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Úvod
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015 2020 je dokument, ktorý dáva odpoveď na otázku smerovania rozvoja mesta v
strednodobom horizonte.
PHSR mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015 - 2020 je aktualizovanou a dopracovanou
verziou

pôvodného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad

Váhom na roky 2007 – 2013 podľa nových podmienok zák. č. 309/2014 Z. z.
Dubnica nad Váhom je mesto, ktoré sa pýši bohatou históriou, do ktorej sa zapísalo pred
viac ako 820 rokmi. Aj napriek času, ktorý odvtedy uplynul, duch minulosti pretrváva nielen v
hrubých múroch Dubnického kaštieľa, ale aj v zachovalých písomnostiach, spomienkach a
rozprávaní prostých ľudí. Naši predkovia budovali svoju obec, vtláčali jej svoju pečať do
podoby, v ktorej teraz mesto poznáme. Generácie Dubničanov nám zanechali výsledky
svojej práce, nesmierneho úsilia a súčasne nás tým zaviazali, aby sme pokračovali v
začatom diele.
Dubnica nad Váhom patrí medzi tie mestá, ktorých vývoj výrazne ovplyvňoval predovšetkým
prudký priemyselný rozvoj, počnúc výstavbou „Škodovky“ v roku 1928 a spustením výroby v
nových objektoch v roku 1937. Ďalších sedemdesiat rokov úroveň výroby v podnikoch
známych ako ZTS a ZVS determinovala rozvoj mesta vo všetkých oblastiach, od
demografického vývoja cez kultúru a šport až po rozvoj infraštruktúry.
K zásadnej zmene postavenia mesta u nás došlo po rozdelení štátnej správy a miestnej
samosprávy po prvých slobodných demokratických voľbách. Mesto sa stalo samostatným
politicko-právnym subjektom, ktorý ako právnická osoba má právo hospodáriť s vlastným
majetkom. Zmyslom nášho súčasného snaženia je, aby sme sa každý podľa svojich
schopností podieľali na jeho ďalšom rozvoji. Budujeme svoje mesto tak, aby po nás
nastupujúca generácia mohla povedať, že sme boli dôstojnými pokračovateľmi diela, ktoré
tak úspešne začali naši predkovia.
Hrdosť obyvateľov na históriu a kultúrne dedičstvo mesta sa prejavuje čoraz viac. V
súčasnosti mesto spravujeme a riadime s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť
v jednotlivých činnostiach samosprávy. Zabezpečujeme zavedenie systémovosti a poriadku
do ekonomických procesov a zvyšujeme účasť mladých na riadení mesta. Podporujeme
obnovu kultúrnych pamiatok a historických objektov, rozvoj kvalitného školstva, v
neposlednom rade rozvoj turistického ruchu a s tým úzko súvisiace vybudovanie
oddychových zón so športoviskami, ktoré budú slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Svet
mladých sa tu mieša s aktivitami našich skôr narodených. Pri tejto príležitosti nemožno
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nespomenúť a nevyzdvihnúť dobre sa rozvíjajúcu spoluprácu s tromi zahraničnými
družobnými mestami Vác (Maďarsko), Zawadzkie (Poľsko) a Otrokovice (ČR).
Pripravujeme podmienky novým investorom s cieľom vytvárať nové pracovné príležitosti s
vyššou pridanou hodnotou, so zámerom neustále zvyšovať životnú úroveň našich
obyvateľov. Naším cieľom je patriť medzi moderné a životaschopné mestá s dynamickou
budúcnosťou. Dubnica nad Váhom, to je pestrá paleta histórie i súčasnosti.
Objektívnym potvrdením úspešnosti našich zámerov sú nasledovné skutočnosti.
Nezávislý Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO vyhodnotil Dubnicu nad
Váhom ako 15. najlepšie hospodáriace a finančne stabilné mesto zo 138 sledovaných miest
v rámci Slovenska v roku 2013. V Trenčianskom kraji sa naše mesto umiestnilo na druhej
priečke, na čo sme patrične hrdí.
Od roku 2007 máme ako jedna z mála samospráv zavedený systém manažérstva kvality ISO
9001:2008, ktorý sme v roku 2014 recertifikačným auditom už tretíkrát úspešne obhájili.
V októbri roku 2014 bolo mesto úspešne certifikované aj na britský antikorupčný manažérsky
systém BS 10500:2011 ako jedno z prvých troch miest v rámci Slovenska, ktoré sa môžu
pochváliť týmto výsledkom.
Podľa hodnotenia Transparency International Slovensko sa Dubnica nad Váhom zaradila
medzi prvú 25-ku najtransparentnejších miest v rámci Slovenska a v kraji jej patrí štvrtá
priečka.
Za mimoriadny úspech treba považovať skutočnosť, že Dubnica nad Váhom sa za
uplynulých osem rokov zaradila medzi najúspešnejšie mestá v oblasti získavania finančných
prostriedkov z fondov Európskej únie.
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EX - POST hodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta 2007- 2013
Prioritná oblasť 6.1 Vedecko-technický rozvoj a hospodársky rast
Plánované aktivity v prioritnej oblasti boli:
A 6.1.1.1.1

Vypracovanie projektu revitalizácie hnedých parkov ZVS a ZTS

A 6.1.1.1.2

Vypracovanie projektu pracoviska výskumu a vývoja

A 6.1.1.1.3

Realizácia projektu revitalizácie hnedých parkov ZVS a ZTS

A 6.1.1.1.4

Realizácia projektu pracoviska výskumu a vývoja

Vzhľadom na nevyjasnenosť vlastníckych vzťahov a nezáujem zo strany firiem pôsobiacich v
hnedých parkoch ZŤS a ZVS boli opatrenia týkajúce sa tejto problematiky z vykonávacieho
plánu vypustené. To isté sa týka aj opatrení súvisiacich so zriadením technologického centra
strojárstva. V roku 2008 bolo založené združenie právnických osôb "Technologické centrum
Dubnica nad Váhom". Združenie však nevyvíjalo žiadne aktivity v tejto oblasti, takže aj táto
problematika bola z hore uvedených príčin z vykonávacieho plánu vypustená.
Prioritná oblasť 6.2 Technická infraštruktúra
Plánované aktivity v prioritnej oblasti boli:
A 6.2.1.1.1

Vypracovať pasport miestnych a účelových komunikácií v správe mesta

A 6.2.1.1.2

Vypracovať pasport chodníkov a parkovísk a k nim príslušné dopravné
značenie

A 6.2.1.1.3

Projekt rekonštrukcie chodníkov

A 6.2.1.1.4

Rekonštrukcia chodníkov

A 6.2.1.1.5

Projekt cyklistických trás

A 6.2.1.1.6

Výstavba cyklistických trás

A 6.2.1.1.7

Projekt nových parkovísk - plošných

A 6.2.1.1.8

Projekt nových parkovísk - viacpodlažných

A 6.2.1.1.9

Výstavba nových parkovísk - viacpodlažných

A 6.2.1.1.10

Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií

A 6.2.1.1.11

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

A 6.2.1.1.12

Výstavba nových parkovísk - plošných

A 6.2.1.2.1

Projekt rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny

A 6.2.1.2.2

Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny

A 6.2.1.2.3

Integrovaný projekt rozvoja sídliska Pod hájom

A 6.2.1.2.4

Integrovaný projekt rozvoja sídliska Centrum I
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V tejto oblasti boli splnené aktivity

týkajúce sa projektu Rekonštrukcia námestia Matice

slovenskej (centrálna mestská zóna), ktoré boli realizované zo štrukturálnych fondov
v rokoch 2009 - 2011.
V roku 2014 boli dokončené generely dopravy. Projekty rekonštrukcie chodníkov, parkovísk
a miestnych komunikácií sú spracovávané priebežne, podľa schváleného rozpočtu
a následne

sú vykonávané

samotné rekonštrukcie,

podľa

schválených

finančných

prostriedkov v rozpočte mesta na príslušný rok. Výstavba cyklistickej trasy sa mala realizovať
zo štrukturálnych fondov, ale projekt nebol nakoniec schválený. Táto aktivita bude
naplánovaná v novom Programe a opäť bude zaradená ku projektom podporovaným zo
štrukturálnych fondov.
Prioritná oblasť 6.3 Občianska infraštruktúra
Plánované aktivity v prioritnej oblasti boli:
A 6.3.1.1.1

Projekt rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou Centrum III

A 6.3.1.1.2

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Centrum III

A 6.3.1.1.3

Projekt rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou Centrum II

A 6.3.1.1.4

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Centrum II

A 6.3.1.1.5

Projekt rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou Centrum I

A 6.3.1.1.6

Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Centrum I

A 6.3.1.1.7

Projekt posilňovne v priestoroch Základnej školy s materskou školou C II

A 6.3.1.1.8

Vybudovanie posilňovne v priestoroch Základnej školy s materskou školou
C II

A 6.3.1.1.9

Vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s MŠ Centrum II

A 6.3.1.1.10

Vybudovanie tartanového ihriska v areáli Základnej školy s materskou
školou C II

A 6.3.1.1.11

Projekt viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy s materskou školou
Centrum I

A 6.3.1.1.12

Vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy s materskou
školou C I

A 6.3.2.1.1

Projekt modernizácie a rozšírenia sociálneho zariadenia DD - PDD

A 6.3.2.1.2

Realizácia modernizácie a rozšírenia sociálneho zariadenia Domov
dôchodcov

A 6.3.2.1.3

Projekt zariadenia sociálno-právnej ochrany - azylový dom

A 6.3.2.1.4

Realizácia zariadenia sociálno-právnej ochrany - azylový dom

A 6.3.2.1.5

Projekt rekonštrukcie a rozšírenia Mestskej polikliniky – zníženie en.
náročnosti
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A 6.3.2.1.6

Rekonštrukcia a rozšírenie Mestskej polikliniky – zníženie energet.
náročnosti

A 6.3.2.1.7

Vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb - domov dôchodcov

V tejto oblasti boli splnené aktivity týkajúce sa ZŠ s MŠ Centrum III a ZŠ s MŠ Centrum I.
Obe školy boli zrekonštruované zo štrukturálnych fondov na základe schválenej žiadosti
o NFP v roku 2010.
Aktivita týkajúca sa projektu rekonštrukcie ZŠ s MŠ Centrum II - projekt aj rekonštrukcia boli
zrealizované z rozpočtu mesta a taktiež bolo v priestoroch školy vybudované viacúčelové
ihrisko.
Modernizácia a rozšírenie sociálneho zariadenia Domov dôchodcov bol realizovaný tiež zo
štrukturálnych fondov v rokoch 2010 – 2012, išlo o jeho rozšírenie o špecializované
zariadenie v Prejtej. Projekt rekonštrukcie a rozšírenia Mestskej polikliniky bol spracovaný
z vlastného rozpočtu, ale nepodarilo sa získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov. To sa
bude opäť riešiť v novom programovom období. Ostatné aktivity neboli riešené.

Prioritná oblasť 6.4 Životné prostredie
Plánované aktivity v prioritnej oblasti boli:
A 6.4.1.1.1

Projekt kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu

A 6.4.1.1.2

Výstavba kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu

A 6.4.1.1.3

Kanalizácia mestskej časti Prejta (Považská vodárenská spoločnosť)

A 6.4.2.1.1

Vybudovanie odpočívadla v lokalite DD – DPD Pod hájom

A 6.4.2.1.2

Realizácia vegetačných úprav hrany južnej terasy Váhu (časť Kolonky)

A 6.4.2.1.3

Spracovanie miestneho územného systému ekologickej stability územia

Aktivity týkajúce sa kompostárne neboli riešené. Namiesto toho bol na základe petície
občanov sťažujúcich sa na umiestnenie súčasného zberného dvora na dotrieďovanie odpadu
doplnený bod týkajúci sa vybudovania nového zberného dvora v priestoroch bývalej
práčovne. Aktivita týkajúca sa kanalizácie v Prejtej bola realizovaná v kompetencii Považskej
vodárenskej spoločnosti.
Odpočívadlo v lokalite DD – DPD Pod hájom (Zariadenie pre seniorov Dubina) bolo
realizované z vlastného rozpočtu. Ostatné aktivity neboli riešené.
Prioritná oblasť 6.5 Kultúra, kultúrne dedičstvo a rozvoj turizmu
Plánované aktivity v prioritnej oblasti boli:
A 6.5.1.1.1

Projekt rekonštrukcie Mestskej knižnice

A 6.5.1.1.2

Rekonštrukcia Mestskej knižnice

A 6.5.1.1.3

Projekt rozšírenia Dubnického múzea

A 6.5.1.1.4

Rozšírenie Dubnického múzea
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A 6.5.1.1.5

