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Z Á P I S N I CA 

zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 07.02.2019  o 16:00 hodine 

v kancelárii primátora mesta  

 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program: 

 

1) Otvorenie zasadnutia 

2) Určenie zapisovateľky a overovateľov  zápisnice 

3) Voľba návrhovej komisie 

4) Schválenie programu zasadnutia MsZ 

5) Investičný zámer -  rekonštrukcie Domu služieb č. 129  

6)        Rôzne 

7) Záver 

 

 

 

 

            Zasadnutie otvoril primátor mesta, všetkých srdečne privítal a skonštatoval, že sú prítomní 6    

poslanci a zastupiteľstvo je uznášania schopné. Ospravedlnil pána poslanca Beňucha, že sa zasadnutia 

nezúčastní, kvôli kúpeľnej liečbe. Za zapisovateľku určil pani Sliacku a za overovateľov zápisnice p.p. 

Ing. Petra Šťastného a Marcela Vankovica.  

Do návrhovej komisie boli  zvolení p.p. Mgr. Milota Antonická  a Stanislav Bačík.  

 

Bod č. 5: 

 

            Prítomných poslancov informoval, že toto zasadnutie bolo zvolané kvôli jednému bodu a to 

schválenie rekonštrukcie Domu služieb č. 129. Doplnil, že investičný zámer bol schválený na 

predchádzajúcom zasadnutí MsZ. Poslanci obdržali spolu s pozvánkou na zasadnutie aj projekt 

stavebných úprav po jednotlivých položkách. Ďalej informoval, že celá plánovaná rekonštrukcia by sa 

mala stihnúť do 23.3.2019.  

Všetci prítomní poslanci sa zhodli, že budova je v katastrofálnom stave. Diskusia sa týkala jednotlivých 

položiek, rozoberali sa položky, ktoré by nemuseli v rozpočte byť a tak by mesto možno nejaké financie 

ušetrilo.  

Poslanec Lauko predložil rozpočet, ktorý bol vypracovaný cez program Cenkros a ten rozpočet je cca 

o 11 tis.€ menší ako rozpočet, ktorý obdržali.  

P. Habán navrhol, aby rozpočet na každú investičnú akciu nad 10 tis. € urobil nezávislý projektant, ktorý 

bude pre nás podklad. S tým súhlasil aj poslanec Lauko a aj primátor mesta. Primátor je aj toho názoru, 

že nie stále sa to tak bude dať urobiť, pretože život prinesie situácie, ktoré bude treba riešiť hneď.  

Poslanec Lauko ďalej navrhol, aby pre rekonštrukcii DS bol prítomný aj stavebný dozor, na čo mu p. 

Habán odpovedal, že tiež s tým súhlasí, ale treba zvážiť, či stavebný dozor bude trvalý alebo len 

dočasný.  Všetci poslanci vyjadrili súhlas, aby pri rekonštrukcii bol prítomný stavebný dozor.  

 

Po rozsiahlej diskusii bolo prijaté navrhované uznesenie o schválení rekonštrukcie DS č. 129.  

 

Rôzne: 

 

V bode rôzne primátor informoval, že je potrebné schváliť ešte dve uznesenia, ktoré sú už len formálne.  

 

1) Schválenie záložného práva 

  

Ministerstvo dopravy a výstavby  SR nám dalo na výstavbu 10 bytových jednotiek dotáciu vo výške 

125.890 € + 23.180 € na technickú vybavenosť.  Ich podmienkou je mať schválené uznesenie, ktorým 

schvaľujeme záložné právo k uvedeným nehnuteľnostiam. 

Bez diskusie bol návrh uznesenia schválený.  

 

2) Návrh  územného plánu mesta 

 

Týka sa tvorby nového územného plánu mesta. Teraz sme  v štádiu tvorby návrhu územného plán.  V 

predchádzajúcich rokoch sa na základe zadania vypracúvali prieskumy a rozbory a koncept 
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územného plánu.  Všetky tieto práce sú zrealizované a vyplatené: 20 % vlastné zdroje a 80 % dotácia 

Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Je tu možnosť získať dotáciu aj na financovanie tvorby návrhu územného plánu vo výške 80 % z 

obstarávacích nákladov, 80 % zo 7.800 €., preto je potrebné prijať uznesenie. Z vlastných zdrojov, teda 

tých 20%,  budeme financovať vo výške 1.560 €. 

Návrh uznesenia bol bez diskusie prijatý. 

 

  

 

               

Následne primátor všetkým poďakovali za účasť a ukončili zasadnutie.  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Marcel Vankovic  

Ing. Peter Šťastný  

 

Zapisovateľka: Monika Sliacka 

 

 


