 867.
Rozsah vecného bremena bude zrejmý až po realizácii stavby a jej geometrickom zameraní.
Podmienky :
- pre potreby vydania stavebného povolenia sa so žiadateľmi uzavrie zmluva o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena
- riadna zmluva o zriadení vecného bremena sa uzavrie až po vybudovaní stavby a jej
geometrickom zameraní, najneskôr pri kolaudácii bytového domu
- žiadatelia zabezpečia vypracovanie geometrického plánu podľa skutočného vyhotovenia
stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena
- vecné bremeno sa zriadi odplatne za cenu stanovenú v znaleckom posudku
- vypracovanie znaleckého posudku zabezpečí mesto Dubnica nad Váhom
- oprávnený z vecného bremena uhradí mestu Dubnica nad Váhom nad Váhom odplatu za
zriadenie vecného bremena a náklady na vypracovanie znaleckého posudku pri podpise riadnej
zmluvy o zriadení vecného bremena
- vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú
- poplatky, súvisiace s vkladom zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností
uhradia oprávnení z vecného bremena
- retenčná nádrž bude po realizácii stavby slúžiť výlučne na odvádzanie a likvidáciu dažďových
vôd zo stavebných objektov SO 03 – Bytový dom A, SO 04 – Bytový dom B, SO 05 – Bytový
dom C v rámci stavby „Háje, II. Kvadrant., 2. etapa Dubnica nad Váhom – Slnečný dvor“
- stavba retenčnej nádrže zostane po vybudovaní vo vlastníctve žiadateľov alebo ich právnych
nástupcov, ktorí budú zabezpečovať jej prevádzku a údržbu

STAV:

Rozpracované

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 115/2020 bola podpísaná 15.04.2020 a zverejnená
17.04.2020.

Uznesenie číslo
15, 16/2020
MsZ určilo ako PHOZ a schvaľuje
nájom pozemku pod PREFA garáž, parcelné číslo KN-C 1254/1, ostatné plochy o celkovej výmere
8.642 m2, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, zapísaného na liste vlastníctva č. 2600 na
vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, jeho časť o výmere 18 m2, v prospech nájomcu Roman Pavlík,
Centrum I. 50/125, 018 41 Dubnica nad Váhom, na dobu neurčitú za cenu 2,00 €/ m2 a jeden rok nájmu,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu, že
nájomca je vlastníkom garáže postavenej na predmetnom pozemku a nájomcom nemôže byť iná osoba
ako vlastník garáže, nakoľko užíva svoj hnuteľný majetok umiestnený na pozemku mesta dlhšie
obdobie.

STAV:

Rozpracované
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Uznesenie číslo
17/2020
MsZ schvaľuje
dohodu o umiestnení telekomunikačného zariadenia na budove súpisné číslo 670, nachádzajúcej sa na
pozemku parcelné číslo KN-C 1254/13, v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, evidovanej
Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva číslo 2600, na vlastníka Mesto
Dubnica nad Váhom, v prospech spoločnosti Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 08
Bratislava, IČO: 35 697 270, za podmienok dohodnutých v priloženom materiáli.

STAV:

Splnené

Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 8960BR č.102/2020/RSM bola podpísaná dňa 13.03.2020 a
zverejnená dňa 13.03.2020.

Uznesenie číslo
18/2020
MsZ schvaľuje
Zmluvu o spolupráci pri výkone športovej činnosti medzi Mestom Dubnica nad Váhom a Mestským
hokejovým klubom Dubnica nad Váhom, o.z., Športovcov 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO:
37916386.

STAV:

Splnené

Zmluva o spolupráci č. 86/2020/RSM bola podpísaná dňa 27.03.2020 a zverejnená dňa 30.03.2020.

Uznesenie číslo
19/2020
MsZ zvolilo
v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
1. za člena Komisie sociálnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom Mgr. Petra
Tvrdoňa,
2. za člena Komisie životného prostredia a ekológie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad
Váhom Mgr. Adama Reháka.

STAV:

Splnené

Všetky prijaté uznesenia z tohto zasadnutia MsZ boli v zákonnej 10 – dňovej lehote podpísané
primátorom mesta Dubnica nad Váhom, t.j. nebol pozastavený výkon žiadneho uznesenia.
Na tomto zasadnutí MsZ bolo celkovo prijatých 18 uznesení MsZ a z tohto počtu podlieha kontrole
plnenia 14 uznesení.
Z celkového počtu 18 uznesení boli 4 uznesenia výhradne majúce charakter „MsZ vzalo na vedomie“
(2, 10, 12 a 13/2020).
Z celkového počtu 18 uznesení neboli žiadne uznesenia majúce charakter „MsZ neschvaľuje“, t.j.
nenastal stav potrebný ku kontrole plnenia.
Z tohto zasadnutia MsZ ostáva 10 uznesení v stave ROZPRACOVANIA ku dňu vypracovania tejto
správy.

V Dubnici nad Váhom, dňa 17.04.2020

Ing. Vladimíra Kňažeková
hlavný kontrolór mesta
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