Budovanie odbornej knižnice v Dubnickom múzeu

A 6.5.1.1.6

Trvalá propagácia kultúrneho dedičstva mesta

A 6.5.1.1.7

Vypracovanie štúdie využitia Dubnického kaštieľa – krídlo „B“ a „C“

A 6.5.1.1.8

Vypracovať koncepciu monografie mesta v dvoch variantoch

A 6.5.1.1.9

Vydanie monografie mesta Dubnica n/V v dvoch variantoch

A 6.5.1.2.1

Rekonštrukcia Grotty – Letohrádok Babylon

A 6.5.1.2.2

Projekt rekonštrukcie kaštieľa – krídlo A

A 6.5.1.2.3

Projekt rekonštrukcie kaštieľa – krídlo B a C - statika

A 6.5.1.2.4

Realizácia rekonštrukcie kaštieľa – krídlo A

A 6.5.1.2.5

Realizácia rekonštrukcie kaštieľa – krídlo B a C

A 6.5.1.2.6

Projekt turisticko - informačného centra

A 6.5.1.2.7

Vybudovanie turisticko - informačného centra

A 6.5.1.2.8

Projekt prímestskej rekreačnej zóny

A 6.5.1.2.9

Vybudovanie prímestskej rekreačnej zóny

A 6.5.1.2.10

Projekt obnovenia historických oranžérií z 18. storočia

A 6.5.1.2.11

Obnovenie historických oranžérií z 18. storočia

A 6.5.1.2.12

Projekt rekonštrukcie Domu kultúry

A 6.5.1.2.13

Rekonštrukcia Domu kultúry

A 6.5.1.2.14

Projekt pristávacej dráhy s pevným povrchom na letisku v Slávnici
v spolupráci s AEROKLUBOM Dubnica n/V

A 6.5.2.1.1

Spracovať projekt organizačného a finančného zabezpečenia Dubnický
folklórny festival

V oblasti kultúry boli zrealizované aktivity z rozpočtu mesta a z dotácie Ministerstva kultúry:
rekonštrukcia

Mestskej

knižnice,

propagácia

kultúrneho

dedičstva

mesta,

vydanie

monografie mesta, rekonštrukcia Grotty, projekt rekonštrukcie kaštieľa – krídlo B a C –
statika, vybudovanie turisticko - informačného centra, čiastočná rekonštrukcia Domu kultúry,
Dubnický folklórny festival. Rekonštrukcia kaštieľa – krídlo A bola realizovaná zo
štrukturálnych fondov a následne bolo Dubnické múzeum presťahované do nových
priestorov v zrekonštruovanom kaštieli. V mestskom dome kultúry boli zo štrukturálnych
fondov zakúpené nové sedadlá do kinosály a tiež sa urobila čiastočná rekonštrukcia
kinosály.
Aktivity týkajúce sa prímestskej rekreačnej zóny a historických oranžérií boli pre nereálnosť
získať pre uvedené projekty finančné prostriedky z fondov EÚ z programu vypustené.
Prioritná oblasť 6.6 Informatizácia mesta
Plánované aktivity v prioritnej oblasti boli:
A 6.6.1.1.1

Zavedenie informačných terminálov pre mesto
10
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A 6.6.1.1.2

Zvýšenie bezpečnosti informačného systému samosprávy

A 6.6.1.1.3

Modernizácia softvérového a hardvérového vybavenia mesta

A 6.6.1.1.4

Rozhlasový a vyrozumievací systém mesta

A 6.6.1.1.5

Implementácia on-line elektronických služieb poskytovaných samosprávou
- digitálne mesto

A 6.6.2.1.1

Vybavenie mestskej knižnice knižnično - informačným systémom
založeným na spolupráci knižníc s využitím internetovej siete

A 6.6.3.1.1

Rozšírenie verejne prístupných internetových staníc

A 6.6.3.2.1

Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie zručností a vedomostí
o internete a motiváciu k používaniu internetu a elektronických služieb
(informačné výchovy s lektormi)

Aktivita rozhlasový a vyrozumievací systém bola splnená realizáciou bezdrôtového rozhlasu
v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s ČR. Aktivity týkajúce sa mestskej knižnice boli
splnené - do mestskej knižnice bol zakúpený knižnično - informačný systém.
Ostatné body boli riešené v rámci výzvy Operačného programu Informatizácia spoločnosti v
projekte „Elektronizácia služieb Mesta Dubnica nad Váhom“. Tento projekt bol schválený, ale
nakoľko sa blížil koniec programového obdobia 2007 – 2013, projekt nebol pre nedostatok
času realizovaný.

11

PHRSR mesta Dubnica nad Váhom 2015 - 2020

Časť 1: Analytická časť
ÚZEMIE
Poloha mesta a charakteristika územia
Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí, v Ilavskej kotline, ktorej severozápadnú
hranicu tvoria Biele Karpaty a juhovýchodnú Strážovské vrchy. Nachádza sa v údolí rieky
Váh, nadmorská výška je 242 m n. m.
Celá Ilavská kotlina je erózno-tektonického pôvodu. Tvoria ju piesky, zlepence a íly.
Štruktúra pôdy je hlinitá, piesčitá, štrkovitá a ílovitá. Vodné toky na území mesta patria do
správy Povodia Váhu. Mestom preteká Dubnický potok, ktorý sa vlieva do Váhu. Klimaticky
ide o oblasť teplú, mierne vlhkú, s miernou zimou, kde priemerná ročná teplota je 8,5
stupňov Celzia s ročným úhrnom zrážok 600-800 mm. Na území mesta sa nenachádzajú
žiadne výraznejšie zásoby nerastných surovín.
Mesto Dubnica nad Váhom sa rozkladá na ploche 4 914 ha, z čoho najväčšiu časť, cca 54%,
tvoria lesy.

Plochy
Orná pôda
Záhrady
Ovocné sady
Trvalé trávne porasty
Lesné pozemky
Vodné plochy
Zastavané plochy
a nádvoria
Ostatné
plochy

Prehľad plôch k 1.1.2015 v ha
Katastrálne územie
Katastrálne
Dubnica nad
územie Prejta
Váhom 554
254
34
28
1,3
0
199
73
1 525
1 130
56
68
393
195
291
112
3 053
1 860

Spolu
808
62
1,3
272
2 655
124
588
403
4 913,3

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom

Z celkovej výmery územia patrí do vlastníctva mesta 168 ha (3%), z toho 157 ha katastrálne
územie Dubnica nad Váhom a 11 ha katastrálne územie Prejta.
Štatút mesta bol Dubnici pridelený roku 1960. V súčasnosti je 27. najväčším mestom
Slovenska. V územnom členení patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je vzdialené
len 15 km severovýchodne od mesta Trenčín a asi 140 km severne od hlavného mesta
Bratislava. Mesto leží na hlavnom železničnom ťahu Bratislava - Žilina, pri diaľnici D1, a
krížom cez celé mesto prechádza štátna cesta I. triedy. Už v minulosti svojou zemepisnou
polohou bolo mesto predurčené na to, aby jeho územie križovali dôležité dopravné ťahy, čo
malo nemalý význam pre jeho rozvoj.
12

PHRSR mesta Dubnica nad Váhom 2015 - 2020

História mesta
Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a
začiatkom 6. storočia k nám prichádzajú prví Slovania. V lokalite Kvášovec sa našlo sídlisko
s obydlím datovaným keramikou do mladšieho slovanského, t. j. poveľkomoravského
obdobia. V lokalite Húštikom (Veľký Kolačín) boli objavené dve sídliská slovanských predkov
(doba veľkomoravská).
Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine hlásiacej sa do roku 1193, v ktorej sa
spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a Piskinom. Ďalšia správa
o Dubnici je z roku 1276, keď Samsom a Jakub, synovia Čepku (Vratslavovho syna) predali
Dubnicu manželovi svojej sestry, Oltumanovi. Listina je významná tým, že sa v nej spomína
kostol zasvätený sv. Jakubovi apoštolovi. Je len pomerne málo obcí, ktoré majú takto
konkrétne už z 13. storočia doložené jestvovanie kostola a aj jeho patrocínium – zasvätenie.
Dokedy bola Dubnica zemianskou obcou, patriacou potomkom Oltumana, nevieme. Na
začiatku 15. storočia zrejme rodina vymrela, lebo v roku 1439 sa Dubnica už spomína ako
majetok trenčianskeho hradného panstva a ostala ním až do konca feudalizmu.
Vznik obce Prejta sa traduje od zachovania jej prvej písomnej zmienky a to od r. 1379 pod
názvom Peryche, potom v r. 1409 pod názvom Proytha a v r. 1439 pod menom Prerita ako
príslušnosť trenčianskeho hradného panstva. Dňa 6. júna 1439 daroval kráľ Albert I.
Habsburský trenčiansky hrad s príslušenstvom aj obec Prejtu svojej manželke. V r. 1447
prešla obec do panstva Pongrácovi zo Sv. Mikuláša pod názvom Przetica a od tej doby je
trvale príslušenstvom ilavského hradného panstva až do zániku feudalizmu.
Na konci 16. storočia prevzal zálohu trenčianskeho panstva (do ktorého patrila aj Dubnica)
gróf Štefan I. Ilešházi, za ktorý zaplatil Rudolfovi II. 201 065 toliarov. Posledným členom
významného rodu Ilešháziovcov bol Štefan II. Ilešházi, ktorý nemal potomkov a tak pomaly
dožíval v Dubnici bez väčších majetkových zásahov. Napokon 21. mája 1835 predal za
1 400 000 zlatých konvenčnej meny panstvá Trenčín, Bánovce a Brumov barónovi Jurajovi
Sinovi. Bankárska rodina gréckeho pôvodu, Sina z Hodosu, sa síce zaslúžila o rozvoj
domáceho obchodu a priemyslu, ale nemala k Dubnici taký srdečný vzťah ako Ilešháziovci a
tak sa Dubnica stala radovým mestečkom.
Revolúcia v roku 1848 zaznamenala koniec jednej a začiatok ďalšej etapy spoločenského
vývoja mesta. Mesto sa stalo prvým zo štyroch stredísk okresu Ilava, ktorý nahradil obvod
Trenčianskej župy. V rámci postupného odpredávania majetkov začala roku 1887 dedička
sinovského panstva Ifigénia ďHarcourt s predajom tzv. regálií (právo mlyna, výčapu liehovín,
výseku mäsa a pod.), ktoré sa dovtedy len prenajímali. Tým padlo jedno z posledných
feudálnych obmedzení slobodného podnikania v niektorých živnostenských odboroch
a počet takýchto živností prudko vzrástol. V roku 1887 si Dubničania založili miestnu
13
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hasičskú jednotku, nakoľko rok 1882 sa stal pre Dubničanov smutne pamätný pre
katastrofálny požiar, pri ktorom vyhorela celá časť od Ilavy aj s kostolom.
V priebehu roku 1928 sa uskutočnili pre Dubnicu veľmi významné rokovania o výstavbe
záložnej továrne Akciovej spoločnosti Škodových závodov v Plzni. Viedli ju k tomu nielen
strategické výhody a dopravné možnosti, ale aj blízke energetické a vodné zdroje, a v
neposlednom rade aj dostatok lacných pracovných síl. Stavba továrne vyvolala i viacero
sprievodných investícií, ako napr.: preloženie úseku štátnej cesty z fabrického areálu do
dnešného priestoru, preloženie lieskovského potoka a odbočku štátnej železničnej trate do
priestoru nového závodu. Neustály rast významu Škodovky ako celoštátne dôležitého
zbrojného závodu vplýval aj na vývoj a rast Dubnice nad Váhom, najmä potom, čo sa
továreň stala jej najvýznamnejším daňovým poplatníkom a zvýšila tak obecné príjmy.
Dubnica na konci 60. rokov patrila k najpriemyselnejším mestám na Slovensku.
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DEMOGRAFIA
Demografický vývoj
Mesto Dubnica nad Váhom je najväčším mesto v okrese Ilave s podielom 42 % obyvateľov.
Do roku 2000 počet obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom postupne rástol, v roku 2000
dosiahol maximálnu úroveň 26 373 obyvateľov. Od roku 2001 počet obyvateľov mesta
postupne klesá. Najnižšiu hodnotu dosiahol počet obyvateľov v meste v roku 2010, keď
klesol pod 25 000 obyvateľov (24 914).
Rok

Počet obyvateľov

1996

26 327

1997

26 362

1998

26 318

1999

26 333

2000

26 373

2001

25 941

2002

25 828

2003

25 741

2004

25 734

2005

25 590

2006

25 427

2007

25 263

2008

25 075

2009

25 003

2010

24 914

2011

25 229

2012

25 116

2013

24 975

Zdroj: Štatistický úrad SR (http://portal.statistics.sk)
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Počet obyvateľov a štruktúra
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt počas Sčítania obyvateľov domov a bytov
2011 bol v meste Dubnica nad Váhom 25 305, z toho 12 450 mužov a 12 855 žien. Od
SODB 2001 poklesol počet obyvateľov o 636 obyvateľov. K 31.12.2014 je v meste Dubnica
nad Váhom prihlásených na trvalý pobyt 24 390 obyvateľov.
Počas SODB 2011 sa prihlásilo k slovenskej národnosti 21 669 obyvateľov. Najpočetnejšie
národnostné menšiny v meste Dubnica nad Váhom sú Česi (0,74 %), Maďari (0,13 %)
a Rómovia (0,6%).

Slovenský jazyk je materinským jazykom u 85,5 % obyvateľov.

Náboženské vyznanie je u takmer 63 % obyvateľom mesta rímskokatolícke.
Náboženská štruktúra obyvateľov
Náboženské vyznanie
počet obyvateľov
Rímsko-katolícka cirkev
15 928
Evanjelická cirkev a. v.
66
Gréckokatolícka cirkev
19
Evanjelická cirkev metodistická
489
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 135
10
Pravoslávna cirkev
35
Kresťanské zbory 1
12
Cirkev adventistov siedmeho dňa
28
Reformovaná kresťanská cirkev
42
Apoštolská cirkev
3
Bratská jednota baptistov
1
Cirkev československá husitská
3
Ústredný zväz židovských náboženských obcí
6
Starokatolícka cirkev
1
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní
11
Cirkev bratská
7
Novoapoštolská cirkev
6
Iné
123
Bez vyznania
4 207
Nezistená
4 308
Celkom
25 305
Zdroj: Štatistický úrad SR (http://portal.statistics.sk)
Údaje: k máju 2011 (SODB 2011)
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Štruktúra obyvateľov podľa vekových skupín
Vekové skupiny
Muži
Ženy
Spolu
0 – 4 rokov

572

567

1 139

5 – 9 rokov

504

472

976

10 – 14 rokov

529

559

1 088

15 – 19 rokov

873

778

1 651

20 – 24 rokov

1 220

1 100

2 320

25 – 29 rokov

1 266

1 150

2 416

30 – 34 rokov

1 226

1 065

2 291

35 – 39 rokov

923

936

1 859

40 – 44 rokov

768

870

1 638

45 – 49 rokov

982

1 123

2 105

50 – 54 rokov

1 097

1 158

2 255

55 – 59 rokov

1 035

1 048

2 083

60 – 64 rokov

632

732

1 364

65 – 69 rokov

332

406

738

70 – 74 rokov

221

291

512

75 – 79 rokov

138

290

428

80 – 84 rokov

82

197

279

85 – 89 rokov

39

93

132

90 – 94 rokov

9

17

26

95 – 99 rokov

2

2

4

100+ rokov

0

1

1

Celkom

12 450

12 855

25 305

Zdroj: Štatistický úrad SR (http://portal.statistics.sk)
Údaje: k máju 2011 (SODB 2011)

Štruktúra obyvateľov podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania
počet
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
obyvateľov
Základné

2 553

10%

učňovské (bez maturity)

2 914

12%

stredné odborné (bez maturity)

3 218

13%

úplné stredné učňovské (s maturitou)

1 309

5%

úplné stredné odborné (s maturitou)

6 559

26%

úplné stredné všeobecné

826

3%

vyššie odborné

306

1%

vysokoškolské bakalárske

684

3%

2 860

11%

74

0%

3 407

13%

595

2%

25 305

100%

vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské
vysokoškolské doktorandské
Bez vzdelania vrátane detí do 16 rokov
Nezistené

Celkom
Zdroj: Štatistický úrad SR (http://portal.statistics.sk)
Údaje: k máju 2011 (SODB 2011)
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BÝVANIE, BEZPEČNOSŤ V MESTE
Bytový fond
Počas SOBD 2011 tvorilo v meste Dubnica nad Váhom bytový fond 8 529 bytov, z čoho
bolo 1 320 rodinných domov. Trvalo obývaných bytov bolo 8 103. Z nich 657 bolo s 1
obytnou miestnosťou, 1 531 s 2 obytnými miestnosťami, 3 855 s 3 obytnými miestnosťami,
1 176 so 4 obytnými miestnosťami, s 5 a viac obytnými miestnosťami bolo viac ako 800
bytov.
Správa bytov
Správu mestských bytov na území mesta vykonáva DUMAT, mestská príspevková
organizácia a OSBD. Po nadobudnutí účinnosti Zákona o prevode vlastníctva bytov od roku
1993, kedy mesto Dubnica nad Váhom vlastnilo 3 500 bytov, dochádza stále k odpredaju
bytov do súkromného vlastníctva. K 31.12.2014 mesto vlastní už iba 77 bytov. Z toho 72
bytov tvoria jednoizbové byty na Bratislavskej ulici a Okružnej ulici. Ich obyvatelia sú
väčšinou sociálne slabšie rodiny s nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré si nemôžu
dovoliť kúpu bytu i keď za zostatkovú cenu. Zo zostávajúcich bytov sú 4 dvojizbové a 1
trojizbový byt. Ceny nájomného závisia od obytnej plochy bytu a jeho veku.
V roku 2014 sa ceny nájomného u bytov v starších obytných domoch pohybujú vo výške:


jednoizbové 39,20 €/mesiac

Ceny nájomného u novopostavených bytov sa pohybujú vo výške:


dvojizbový byt od 145,65 do 166,40 €/mesiac



trojizbový byt 199,73 €/mesiac

Uvedené ceny sú bez energií, vody a ostatných služieb s užívaním bytu.
V súčasnosti mesto eviduje 150 žiadostí o nájomný byt. Situácia s bytmi je však taká, že
málokedy dôjde k uvoľneniu nájomného bytu. Ich nájomcovia ich zvyčajne odkúpia, nakoľko
majú na takýto úkon práva a individuálne ho predajú. Správca bytov preto rieši iba sociálne
prípady a ich umiestnenie resp. výmenu väčších bytov za menšie. OSBD má v súčasnosti v
správe 5 bytov.
Bezpečnosť v meste
Dňa 14. 3. 1991 bola Mestským zastupiteľstvom zriadená a schválená Mestská polícia v
Dubnici nad Váhom, ktorá sa pri svojej činnosti riadi zákonom SNR č.564/91 Zb. o obecnej
polícii a jej hlavné úlohy sú:
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zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných
osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,



spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce,
majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou
alebo pred zneužitím i s využitím iných zabezpečovacích ústrední zabezpečujúcich
signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),



dbá o ochranu životného prostredia v obci,



dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach,



vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia primátora,



ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným
predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky
vykonanej

dopravnými

značkami

alebo

dopravnými

zariadeniami,

objasňuje

priestupky, ak tak ustanovuje zákon,


oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,



plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

19

PHRSR mesta Dubnica nad Váhom 2015 - 2020

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Vstúpením do platnosti zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky k 1.7.2002 mesto Dubnica nad
Váhom dostalo široké kompetencie v oblasti školstva:
-

prenesené kompetencie: základné školy

-

originálne kompetencie: materské školy, základné umelecké školy, centrum voľného
času, školské jedálne, školské kluby detí

Financovanie školstva
1. Od 1. 1. 2013 sú financované zo štátneho rozpočtu:
a) z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR:


školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie
v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC,

b) z rozpočtovej kapitoly MV SR:


školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa
a okresného úradu v sídle kraja,



materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v
zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja,



školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja.

Financovanie zo štátneho rozpočtu upravujú legislatívne predpisy:


Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,



Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov.

2. Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:


materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC od 1. 1. 2005



materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov od 1. 1. 2007
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Financovanie z podielových daní upravujú legislatívne predpisy:


Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov -spôsob rozdeľovania a poukazovania
výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,



Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov- kritéria rozdeľovania výnosu dane do
rozpočtu obcí a VÚC,



Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -spôsob poskytovania
finančných prostriedkov obcou (§6 ods. 12) a VÚC (§9 ods.12),



Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov - zber údajov potrebných na rozdeľovanie
a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§7a).

Materské školy
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s
individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Mesto Dubnica nad Váhom je zriaďovateľom
týchto materských škôl:
Materská škola Centrum II 72
Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
Fond všetkých budov materských škôl pozostáva z 12 pavilónov s triedami, 5 hospodárskych
pavilónov a 4 oddelenia sú umiestnené v priestoroch Základnej školy P. Demitru Centrum II
87.
K 15.9.2014 boli zrekonštruované z dvanástich pavilónov 3 pavilóny s triedami (dva na MŠ
Centrum I 31 + jeden na MŠ Pod hájom) a z piatich hospodárskych pavilónov jeden (MŠ
Centrum I 31). K 1.1.2015 sú na 11 pavilónoch s triedami vymenené okná (zostáva 1
kompletný pavilón na elokovanom pracovisku Centrum I 29 a presklené priečelie HN na MŠ
Pod hájom). Všetky detské ihriská na MŠ sú revitalizované. Priebežne prebieha
rekonštrukcia ostatných pavilónov s výhľadom ukončenia v roku 2015 pozostávajúca
z tepelnej hydroizolácie striech, obvodových plášťov a zamurovania terás.
Od 1.9.2014 je v meste zriadená Materská škola sv. Dominika Savia, ktorej zriaďovateľom je
Biskupský úrad v Žiline. Pôsobí v priestoroch Základnej školy sv. Dominika Savia. Od
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1.9.2015 sa zlučuje do jedného právneho subjektu Základná škola s materskou školou sv.
Dominika Savia.
Základné školy
Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj
osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie,
demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej
a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej,
prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie
poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu
výchovu a vzdelávanie.
Na území mesta sa nachádza 5 základných škôl:
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, ktorej súčasťou sú: základná škola,
školská jedáleň, školský klub detí a elokované pracovisko s materskou školou a výdajnou
školskou jedálňou. Počet žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. V školskom roku
2014/2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 647 žiakov. Stav detí v
materskej škole bol 88 a v školskom klube bolo 196 žiakov. Po kompletnej rekonštrukcii
školy a realizácii ďalších projektov (Premena tradičnej školy na modernú, Komenius, projekty
cezhraničnej spolupráce a pod.) má škola vynikajúce podmienky a možnosti využívať
najmodernejšie didaktické prostriedky a interaktívnu techniku. Zameranie školy: jazykové
triedy, mimoškolská činnosť, výpočtová technika, vyučovanie cudzích jazykov: jazyk
anglický, francúzsky, nemecký a ruský.
V roku 2010 bola realizovaná kompletná rekonštrukcia budovy financovaná z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87. Súčasťou tohto
právneho subjektu sú: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, časť materskej
školy a elokované pracovisko - materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy.
V školskom roku 2014/2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 303 žiakov.
Stav detí v materskej škole bol 187 a v školskom klube bolo 85 žiakov. Škola je školským
vzdelávacím programom zameraná na športovú prípravu žiakov v ľadovom hokeji, futbale a
tenise. Zároveň v rámci projektu EU „Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole“
sú na škole vytvorené podmienky aj na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov.
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V roku 2014 bolo realizované zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a priebežne sa
rekonštruuje interiér a technické vybavenie školy.
Základná škola s materskou školou, Pod hájom 967, ktorej súčasťou sú: základná škola,
školská jedáleň, školský klub detí a elokované pracovisko - materská škola a školská jedáleň
materskej školy. V školskom roku 2014/2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej
škole 571 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 144 a v školskom klube bolo 201 žiakov.
Škola je zameraná na všestranný rozvoj tvorivej osobnosti, na vyučovanie cudzích jazykov.
Okrem anglického a nemeckého jazyka sa v škole vyučuje aj ruský jazyk. V roku 2010 bola
realizovaná kompletná rekonštrukcia budovy financovaná z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.
Základná škola sv. Dominika Savia, ktorej zriaďovateľom je Biskupský úrad v Žiline, je
cirkevná základná škola, ktorá poskytuje okrem kvalitného vzdelania aj primeranú výchovu
v kresťanskom duchu, pričom kladie dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov.
Špeciálna základná škola, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad Trenčín poskytuje
vzdelávanie a výchovu mentálne a kombinovane postihnutým žiakom. Cieľom výchovy
a vzdelávania je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov mentálne postihnutých
žiakov tak, aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali sa jej prirodzenou
súčasťou.
Stredné školy

V oblasti

stredoškolského

vzdelávania

pôsobia

v meste

3

stredné

školy,

ktorých

zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj:
Gymnázium v Dubnici nad Váhom je stredná všeobecnovzdelávacia škola poskytujúca
úplné stredoškolské vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo osemročné a ukončuje sa
vykonaním maturitnej skúšky. Osemročné štúdium je zamerané na cudzie jazyky. Od prímy
sa vyučujú 2 cudzie jazyky, jeden v rozšírenej forme. Štúdium od kvinty prebieha podľa
učebného plánu tak ako v rámci štvorročného štúdia. Štvorročné štúdium nie je špeciálne
zamerané, ale prebieha podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje vyššiu
mieru diferenciácie štúdia ako špeciálne zameranie, lebo viac zohľadňuje individuálne
záujmy a potreby žiakov. Žiakom po absolvovaní spoločného základného učiva v prvom a
druhom ročníku ponúkame vyučovacie predmety v dvoj až štvorhodinových blokoch.
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Stredná priemyselná škola - zameranie školy je vo výchove odborníkov v oblasti
strojárstva, elektrotechniky, mechatroniky a technicko-informatických služieb,

hlavným

cieľom je spojenie teórie s praxou. Všetky zamerania majú jedno spoločné - využívanie a
aplikácia modernej výpočtovej techniky na praktických príkladoch. Pre možné uplatnenie
absolventov v zahraničí škola spolupracuje so zahraničnými školami s podobným zmeraním.
Stredná odborná škola pripravuje žiakov na výkon robotníckych povolaní a odborných
činností.
Žiaci

sa

pripravujú

v učebných

odboroch,

v

študijných

odboroch

s maturitou

a v nadstavbovom štúdiu s maturitou na výkon náročnejších robotníckych povolaní,
niektorých technicko - hospodárskych činností ako aj na vysokoškolské štúdium.
Vysoké školy
V Dubnici nad Váhom sú pracoviská 2 vysokých škôl:
Materiálovotechnologická fakulta Slovenská technická univerzita so sídlom v Trnave,
je jednou z fakúlt STU a má svoje akreditované Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom.
Štúdium je zamerané na odbory: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, materiálové inžinierstvo, personálna práca v
priemyselnom

podniku,

počítačová

podpora

výrobných

technológií,

priemyselné

manažérstvo, výrobné technológie
Dubnický technologický inštitút s.r.o. vznikol v roku 2006 ako súkromná vysoká škola.
Štúdium je zamerané na bakalárske odbory: učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo
praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, elektronika dopravných prostriedkov,
manažment. Magisterské štúdium má odbory: učiteľstvo technických predmetov, učiteľstvo
ekonomických predmetov

Základná umelecká škola
ZUŠ rozvíja umelecké danosti detí, vytvára podmienky na poskytovanie základov
umeleckého vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch, pripravuje žiakov na štúdium na
stredných školách umeleckého zamerania a, konzervatória. Študijné odbory na škole:
výtvarný, tanečný, hudobný. Zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom.
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Centrum voľného času
Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu výchovno-vzdelávaciu,
záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom
čase. usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na
rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov
užitočného využívania ich voľného času.
Zriaďovateľom CVČ je mesto Dubnica nad Váhom.

Priority v školstve:


Komplexná rekonštrukcia pavilónu materskej školy na elokovanom pracovisku Centrum
I 29



Dokončenie rekonštrukcií pavilónov materských škôl



Rekonštrukcia vykurovacích rozvodov a regulačných systémov na materských školách



Prístavba 2 až 3 - triednej materskej školy na Centrum I 32



Dovybavenie základných škôl na technické vyučovanie (P. Demitru a Pod hájom)



Revitalizácia školských jedální na základných i materských školách



Premiestnenie Základnej umeleckej školy do nových priestorov



Rekonštrukcia telocvične a učební CVČ
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SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
Sociálne služby a zariadenia
Mesto Dubnica nad Váhom má spracovaný Komunitný plán mesta, v ktorom sú zahrnuté
všetky aktivity týkajúce sa sociálnej pomoci a služieb obyvateľom mesta.
Mesto zabezpečuje sociálne služby

a sociálnu pomoc pre rodiny s deťmi, občanov

v hmotnej núdzi, deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, občania v dôchodkovom veku,
zdravotne postihnutí občania, drogovo a inak závislí občania, bezdomovci, občania po
výkone trestu. Sú im poskytované služby:
-

príspevky pri narodení a pri úmrtí

-

sociálna služba v jedálni – spoločné stravovanie pre občana, ktorého stravovanie
nemožno zabezpečiť inak, a ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo pre svoj
nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na sociálnu službu v jedálni

-

opatrovateľská služba – je poskytovaná občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný
stav potrebujú pomoc inej osoby

pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov,

nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím
-

denné centrá – v meste pôsobia tri denné centrá, ktoré združujú občanov dôchodkového
veku, zdravotne ťažko postihnutých, tiež rodičov s deťmi alebo starých rodičov
s vnúčatami

-

krízové centrum - sociálna služba pre občanov bez prístrešia

Poskytované sociálne služby s pobytovou ročnou formou v meste:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Zariadenie vzniklo v roku 1987, jeho zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom. Je určené
pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV
alebo fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V roku 2013 bolo uvedené do prevádzky
Špecializované zariadenie Prejta, ktorým sa rozšírila kapacita Zariadenia pre seniorov o 69
miest. Špecializované zariadenie je určené pre klientov postihnutých Alzheimerovou
a Parkinsonovou chorobou (stupeň odkázanosti V. a VI.). Celková kapacita zariadenia je 249
klientov.
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Centrum sociálnych služieb - AVE
Zariadenie bolo uvedené do prevádzky v roku 1979 ako zariadenie poskytujúce starostlivosť
starým občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú komplexnú starostlivosť.
Kapacita zariadenia bola v jeho počiatkoch vytvorená pre 100 klientov. Z dôvodu potrebnej
humanizácie podmienok pre dôstojný život jeho obyvateľov bola kapacita postupne
znižovaná na súčasných 70 miest. Zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj.
Agentúra sociálnych služieb, n.o.
ASS je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby od roku 2013.
Kapacita zariadenia je 60 klientov. Je určené pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový
vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Zdravotnícke zariadenia
V Dubnici nad Váhom poskytujú zdravotnícke služby tieto zariadenia:
Mestská

poliklinika Dubnica

m.p.o. zabezpečuje komplexné ambulantné služby

v primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti z časti vlastnými zamestnancami a
privátnymi ambulanciami, ktoré sú v poliklinike v prenájme pre spádovú oblasť približne
40 000 obyvateľov. V zdravotníckom zariadení Mestská poliklinika Dubnica,
zdravotnú starostlivosť

poskytujú

lekári v nasledovných ambulanciách a oddeleniach: všeobecná

ambulancie pre dospelých (6), všeobecná ambulancia pre deti a dorast (6), chirurgická
ambulancia

(2),

oftalmologická

ambulancia,

otorinolaryngologická

ambulancia,

gynekologická ambulancia (3), urologická ambulancia, psychiatrická ambulancia, ortopedická
ambulancia, zubná ambulancia (5), dentálna hygiena, ambulancia fyziatrie, balneológie a
liečebnej

rehabilitácie,

ambulancia pracovného

lekárstva,

interná a diabetologická

ambulancia (2), klinická logopédia, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast, oddelenie klinickej biochémie a
klinickej hematológie.
CO MEDIKA s.r.o. Dubnica nad Váhom sa nachádza v objekte bývalej závodnej polikliniky
pri ZTS, kde majú možnosť obyvatelia využívať ambulancie 4 praktických lekárov pre
dospelých, 6 odborných lekárov, 1 zubného lekára, sonografiu, RTG pracovisko a lekáreň.
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Medicínske centrum – konzílium s.r.o. je súkromná ambulancia nachádzajúca sa na ulici
Andreja Kmeťa. Zdravotnícka starostlivosť je poskytovaná v oblasti neurológie, detskej
neurológie, rehabilitácie a fyziatrie.

Priority v sociálnej oblasti:


udržanie opatrovateľskej služby v meste a jej skvalitnenie



zariadenie opatrovateľskej služby na komunitnej báze



denný stacionár pre mentálne a telesne postihnuté dospelé osoby

28

PHRSR mesta Dubnica nad Váhom 2015 - 2020

EKONOMIKA A PODNIKANIE
Miera nezamestnanosti
Informácie o stave zamestnanosti poskytol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne,
úsek služieb zamestnanosti. Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v meste
Dubnica nad Váhom ku dňu 31. 12. 2014 bol 1 256 (v r. 2013 počet 1 366, v r. 2012 počet
1 458, v r. 2011 počet 1 209, v r. 2010 počet 1 113), z toho počet žien 572, počet mužov
684.

Miera nezamestnanosti k 31.12 2014 bola 7,92%, v roku 2013 - 9,4% , v roku 2012 - 9,37%.
Podľa veku:
Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Počet/ženy
1113 / 545
1209 / 611
1458 / 773
1366 / 752
1256 / 572

14 - 24 rokov
244
269
306
277
253

25 - 34 rokov
271
292
376
341
316

35 - 49 rokov
313
335
400
381
341

50 a viac rokov
285
313
376
367
346

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Stručná analýza ekonomických subjektov
Mesto Dubnica nad Váhom je stredne veľké mesto priemyselného charakteru. V minulosti
boli hlavným zamestnávateľom Závody ťažkého strojárstva a Závody všeobecného
strojárstva, s ktorými bol úzko spätý celkový rozvoj mesta.
Daňový úrad Dubnica nad Váhom eviduje takmer 4 000 subjektov podnikajúcich v meste.
Strojársky priemysel
Po 2. svetovej vojne zaujal na Slovensku z výrobných odvetví prvenstvo strojársky priemysel
zameraný na výrobu strojov, prístrojov, vojenskej techniky, elektrotechniky a dopravných
prostriedkov. Sortiment výrobkov je široký. Závody strojárskeho priemyslu sa nachádzajú v
každom okrese Slovenska. Ich najväčšie sústredenie je na strednom Považí (Trenčín,
Dubnica nad Váhom, Považská Bystrica, Žilina, Martin).
Je najsilnejšie zastúpeným výrobným odvetvím v meste. Po konverzii zbrojárskeho priemyslu
po roku 1990 a rozpade štátnych strojárskych podnikov, ktoré dovtedy patrili k najväčším
a najvýznamnejším v SR, tu vznikli ich nástupnícke organizácie. ZVS Dubnica š.p. sa
transformovala na a.s. a v súčasnosti pôsobí ako ZVS Holding, a.s.. ZŤS Dubnica š.p. sa
rozčlenila na niekoľko menších súkromných spoločností.
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Stavebníctvo
Oblasťou stavebníctva sa v meste zaoberá približne 30 spoločností. Okrem stavieb budov,
mostov a inžinierskych sietí sa zaoberajú aj prieskumnými vrtmi, zemnými

prácami,

izolačnými prácami, montážou strešných konštrukcií, pokrývačskými, omietkarskými,
stolárskymi, zámočníckymi, maliarskymi, natieračskými a ďalšími prácami. V posledných
rokoch sa v oblasti stavebníctva pociťuje stagnácia, malé firmy s ťažkosťami prežívajú
s menšími akciami ako sú výstavba rodinných domov, technických a skladových objektov,
rekonštrukcie.
Medzi najväčšie podniky v stavebníctve na území mesta patrí:
BRAMIA s.r.o., TRIM s.r.o., BLAMUR - Murko Milan, STAPRIN s.r.o., ALMA-BAU, s.r.o. ,
SPIL, s. r. o.
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodársku výrobu realizuje 1 poľnohospodárske družstvo. Poľnohospodárska
výroba sa zameriava na pestovanie husto siatych obilnín, olejnín, cukrovej repy, zeleniny a
ovocia v rastlinnej výrobe a na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny v živočíšnej
výrobe.
Bankovníctvo a poisťovníctvo
V meste pôsobia banky: Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľňa, Prima banka
Slovensko, Tatra banka, Československá obchodná banka, Poštová banka.
V meste má svoju pobočku Sociálna

poisťovňa – Reimova vila. Expozitúra Všeobecná

zdravotná poisťovňa a Dôvera sa nachádzajú v priestoroch Mestskej polikliniky.
Okrem nich majú v meste zastúpenie takmer všetky komerčné poisťovne.
Ostatné služby
V meste je pomerne dobre zastúpená ponuka služieb pre obyvateľov od obuvníkov,
opravárov, sklenárov, krajčírskych salónov až po rôzne kaderníctva a salóny krásy. Je tu tiež
dostatok predajní nábytku a kúpeľňové štúdio. V meste je široká sieť reštauračných
zariadení. Ubytovanie poskytuje v meste 6 zariadení. Veľa menších predajní je sústredených
v OD Fix, OD Máj, obchodnom dome COOP. Obyvatelia si môžu nakúpiť v supermarkete
Billa, Tesco a Lidl. Pri Tescu bol vybudovaný v roku 2010 maloobchodný park STOP.SHOP.
Takisto sa tu nachádza predajňa a autoservis motorových vozidiel značky ŠKODA. V Dubnici
nad Váhom sú dve zeleninovo-ovocné tržnice.
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Najväčší zamestnávatelia v meste
1. ZVS Holding, a.s., elektrotechnický, strojársky, zbrojársky priemysel
2. Bel Power Solutions, s.r.o., elektrotechnický priemysel
3. ZVS Impex a.s., elektrotechnický, strojársky priemysel
4. MATADOR Industries a.s., strojársky priemysel, cca 1500 zamestnancov
5. JAMP SVORADA s. r. o., strojársky priemysel
6. Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., elektrotechnický priemysel, cca 780
zamestnancov
7. HF NaJUS,a.s., strojársky priemysel
8. Danfoss Power Solutions a.s. – strojársky priemysel
9. ZTS – ŠPECIÁL, a.s., strojársky priemysel
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KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A ŠPORT
Kultúrne podujatia
Mesto Dubnica nad Váhom zabezpečuje organizáciu kultúrnych podujatí prostredníctvom
oddelenia kultúry a knižnice. Predmetom činnosti oddelenia kultúry je organizovanie
kultúrnospoločenských, výchovno-vzdelávacích podujatí, ale i šírenie profesionálneho
umenia formou sprostredkovania vystúpení. Oddelenie organizuje rôzne výstavy, koncerty,
komponované podujatia, mestské oslavy, divadlá, zájazdy, jazykové kurzy. Súčasťou je
mestská knižnica, kino, mestský rozhlas a neformálne združenia. Oddelenie zabezpečuje
predaj vstupeniek a propagačných materiálov mesta a koordinuje prácu redakcie Dubnických
novín.
Kino nie je v súčasnosti v prevádzke. Z dôvodu prechodu na nový systém premietania, je
súčasná kinotechnika v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom zastaraná a
nevyhovujúca. Nie je možné premietať aktuálne filmy, ktoré sú distribuované na nových
nosičoch a premietané na digitálnych 3D premietacích zariadeniach. Pripravený je projekt
digitalizácie kina, ktorý zabezpečí návrat divákov do kinosály.
Medzi tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré sa konajú v meste, patria:


Dubnické fašiangy



Detský karneval



Svätojurské slávnosti



Veľká noc ide



Oslavy 1. Mája



Oslavy oslobodenia mesta



Oslavy SNP



Dubnický výtvarný salón



Dubnický folklórny festival



Dubnické kultúrne leto



Zapaľovanie adventných sviečok



Silvester



Koncerty pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším



Odmeňovanie športovcov roka



Vianočné a iné zájazdy
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Sviatkom kultúry je Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou, na ktorom sa
okrem dubnických folklórnych súborov prezentujú slovenské i zahraničné súbory. Aj napriek
nedostatočným podmienkam pre účinkujúcich (šatne, malé javisko), ale aj nízka kapacita
amfiteátra DuTaF, dosahuje festival vysokú úroveň a návštevnosť.
Kultúrne dedičstvo
V meste sa nachádza 8 kultúrnych pamiatok, ktoré sú zapísané v platnom Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR.
Zoznam národných kultúrnych pamiatok na území mesta
Sv. Ján Nepomucký s anjelmi

súsošie, r. 1775

Madona Assumpta Nanebovzatá

socha, r. 1766

Pranier

stĺp hanby, 18. storočie

Kostol sv. Jakuba

kostol, r. 1754

Kaštieľ

kaštieľ, 15. – 16. storočie

Dom služobníctva

záhradníkov dom, 17. storočie

Park J. B. Magina

park, 18. storočie

Vila staviteľa Reima

vila, r. 1903

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom

Cestovný ruch
Okrem kultúrnych pamiatok sa v Dubnici nad Váhom nachádza i mnoho zaujímavých
objektov a budov. Je možné navštíviť tunely z čias II. svetovej vojny či prejsť sa uličkami
nemeckých a lieskovských domčekov. Jednotlivé stavby zachytávajú vývoj mesta v rôznych
obdobiach.


Bunker nazývaný „Veľryba“ svojím tvarom naozaj pripomína rybu. Počas 2. sv. vojny
tu boli uchovávané dôležité dokumenty o dubnickom závode. Dubnické tunely sú
spomienkou na vojnové obdobie. Dnes sú domovom netopierov.



Lieskovské domčeky v mestskej časti Prejta boli vybudované pre vysťahovalcov z
obce Lieskovec.



Budova Strednej priemyselnej školy v Dubnici z roku 1958.



Kalvária pochádza z roku 1770. Tvorí ju úvodná kaplnka, 14 zastavení krížovej cesty
a kostolík s troma krížmi.



Kaplnka so zvonicou v mestskej časti Prejta. Vo zvonici je umiestnený zvon, ktorý je
darom rodiny Ostrožičovcov – majiteľov ilavského panstva.
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Dubnica nad Váhom má výhodné spojenia so všetkými dolinami a turistickými oblasťami vo
svojom okolí. Na západnej strane sa nachádzajú Biele Karpaty, ktorých dominantou sú
vápencové útesy Vršatec, Červený Kameň a Lednica s malebnými ruinami hradov. Hrad
Vršatec (805m) priťahoval už v minulosti návštevníkov a turistov. Z jeho vrcholu je nádherný
pohľad na Považie. Z Červeného Kameňa možno prejsť cez horské sedlo do Lednice a k
Lednickému hradu. Turisticky najzaujímavejšou a najkrajšou oblasťou sú Strážovské vrchy,
ktoré sa nachádzajú na východnej strane od mesta. Na ich najvyšší vrchol Strážov (1 213 m)
vedie trasa z obce Zliechov. Medzi najkrajšie vyhliadkové vrchy Strážovskej hornatiny patrí
Vápeč (965 m).
Neďaleko mesta Dubnica nad Váhom je významné kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice.
Vďačnými a obľúbenými cieľmi turistov sú tiež Trenčiansky, Beckovský a Súľovský hrad, ako
aj ľudové stavby v Čičmanoch. Na svoje si prídu milovníci zimnej turistiky a lyžovania v
mnohých zimných strediskách nachádzajúcich sa v okolí Dubnice nad Váhom.
V roku 2010 bolo zriadené Mestské informačné centrum Dubnica nad Váhom, ktoré sa
nachádza v Dubnickom kaštieli a je zároveň vstupom do Dubnického múzea.
Možnosti ubytovania v meste:
Názov ubytovacieho zariadenia

Počet lôžok

Château Mignon - Boutique hotel ****

22

Hotel Dubnica

28

Turistická ubytovňa U32

243

Hotel Metal

210

Apartmán - hotel Kristína ***

56

Ranč Lhota

28

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom

34

PHRSR mesta Dubnica nad Váhom 2015 - 2020

Športové subjekty
V meste Dubnica nad Váhom má šport nezastupiteľné miesto. Mnohé športové oddiely majú
bohatú - 50 až 60 ročnú históriu, či je to box, hádzaná, futbal, hokej, aeroklub a mnoho
ďalších. V Dubnici nad Váhom pôsobia tieto najznámejšie športové kluby:

Zoznam športových klubov a združení
Názov klubu

Športové odvetvie

BC Dubnica

box

Cyklistický klub Dubnica nad Váhom

cyklistika

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

cyklistika

RMK Dubnica nad Váhom

modelárstvo

FT & HFT Klub - Dubnica

streľba

ŠKTPŠ Integrosport

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

šport telesne postihnutých
šport telesne postihnutých –
curling
ľadový hokej

HK 38 Dubnica

ľadový hokej

DuTaF Sport Dubnica n/V

tenis

SRZ MsO Dubnica nad Váhom

rybárstvo

MFK Dubnica nad Váhom

futbal

KK FESA Dubnica nad Váhom

kolky

Športový klub šachu

šach

ŠKHá Dubnica nad Váhom

hádzaná

Športový klub nevidiacich športovcov

šport zrakovo postihnutých

Futsal Klub Dubnica

futsal

Športový klub lyžovania

lyžovanie

AK Spartak Dubnica nad Váhom

atletika

Automotoklub SR-Karting

motokáry

BHC Dubnica

horskí športovci

Chodecký atletický klub Dubnica nad Váhom

atletika

ŠK Judo

judo

Klub KARATE

karate

KST Dubnica nad Váhom

turistika

Akadémia Jozefa Jankecha

futbal

ŠK stolného tenisu

stolný tenis

Únia behov do vrchu

horskí športovci

Wheelchair Curling Club

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom
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Športové objekty
Pre rozvoj športových odvetví v meste slúžia:
-

športová hala

-

zimný štadión

-

mestský futbalový štadión s atletickou dráhou

-

tenisové kurty

-

kolkáreň

-

fitnes centrá

-

letná plaváreň.

Prínosom pre obyvateľov mesta je Aeroklub so sídlom na letisku Slavnica, ktorý vyvíja svoju
činnosť už takmer 60 rokov. Má akreditovanú Leteckú školu a výcvik pilotov voľných balónov.
Letisku Slavnica bol pridelený štatút verejného vnútroštátneho letiska.
Financovanie športu
Financovanie športu, t. j. financovanie športových objektov, subjektov a aktivít, je poznačené
nedostatkom finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Mesto Dubnica nad Váhom sa podieľa na financovaní športu dotáciami z rozpočtu mesta na
základe VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Dotácie poskytnuté na podporu športu v posledných 5 rokoch v eurách:
Názov organizácie
Mestský hokejový klub, Dubnica n/V

2010

2011

2012

2013

2014

0

30 000

0

90 000

140 000

3 000

15 000

10 000

10 500

20 000

ŠK cyklistiky

500

2 900

500

20 000

6 500

Mestská liga malého futbalu

810

340

1 020

1 020

0

1 500

500

1 000

1 000

5 200

DuTaF centrum s.r.o.

250

250

250

1 500

500

Únia behov do vrchu

0

0

400

600

0

3 000

2 000

2 000

1 500

1 000

300

300

400

200

0

Asociácia FITNESS Gabrhel Trenčín

0

200

300

350

0

Olympic fitness centrum

0

0

0

1 000

500

Športový klub hádzanej

830

1 500

1 000

500

0

0

0

0

500

35 000

400

400

500

0

500

Atletický klub SPARTAK

BC Dubnica nad Váhom

TJ Nové Považie - Prejta
Kolkársky klub FESA

Akadémia Jozefa Jankecha, n.o.
Dubnica Wild Kings., OZ
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Olympic fitness centrum - Dr. Dušan
Matušík
Futsalový klub Dubnica nad Váhom

500

500

500

0

300

0

500

0

0

0

0

500

0

0

0

300

0

0

0

0

11 390

54 890

18 070

128 670

209 500

ŠK JUDO TJ Spartak
Športový klub lyžiarov TJ Spartak
SPOLU

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, ekonomické oddelenie

Mesto vynakladá finančné prostriedky nielen na dotácie - priamo na činnosť športovým
klubom, ale aj na prevádzku a údržbu športovísk, a to Mestského športového areálu a na
zimný štadión. Na zimný štadión je uzatvorená samostatná zmluva a areál má na starosti
DUMAT m.p.o., ktorý dostáva finančný príspevok na činnosť cca 200 000 eur ročne. Ďalšími
výdavkom v oblasti športu je splácanie úveru, ktorý si mesto vzalo na odkúpenie
nehnuteľností od MFK. Ročne sú to splátky a úroky cez 110 000 eur.
Priority v kultúre, CR a športe:
 digitalizácia kina v Bábkovej sále v MsDK, s ktorou je spojená rekonštrukcia uvedenej sály

a následná maximálna vyťaženosť kina,
 rekonštrukcia objektu MsDK za účelom rozšírenia a revitalizácie kultúrnej, umeleckej a

spoločenskej činnosti v MsDK,
 vytvorenie lepších podmienok pre konanie Dubnického folklórneho festivalu ako jedného

z najvýznamnejších podujatí mesta so zreteľom na zvýšenie kapacity hľadiska a lepšieho
zázemia pre účinkujúcich,
 systematický prístup ku mapovaniu a propagácii kultúrneho dedičstva mesta medzi

obyvateľmi mesta, ale aj v regióne,
 ochrana kultúrneho a historického dedičstva mesta,
 aktívna

spolupráca

s dobrovoľníckymi

a

komunitnými

občianskych aktivít vyvíjaných v prospech mesta.
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DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Dopravná dostupnosť územia
Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí. Už v minulosti svojou zemepisnou polohou
bola predurčená k tomu, aby jej územie križovali dôležité dopravné ťahy, čo má význam pre
rozvoj nášho mesta.
Cestná doprava
Mesto Dubnica nad Váhom leží priamo na ceste I/61 Bratislava – Trenčín - Žilina. Na
diaľnicu D1 Bratislava - Žilina – Košice je mesto pripojené diaľničným privádzačom - cestou
I/57 „smer Horné Srnie“. Diaľnica D1 Je súčasťou vetvy „A“ 5. paneurópskeho koridoru s
trasou (Terst) – Bratislava – Žilina – Košice – (Užhorod – Ľvov) a európskych ciest E50, E58,
E75, E442 a E571.
Miestne komunikácie a statická doprava
Celková plocha udržiavaných komunikácií a spevnených plôch v meste Dubnica nad Váhom
je 430 038 m2. Dĺžka odhŕňaných a posýpaných miestnych komunikácií je 55 km a dĺžka
udržiavaných chodníkov je 41 km. Parkoviská mesta sa nachádzajú na ploche takmer
64 000 m2 .
Počet parkovacích miest v meste
Obytné zóny

2 620

Garáže
Obchodné centrá
Občianska vybavenosť
Súkromné parkoviská
Parkovanie neznačené
(ľubovoľné odstavovanie
vozidiel na komunikáciách
a spevnených plochách)

1 069
1 198

Spolu:

7 008

94
2 027

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, Generel dopravy II. časť

Štyridsaťročné miestne komunikácie a chodníky si vyžadujú rozsiahlu rekonštrukciu. Celková
súčasná potreba rekonštrukcií je vyčíslená sumou minimálne dva milióny eur. Preto bol
v roku 2015 mestským zastupiteľstvom prijatí dlhodobý investičný úver vo výške 1 500 000,EUR za účelom rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácii, chodníkov, parkovísk na
území mesta Dubnica nad Váhom.
38

PHRSR mesta Dubnica nad Váhom 2015 - 2020

Autobusová doprava
Ťažisko dopravy do zamestnania a inej dopravy je na prímestskej autobusovej doprave SAD.
Hlavné spoje sú Ilava – Trenčín, Ilava – Nová Dubnica, Ilava – Trenčianska Teplá, Dubnica
nad Váhom – Dolná Poruba, Dubnica nad Váhom – Nemšová, Považská Bystrica – Trenčín.
V meste zastavujú aj diaľkové autobusové linky smerujúce do Bratislavy, Žiliny, Bardejova,
Prahy, Brna, Banskej Bystrice.
Železničná doprava
Mestom Dubnica nad Váhom prechádza hlavný ťah železničného systému a tvorí ho trať č.
120 Bratislava – Žilina – Košice, ktorá patrí medzi magistrálne železničné ťahy. V roku
2014 bola zrealizovaná modernizácia trate na úseku Nové Mesto n. Váhom – Púchov pre
rýchlosť do 160 km/hod.
Letecká doprava
Medzinárodné letisko v Bratislave je vzdialené od mesta Dubnica nad Váhom cca 140 km.
V blízkosti mesta sa nachádza lokálne letisko Dubnica nad Váhom v katastrálnom území
Slavnica, kde má Aeroklub Dubnica nad Váhom registrovanú leteckú školu, poskytuje
vyhliadkové lety, vykonáva schválenú údržbu lietadiel v rámci svojich špecifikácií. Podobné
zameranie má aj letisko v Trenčíne.
Zásobovanie pitnou vodou
Prevádzkovanie verejných vodovodov, verejných kanalizácií a ČOV v meste Dubnica nad
Váhom zabezpečuje Považská vodárenská spoločnosť a.s. Na verejný vodovod dlhý cca 44
km bolo k 31.12. 2014 napojených

24 390 obyvateľov mesta. Zdrojom pitnej vody je

skupinový vodovod Pružina - Púchov - Dubnica. Doplňujúci zdroj pre Dubnicu sú zdroje
Kameničany.
V roku 2015 bola v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie okresu Ilava“
rozšírená kanalizačná sieť v meste Dubnica nad Váhom - v mestskej časti Prejta.
Zásobovanie plynom
Dubnica nad Váhom je zásobovaná zemným plynom naftovým s výhrevnosťou 33,5 MJ.m-3.
Cez katastrálne územie prechádza vysokotlakový plynovod (DN 300 PN 2,5 MPa) a
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plynovodná prípojka (DN 200 PN 2,5 MPa). Mesto je plne plynofikované, podľa lokalít na
báze stredného tlaku.
Dodávka plynu sa realizuje prostredníctvom regulačných staníc. V Dubnici nad Váhom sú
dve regulačné stanice plynu VT/ST so súčtovým výkonom 11 000 m3.h-1 a nadväzné
regulátory ST/NT. V okrsku Prejta je nezávislá sieť s RS 1 200 m 3.h-1. Okrem toho
priemyselný areál ZŤS je plynofikovaný nezávisle s vlastným odberným zariadením formou
veľkoodberu plynu z diaľkovodu. V Prejtej je nezávislá strednotlaková sieť.
Úroveň plynofikácie je na vysokom stupni a blíži sa úplnej plynofikácii všetkých domov a
bytov.
Elektrická energia
Dubnica nad Váhom je zásobovaná elektrickou energiou z nadradenej energetickej sústavy
veľmi vysokého napätia a príslušných distribučných rozvodní VVN/VN. Energiu dodáva
Stredoslovenská energetika, a. s.
Výroba elektriny sa realizuje vo vodnej elektrárni na kanály rieky Váh.
Distribučná rozvodňa 110/22 kV výkonu 2x40 MW je umiestnená vedľa vodnej elektrárne a
zásobuje elektrickou energiou prostredníctvom sústavy VN sietí 22 kV celý kataster Dubnice.
Vlastné mesto je elektrifikované zo zakruhovanej distribučnej siete VN 22 kV a zo sústavy
transformačných staníc VN/NN. V meste je 29 murovaných transformačných staníc, ktoré
vytvárajú zjednodušenú mrežovú sieť, keď 8 transformačných staníc je prepojených na 3
smery a jedna dokonca na 4 smery. Napájacie body mestskej káblovej siete sú z rozvodne
110/22 kV do 6 trafostaníc prostredníctvom 5 vzdušných resp. káblových napájacích liniek
22 kV.
Areál ZŤS je elektrifikovaný z vlastnej rozvodne VVN/VN výkonu 25 MW, resp. zo
samostatných rozvodní VN.
Okrajové časti intravilánu resp. odberatelia v katastrálnom území sú zásobovaní elektrinou
zo stožiarových transformačných staníc. Na katastrálnom území je spolu 70 distribučných
trafostaníc 22/0,4 kV. Cez územie intravilánu prebieha pomerne hustá sieť vedení VN a
VVN, nielen pre potreby Dubnice nad Váhom, ale pre celú spádovú oblasť rozvodne
VVN/VN.
Zásobovanie teplom
Objekty v Dubnici nad Váhom sú v rozhodujúcej miere zásobované teplom z centrálneho
zásobovania (CZT). Jeho rozvoj prebieha v súlade so schválenou Koncepciou, ktorú
schválilo mestské zastupiteľstvo a sú vkladané doňho veľké finančné prostriedky. Rozvoj
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CZT je plánovaný v 3 ročných cykloch. Jeho cieľom je zefektívnenie využitia energie v
palive a zníženie koncovej ceny tepla pre odberateľov s garanciou postupného zníženia o 15
%.
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie v meste bolo inštalované v 60-tych rokoch minulého storočia. Pôvodné
400 W výbojky boli v rámci údržby systému postupne nahradené 100 W výbojkami. Celkový
počet svetelných bodov je v súčasnosti 1 853. V roku 2011 bolo na ulici Obrancov mieru
modernizovaných 81 svetelných bodov a nanovo osvetlených 7 prechodov pre chodcov, čo
má vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Prevádzka a údržba verejného
osvetlenia je do roku 2019 zabezpečená dodávateľsky na základe zmluvného vzťahu
s externou firmou.
Telekomunikačné služby a internet
Telekomunikačná ústredňa mesta je digitalizovaná a mesto Dubnica nad Váhom je pripojené
na diaľkový optický kábel Trenčín - Žilina.
Dubnica nad Váhom má z hľadiska telekomunikačného členenia významné postavenie ako
sídlo uzlovej ústredne (UTO) a je spojená diaľkovými káblami s Trenčínom, Ilavou
a Považskou Bystricou a miestnymi káblami so sídlami príslušných miestnych telefónnych
obvodov (MTO) v spádovom území.
Dominantné postavenie pre telefonizáciu územia má realizovaný optický kábel Trenčín Žilina s odbočkou do Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice. Optická prístupová sieť na báze
FTTH je vybudovaná v meste pre všetky bytové domy a čiastočne aj pre rodinné domy.
Realizáciou výstavby optického diaľkového kábla sú pre potenciálne nároky rozvoja
priemyselného parku vytvorené podmienky pre zväčšenie zodpovedajúceho výkonu ústredne
na digitálnej báze.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ovzdušie
Mesto Dubnica nad Váhom v prenesenom výkone štátnej správy a v rámci svojich
kompetencií udeľuje v zmysle zákona číslo 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov, súhlasy na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich
zmien a na ich užívanie formou záväzných stanovísk. Uvedené súhlasy sa udeľujú
v súčinnosti so stavebným úradom pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia
a fyzické osoby. V prípade, že správny orgán ochrany ovzdušia neudeľuje súhlasy
v súčinnosti so stavebným úradom, tento sa vydáva formou rozhodnutia.
Zdroje patriace do kategórie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia sú technologické celky,
plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,
skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja. Technologický celok
obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív môžu mať maximálny súhrnný príkon
do 300kW.
Súčasne správny orgán vykonáva kontroly na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov
malých zdrojov vyplývajúcich z podmienok určených v súhlasoch. V prípade ich nedodržania
ukladá prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, resp. pokuty.
Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou podnikať, je v zmysle zákona číslo 401/2010 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov povinný oznámiť každoročne do 15. februára za
každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie
údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do
ovzdušia za uplynulý rok.
Mesto Dubnica nad Váhom preskúma údaje v oznámení a na základe množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá
rozhodnutie, v ktorom určí prevádzkovateľovi malého zdroja ročný poplatok za znečisťovanie
ovzdušia za predchádzajúce obdobie. Za nesplnenie týchto povinností mesto uloží
prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu.
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Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategorizácia, spotrebované palivo, poplatok,
počet prevádzkovateľov zdrojov a počet zdrojov – údaje za rok 2014:

2 599 920 m3
3 675,77 €

176,0 ton
871,60 €

Pevné
palivo
pelety
3,0 tony
20,00 €

176

20

203

20

Pevné
palivo drevo

Plyn
Celkové množstvo
Celkový poplatok
Počet
prevádzkovateľov
zdrojov
Počet zdrojov

Ľahký
vykur. olej

Nafta

2,0 tony
36,40 €

3,0 tony
75,90 €

1

1

3

1

1

3

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Ostatné zdroje (cínové vlny, odmasť. linky a
Skládky KO
Celkový pauš. poplatok
Počet
prevádzkovateľov
zdrojov
Počet zdrojov

práčovne, pracoviská na nanášanie farieb,
pieskovne, zvarovne, brusiarne, plochy na
skúšanie zábavnej pyrotechniky)

ČOV

340,00 €

20,00 €

513,47 €

2

1

10

2

1

14

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Celkový počet prevádzkovateľov zdrojov podľa druhu zdroja: 215
Celkový počet prevádzkovateľov zdrojov: 210
Celkový počet zdrojov: 251
Sumár poplatkov: 5 552,77 €
Na území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádzajú aj zdroje patriace do kategórie
stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (výkon nad 300kW), ktoré má
v kompetencii Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
K roku 2015 je na území mesta evidovaný nasledovný počet stredných a veľkých zdrojov
znečisťovania ovzdušia (údaje poskytol Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Ilava):
Počet prevádzkovateľov
zdrojov
Stredné zdroje – plynové kotolne, plynové teplovzdušné
jednotky, infražiariče
Stredné zdroje – technologické celky: výroba plastov,
polystyrénu, lakovne, kaliarne, ČS
Veľké zdroje – technologické celky: lakovne, výroba
ocele, bitumenových zmesí
Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP
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Odpadové hospodárstvo
V meste Dubnica nad Váhom je zavedený celoplošný zber zhodnotiteľných odpadov.
Nakladanie s komunálnym odpadom, objemným a drobným stavebným odpadom zabezpečujú Technické služby mesta s.r.o. Táto spoločnosť zabezpečuje tiež zber a prepravu
separovateľných zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, kovy, sklo, kompozity)
Mesto zneškodňuje odpad na skládke Lieskovec Dubnica nad Váhom. Do roku 2013
zneškodňovalo odpad aj na skládke Luštek, ktorá je momentálne zavretá a buduje sa jej
ďalšia etapa. Úroveň separovania na území mesta dosiahla v roku 2014 až 43 %.
Náklady na odpadové hospodárstvo v posledných 5 rokoch v eurách:
ROK
vývoz odpadu
z toho triedený odpad,
bioodpad, objemný
odpad, nelegálne
skládky
kompostovisko
odpad - akcie mesta

2010

2011

2012

2013

2014

867 360

1 001 939

945 303

989 408

951 658

352 273

386 670

378 538

239 884

376 791

3 110

9 980

10 084

13 879

18 026

6 395

13 127

9 388

6 510

9 863

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Príjmy za skládkovanie odpadu v eurách:
ROK
Príjmy za skládkovanie odpadu

Vytriedený odpad
Recyklačný fond + oprávnené
organizácie

2010
Unikomas
118 601
Luštek
258 939
22 357

2011

2012

2013

2014

202 718

212 935

72 500

58 859

62 373

56 787

73 682

70 052

6 317

33 666

21 820

44 441

18 309

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Zníženie príjmov za skládkovanie v roku 2013 a 2014 bolo spôsobené uzavretím skládky
Luštek.
Mestské kompostoviská
Od roku 2013 prešli mestské kompostoviská viacerými pozitívnymi zmenami. Na
kompostoviská boli prijatí pracovníci formou pracovných zmlúv na dobu určitú - sezónne
zamestnanie. Na obe kompostoviská boli zakúpené a súčasne umiestnené nové drevené
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latríny. Na kompostovisko "Za traťou" bolo umiestnené zázemie pre sezónnych pracovníkov.
Celkovo sa dá existencia kompostovísk zhodnotiť pozitívne, hlavne kompostovisko
"Skleníky", ktoré využíva každým rokom viac občanov bývajúcich v rodinných domoch.
Mesto Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP uvažuje v roku 2015 odkúpiť
pozemok pod súčasne používaným kompostoviskom "Skleníky" a spevniť plochu na
kompostovanie jej vybetónovaním a osadením záchytných nádrží. Dôvodom uvedenej
stavebnej úpravy je, aby sa všetky práce spojené s kompostovaním dali vykonávať počas
akýchkoľvek poveternostných podmienok, čím sa vo veľkej miere urýchli proces premeny
BRO na kompost. Súčasne treba poznamenať, že biologicky rozložiteľný odpad (tráva)
vzniknutý na mestských pozemkoch sa môže v prípade nepriaznivého počasia voziť aj na
kompostovisko "Skleníky".

Ochrana prírody a správa mestskej zelene
Údržbu mestskej zelene zabezpečujú v zmysle zmlúv a objednávok dodávateľské
spoločnosti. Údržbu zelene zahrňuje najmä kosenie trávnikov, okrajových častí mesta,
športového areálu, strihanie krov, orezávanie drevín, úprava záhonov, čistenie trávnatých
plôch od odpadkov, realizácia nových výsadieb.
Náklady na údržbu mestskej zelene v posledných 5 rokoch v eurách:
ROK

2010

údržba mestskej zelene

299 489

2011
317 072

2012

2013

2014

339 459

275 400

377 143

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Okrem údržby verejnej zelene mesto zabezpečuje údržbu existujúcich a budovanie nových
detských ihrísk, realizuje skvalitnenie oddychových zón obstarávaním nového mestského
mobiliáru.
K 30.04.2015 je v meste vybudovaných 13 detských ihrísk a jedno viacúčelové ihrisko na
loptové hry. Nachádzajú sa v rôznych častiach mesta a spĺňajú normy európskej únie.
Zoznam detských ihrísk v jednotlivých lokalitách
Lokalizácia DI

Rok realizácie a úpravy

DI Park J.B.Magina
DI Partizánska ulica
DI Gagarinova ulica

2008
2008, úprava plochy na jednoliaty
monolit - 2013
2008;úprava plochy na jednoliaty
monolit - 2013

DI Pod kaštieľom
DI Pizza Mama – sídlisko Pod hájom
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DI Centrum II pri Dubničanke

2008; rozšírené a technicky
zhodnotené, gumová plocha - 2010
2009

DI „Učko“ Pod hájom

2009

DI za OD Máj – centrum I

2009

DI Prejta s oplotením

2010

DI Rozptyl – Centrum II

2012

DI Macov Dvor – sídlisko Pod hájom

2013

DI vnútroblok Háje II. kvadrant
Viacúčelové ihrisko na loptové hry s tartanovým
povrchom ohradené sieťou „Učko“- sídlisko Pod
hájom

2014

DI pri ABC

2014

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP

Od roku 2008 bolo osem pôvodných hracích plôch doplnených o nové basketbalové koše na
sídliskách Pod kaštieľom, Centrum I Kollárova, Centrum I – nad kostolom, Partizánska,
Centrum II, Pod hájom – „Macov dvor“, Pod hájom – „Učko“, Pod hájom pri BD 1096. Plocha
na Centrum II pri Dubničanke bola v roku 2009 doplnená florbalovými bránkami. Ich
osadenie však nevydržalo dlho. Neznámy páchateľ jednu z nich ukradol, druhá bola
následne na to demontovaná.
Kompetencie obce v oblasti ochrany prírody sú:
-

vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín

-

môže uložiť vlastníkovi / správcovi, nájomcovi / pozemku, na ktorom drevina rastie,

vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní
-

dáva vyjadrenie k povoleniu na výrub drevín

-

dáva súhlas na umiestnenie výsadby drevín a ich druhového zloženia za hranicami

zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady
-

koná

vo veci určenia podrobnejších podmienok uskutočnenia výrubu, alebo môže

pozastaviť, obmedziť alebo zakázať výrub, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu
drevín, chránených druhov - vyznačuje dreviny určené na výrub
-

v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti

o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady
-

obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a

dokument starostlivosti o dreviny
-

vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny

-

ukladá povinnosť zaplatenia finančnej náhrady aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez povolenia

-

vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode
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SAMOSPRÁVA
Zamestnanci samosprávy
Na uskutočnenie zámerov mesta Dubnica nad Váhom sú nevyhnutné okrem finančných
prostriedkov aj ľudské zdroje.
K 31.12.2014 bol počet zamestnancov 112, z toho

36 opatrovateliek a 19 mestských

policajtov. Mesto zamestnáva 6 osôb so zdravotným postihnutím v súlade s požiadavkou
zákona.
Mesto využíva na určité činnosti aktivačných pracovníkov a absolventov škôl. Uchádzači o
zamestnanie v rámci aktivačnej činnosti vykonávajú jednoduché pomocné práce pri
zabezpečovaní čistoty poriadku v meste a pomocné administratívne prace na MsÚ.
Vzdelávanie zamestnancov je zabezpečované podľa vzdelávacích potrieb zamestnancov,
ktoré sú zamerané najmä na legislatívne zmeny a informačne technológie. Nakoľko rozpočet
mesta nie je postačujúci na iné rozvojové aktivity vzdelávania, umožňujú sa len tie, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie základných kompetencii mesta v zmysle zákona o obecnom
zriadení.
ROK
Náklady na vzdelávanie v
eurách

2010

2011

6 759

5 145

2012
5 768

2013
5 056

2014
5 212

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, ekonomické oddelenie

Zamestnanci mesta vykonávajú svoje činnosti v súlade so systémom manažérstva kvality
podľa normy ISO 9001:2008, ktorý je na MsÚ zavedený od roku 2007. V roku 2014 mesto
úspešne získalo certifikát protikorupčného manažérskeho systému podľa Britskej normy BS
10500:2011.
Informačný systém samosprávy
Mestský úrad využíva informačný systém samosprávy (ISS) a optické pripojenie do internetu.
Aktuálne informácie o samospráve a dianí v meste sú k dispozícii na webovej stránke
www.dubnica.sk, na ktorú by v budúcnosti mali nadviazať elektronické služby. Poskytované
e-služby zatiaľ dosahujú len úroveň jednosmernej komunikácie. Stránka ponúka informácie
z rôznych oblastí života mesta, poskytuje možnosť stiahnuť si dokumenty a formuláre, ktoré
je potrebné vyplniť a následne formou papierového tlačiva zaslať alebo osobne doručiť do
podateľne MsÚ.
V rámci ISS sú používané moduly:
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•

Podvojné účtovníctvo

•

Personalistika a mzdy

•

Evidencia majetku a odpisy

•

Evidencia zmlúv

•

Modul Skladové hospodárstvo

•

Elektronická registratúra

•

Dane a Poplatky

•

Interný reporting

•

Evidencia podnikateľských subjektov a prevádzok

•

GIS modul

•

Evidencia obyvateľov

•

Voľby

•

Kataster nehnuteľností

•

Súpisné a orientačné čísla

•

Registre adries

•

Register právnických osôb, fyzických osôb, živnostníkov

•

Register kontaktov

Mesto okrem uvedených modulov ISS používa samostatné informačné systémy:
•

Wincity cintorín – evidencia nájomných hrobových miest na mestských pohrebiskách

so súčasným využívaním služby internetového portálu www.cintoriny.sk prístupného pre
občanov mesta aj širokú verejnosť
•

Kamerový systém – používa ho mestská polícia

•

Clavius – knižničný výpožičný systém mestskej knižnice

Územné plánovanie
Územný plán mesta Dubnica nad Váhom, ako základný územnoplánovací dokument, bol
schválený uznesením MsZ Dubnica nad Váhom č. 48/1997 zo dňa 25.6.1997 a jeho
Záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta (ďalej len „VZN") č.
23.
V priebehu od jeho schválenia do 31.12.2012 bolo obstaraných jeho šesť zmien a štyri
doplnky.
Zmena č. 1 bola schválená uznesením MsZ č. 83/1999 zo dňa 27.10.1999 a jej Záväzná
časť bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 1 VZN č. 23.
Zmena č. 2 bola schválená uznesením MsZ č. 47/2001 zo dňa 25.6.2001 a jej Záväzná časť
bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 2 VZN č. 23.
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Zmena č. 3 a doplnok č. 1 ÚPN boli schválené uznesením MsZ č. 118/2002 zo dňa
3.12.2002 a ich Záväzná časť bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 3 VZN č. 23.
Zmena č. 4 a doplnok č. 2 ÚPN boli schválené uznesením MsZ č. 18/2005 zo dňa
26.04.2005 a Záväzná časť (úplné znenie) bola vyhlásená VZN č. 1/2005.
ÚPN mesta - zmena č. 5 a doplnok č. 3 boli schválené uznesením MsZ č. 4/2011 zo dňa
10.03.2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 5/2011.
Posledná úprava ÚPN mesta bola vykonaná jeho Zmenou č. 6 a doplnkom č. 4, ktoré boli
schválené uznesením MsZ č. 450/2011 zo dňa 15.12.2011 a ich záväzná časť bola
vyhlásená VZN č. 11/2011.
Vzhľadom na skutočnosť, že vplyvom uvedených zmien a doplnkov stratil ÚPN mesta
prehľadnosť, bolo zabezpečené vyhotovenie nové hlavného výkresu „Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia / Výkres riešenia verejného
dopravného vybavenia / Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny" so zachytením právneho
stavu k 15.12.2011 a spracovanie textu záväznej časti ako úplného znenia s vyznačením
zmien a doplnkov ÚPN mesta. V roku 2015 začnú práce na novom ÚPN mesta.
Strategické plánovanie
Základným strategickým dokumentom mesta je Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Dubnica nad Váhom. Okrem programu rozvoja má mesto spracovaný
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dubnica nad Váhom. Strategické dokumenty v
plnom znení sú k dispozícii na webovej stránke mesta. Informácie o plnení Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sú predkladané poslancom mestského
zastupiteľstva jeden krát ročne.
Projekty realizované z cudzích zdrojov
Dôležitými zdrojmi financovania investičných a neinvestičných zámerov mesta sú cudzie
zdroje. V rokoch

2007 – 2014 mesto podalo viacero žiadostí o nenávratný finančný

príspevok na realizáciu projektov. Mnohé z nich boli úspešné, a tak mesto získalo na
financovanie svojich zámerov zdroje zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ale taktiež
získalo menšie štátne dotácie takmer vo výške 396 000,- eur.
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Projekty realizované z NFP v rokoch 2007 – 2014
Získané NFP
95% (EUR)

Názov projektu
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod
hájom 967/29 Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica
nad Váhom
Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v
Dubnici nad Váhom
Rekonštrukcia objektov a prístavba
špecializovaného zariadenia domova
dôchodcov v Dubnici n/V pre obyvateľov
postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou
chorobou
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické
múzeum
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť
ulica Obrancov mieru v Dubnici n/V
5 projektov cezhraničnej spolupráce
SPOLU

Zdroj

Regionálny operačný
program
Regionálny operačný
1 930 110
program
Regionálny operačný
1 576 955
program
1 595 950

2 848 102

Regionálny operačný
program

Regionálny operačný
program
OP Konkurencieschopnosť
198 000
a hospodársky rast
OP Cezhraničná spolupráca
435 360
SR – ČR 2007 – 2013
10 949 543
2 365 066

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, oddelenie strategického rozvoja a PM

Plánované schválené projekty, ktoré budú financované z NFP:
Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom II. etapa: získaný NFP 2 484 041,- eur.
Rozpočet mesta
Rozpočet mesta je každý rok vypracovaný v rozsahu stanovenom v zákone č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako aj zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Spĺňa všetky kritériá, ktorú sú na tento základný nástroj
finančného hospodárenia kladené. Je členený na bežný, kapitálový a finančné operácie tak
v časti príjmov, ako aj výdavkov. Okrem toho sú výdavky alokované do jednotlivých
programov a podprogramov spolu so stanovením projektov a cieľov v nich. Pri spracovaní
návrhu rozpočtu mesta je jedným zo základných východísk štátny rozpočet.
Hospodárenie mesta v eurách
ROK

2010

2011

2012

2013

2014

Príjmy

21 619 152

20 049 148 16 853 050

13 669 257

13 745 866

Výdavky

20 942 042

19 452 384 15 890 635

12 373 376

12 797 371

1 295 881

948 495

Rozdiel

677 110

596 764

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, ekonomické oddelenie
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Rozpočet mesta na roky 2015 – 2017 v eurách
rok 2015

rok 2016

rok 2017

bežné príjmy

13 256 219

13 563 639

13 741 039

bežné výdavky

12 107 515

12 367 820

12 374 051

rozdiel

1 148 704

1 195 819

1 366 988

kapitálové príjmy

2 491 289

30 350

30 350

kapitálové výdavky

5 595 928

761 459

933 144

-3 104 639

-731 109

-902 794

finančné príjmy

4 787 500

22 000

22 000

finančné výdavky

2 831 565

486 710

486 194

rozdiel

1 955 935

-464 710

-464 194

0

0

0

rozdiel

PREBYTOK/SCHODOK

Zdroj: MsÚ Dubnica nad Váhom, ekonomické oddelenie

Dlhová služba mesta
Použitím údajov z predloženého rozpočtu na prepočet celkovej sumy dlhu a sumy ročných
splátok návratných zdrojov financovania s použitím predpokladaných bežných príjmov za rok
2014 sú hodnoty pre tri nasledujúce roky počítané v súčasne platnej metodike tieto:
a) celková suma dlhu 24,2 %, 20,43 % a 16,65 % - pri hranici 60 %,
b) suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov 4,17 %, 4,24 % a 4,18 % - pri hranici 25 %.
Miestne dane a poplatky
Mesto vyrubilo v roku 2014 právnickým a fyzickým osobám daň z nehnuteľností, miestnu daň
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň za psa v celkovej výške 2,85 mil.
eur. Pohľadávky z vyrubených miestnych daní a miestneho poplatku ku dňu 31.12.2014
predstavujú výšku 0,37 mil. eur, čo je 12,8 % z vyrubených miestnych daní a poplatku.
K zvýšeniu efektívnosti výberu daní a poplatku mesto využíva všetky právne prostriedky.
Majetok mesta
Investičný majetok mesta k 31.12.2014 vedený na súvahových účtoch predstavuje
finančnú hodnotu 36 572 073,89 eur, majetok mesta vrátane majetku zvereného do správy
mestským príspevkovým a rozpočtovým organizáciám predstavuje k 31.12.2014 finančnú
hodnotu

57 769 148,66 eur. Majetok mesta spolu vrátane OTE a materiálových zásob

predstavuje k 31.12.2014 sumu 61 417 532,71 eur .
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SWOT ANALÝZA

SWOT analýza poskytuje hodnotenie silných a slabých stránok subjektu a jeho územia,
hodnotenie príležitostí a ohrození v jeho externom prostredí, umožňuje rýchly prehľad
východiskovej situácie subjektu a jeho územia pred formulovaním stratégie.
Analýza silných a slabých stránok sleduje súčasný stav z hľadiska vnútorných faktorov,
odhaľuje, čo v meste máme pozitívne a negatívne. Silnou stránkou územia sú jeho prirodzené dispozície a akákoľvek konkurenčná výhoda. Slabou stránkou je to, čo územiu chýba
alebo čo sa robí nedostatočne v porovnaní s inými.
Analýza príležitostí a ohrození sa zameriava na budúci rozvoj regiónu z hľadiska vonkajších
faktorov, určuje možnosti rozvoja a riziká, s ktorými treba rátať. Príležitosťou územia je
akýkoľvek pozitívny trend, ktorý môže byť impulzom pre jeho ďalší rozvoj v prípade, že sa
nájdu zdroje na jeho realizáciu a bude oň záujem. Ohrozením územia sú akékoľvek
nevýhodné trendy alebo smery vývoja na úrovni regionálnej, národnej či celosvetovej.

Negatívny vplyv

Silné stránky

Slabé stránky

Príležitosti

Ohrozenia

Budúcnosť

Vonkajšie
faktory

Pozitívny vplyv

Súčasnosť

Vnútorné
faktory

Matica analýzy SWOT
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BÝVANIE, BEZPEČNOSŤ V MESTE
Silné stránky















vybudované inžinierske siete,
bytový fond prevažne v súkromnom
vlastníctve
opatrenia zamerané na energetické
úspory
budovanie a rekonštrukcia detských
ihrísk na sídliskách
starostlivosť o zeleň
vybudované námestie
spracované
urbanistické
štúdie
bývania
existujúca sieť zariadení občianskej
vybavenosti
rekonštrukcia zariadení občianskej
vybavenosti vo vlastníctve mesta
realizácia
bezbariérových
úprav
v meste
pult centrálnej ochrany na mestskej
polícii
kamerový systém v meste a jeho
dopĺňanie o nové kamery
spolupráca
mesta
s dobrovoľným
hasičským zborom
pôsobenie koordinátorov prevencie na
školách

Slabé stránky





Príležitosti




zlý stavebno-technický stav existujúceho bytového fondu,
absencia nízko-nákladového bytového
fondu a zariadení pre sociálne odkázaných obyvateľov,
nárast kriminality, drogových závislostí
ľahký prístup k drogám u mladistvých,
nedostatočná
legislatíva
v oblasti
prevencie
a riešenia
drogových
závislostí

Ohrozenia

možnosť získať finančné prostriedky 
na rozvoj bývania zo štátnych dotácii
a z fondov
EÚ,
pre
občanov 
z úverových zdrojov
rozvoj nových technológií využívaných
pre bezpečnosť
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slabá podpora kultúry a športu zo
strany štátu
pohodlný životný štýl u mladistvých,
pasivita, individualizmus
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ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Silné stránky












dostatočne široká sieť základného
školstva,
stredného
školstva
a školských zariadení
2 základné školy a 1 materská škola
kompletne
zrekonštruované,
prebiehajúca rekonštrukcia ostatných
ZŠ a MŠ
3 stredné školy (Gymnázium, SPŠ,
SOŠ) s kvalitným
vyučovacím
programom
ponuka
vysokoškolských
štúdií
technického i humanitného smeru
výučba detí a mládeže na základnej
umeleckej škole,
široká ponuka mimoškolskej činnosti
v centre voľného času,
výučba cudzích jazykov a výpočtovej
techniky už na 1. stupni ZŠ,
zázemie športových tried a školských
športových stredísk,
dostatok kvalifikovaných učiteľov,
účasť mnohých športových klubov vo
vrcholových súťažiach v rámci SR

Slabé stránky










Príležitosti






rozšírenie ponúk celoživotného vzdelávania zamestnancov školstva
koordinácia stredných škôl s potrebami
praxe,
rozvoj informatizácie v spoločnosti a
jeho uplatnenie vo vzdelávacom
procese
účasť
škôl
v
európskych
a medzinárodných projektoch
možnosť získať finančné prostriedky
z fondov EÚ

deficit v materiálno–technickom vybavení
materských
škôl,
ZUŠ
a školských zariadení,
vysoká prevádzková náročnosť materských škôl a školských zariadení,
časté havarijné stavy v materských
školách v zásobovaní teplom
preferencia výkonnostného športu pred
mládežníckym a rekreačným športom,
absencia plavárne
slabá spolupráca stredných škôl so
zamestnávateľmi,
nízka úspešnosť uplatnenia sa absolventov stredných odborných škôl
v praxi
nezáujem detí a mládeže o štúdium
nezáujem detí a mládeže o pohyb a
šport

Ohrozenia
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nedostatočné
materiálne
zabezpečenie a podpora talentovanej
mládeže
v jednotlivých
druhoch
športov
nedostatok
financií
v školstve
všeobecne
nárast sociálnej ohrozenosti mládeže
nárast počtu výchovných problémov
detí a mládeže
negatívny vplyv médií na deti a mládež
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SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO
Silné stránky














Mestská poliklinika je vo vlastníctve
mesta
existencia Zariadenia pre seniorov so
špecializovaným
zariadením
pre
Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
existencia Centra sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK
existencia Agentúry sociálnych služieb,
n.o.
existencia
opatrovateľská
služba
zabezpečená mestom,
poskytovanie stravovania pre seniorov
pôsobenie Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
záujmovú činnosť seniorov, sociálne
znevýhodnených
a zdravotne
postihnutých občanov zabezpečujú
denné centrá a centrum neziskových
organizácií,
organizovanie
aktivačnej
činnosti
mestom
podpora
aktivít
mimovládnych
organizácií v sociálnej oblasti formou
dotácií z rozpočtu mesta,
spracovaný komunitný plán sociálnych
služieb

Slabé stránky





Príležitosti





rozvoj regionálnej spolupráce v rámci
TSK
možnosť použitia 2% daní daňových
subjektov na prioritné potreby zdravotníctva a sociálnej oblasti,
integrácia zdravotne postihnutých detí
do spoločnosti,
možnosť získať finančné prostriedky
z fondov EÚ

chýba
zariadenie
opatrovateľskej
služby na komunitnej báze,
chýba kapacita sociálnych zariadení
pre postihnutých dospelých, týrané
ženy a bezdomovcov,
nedostatočná kapacita zdravotníckych
služieb
(dlhé
čakacie
doby
u obvodných a odborných lekárov),
zastaraný technický stav Mestskej
polikliniky,

Ohrozenia
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rast počtu obyvateľov v seniorskej
kategórii,
zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín obyvateľstva,
zhoršovanie zdravotného stavu stredného veku,
pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť,
nízke percento úspešnosti pri práci
s rómskymi deťmi,
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KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A ŠPORT
Silné stránky


























existujúce kultúrne zariadenia - Dom
kultúry, Mestská
knižnica,
DuTaF
centrum, pódium pred ABC
dostatok zanietených ľudí schopných
organizovať kultúrne podujatia
dostatok záujmových a voľno časových
združení venujúcich sa mládeži
tradícia v oblasti folklórnych súborov
tradícia v oblasti výtvarníctva
každoročné organizovanie
celomestských akcií - Dubnický
folklórny festival, fašiangy, Vianoce,
Advent
existencia 8 historických kultúrnych
pamiatok
realizácia výskumov v oblasti
nehmotného kultúrneho dedičstva
a vydávanie publikácií
existujúce Dubnické múzeum
knižné vydanie monografie mesta
v rokoch 1967, 1993 a 2009
bohaté kultúrne a historické dedičstvo,
viac ako 800 ročná história mesta,
prírodné krásy v okrese
Príležitosti
záujem obyvateľov mesta o daný typ
podujatia
zefektívnenie spolupráce s mestami
regiónu a družobnými mestami
možnosti cezhraničnej spolupráce
v oblasti kultúry
sponzoring kultúry
vydanie multimediálnych propagačných materiálov o meste, o historických pamiatkach a kultúrnom dedičstve
významné výročia v histórii mesta pre
organizovanie kultúrnych podujatí
najväčší kaštieľ na Slovensku a park
pri kaštieli vo vlastníctve mesta
získanie archiválií viažucich sa na
históriu mesta od inštitúcií i obyvateľov
možnosť rozvíjať agroturistiku,
potenciál návštevníkov športových
podujatí, folklórnych slávností, ktorí
mesto navštevujú opakovane,
možnosť získať finančné prostriedky
z fondov EÚ a dotácií

Slabé stránky
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nedostatok finančných prostriedkov
pre činnosť zariadení a pre ich rozvoj,
nedostatok technickej vybavenosti na
organizovanie kultúrnych podujatí,
monotematické zameranie iba na určité typy kultúrnych podujatí
slabá propagácia kultúrnych aktivít,
histórie mesta a historických pamiatok
nedostatočný
prieskum
záujmu
obyvateľov mesta o typy kultúrnych
podujatí
chýba transparentný systém záchrany
a evidencie kultúrneho dedičstva
chýba krytá plaváreň,

Ohrozenia
zánik organizovanej formy niektorých
záujmovo-umeleckých činností,
slabá podpora kultúry zo strany štátu
posun priorít mládeže ku konzumnej
kultúre
silná konkurencia pri podávaní žiadostí
o dotáciu
zaostávanie
mesta
v rozvoji
cestovného ruchu,
predstih
„konkurenčných
miest“
v oblasti kongresovej turistiky, poznávacej turistiky, športovej a pobytovej
turistiky

PHRSR mesta Dubnica nad Váhom 2015 - 2020

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Silné stránky







Slabé stránky

 niektoré vetvy jednotnej kanalizácie
mesta sú limitujúcim faktorom pre jeho
vybudovaná sieť na rozvod tepla a
ďalšie rozšírenie,
elektrickej energie,
 mesto nevlastní pozemky na výstavbu
dobré zásobovanie obyvateľov mesta
bytov,
pitnou vodou,
 veľké dopravné preťaženie centra
vybudovaná verejná kanalizácia
mesta, absentuje paralelná komunikácentrálna čistička odpadových vôd,
cia s cestou I/61,
diaľkový optický kábel prechádzajúci  nedostatok parkovacích plôch na sídmestom,
liskách
 absentujú cyklistické trasy,
vybudovaná plynofikácia mesta

Príležitosti

Ohrozenia

 spracovanie
koncepcie
ďalšieho  malá miera podpory miest a obcí zo
rozvoja dopravenej infraštruktúry
strany štátu,
 zvýšenie investícií na regionálnu in-  zhoršujúci sa stav mestských stavieb
fraštruktúru v spojitosti s rozvojom
a komunikácií,
priemyselného parku,
 budovanie cyklotrás
 možnosť získať finančné prostriedky
z fondov EÚ a dotácií
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EKONOMIKA A PODNIKANIE
Silné stránky







Slabé stránky

spracované
aktuálne
rozvojové  nedostatočná
a
neefektívna
dokumenty mesta (Územný plán
komunikácia medzi podnikateľskými
mesta, PSHR, generel dopravy),
subjektmi a samosprávou,
záujem samosprávy o ekonomický
 nedostatok e-služieb samosprávy
rozvoj mesta a spoluprácu s
 znižovanie počtu pracovných miest v
podnikateľmi,
tradičných veľkých podnikoch,
nižšia nezamestnanosť v okrese Ilava
 ťažké uplatnenie znevýhodnených
oproti priemeru v SR,
skupín obyvateľov
dobrá infraštruktúra pre podnikanie
 nedostatočne využívané areály a
tradícia v strojárskom priemysle
objekty priemyselných podnikov,
ÚPSVaR ponúka rekvalifikačné kurzy
 nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
pre oblasť strojárstva,
 nezáujem
študentov
o
odborné
vzdelávanie
 nesúlad vzdelávania a potrieb praxe,
Príležitosti
Ohrozenia

 ÚPSVaR ponúka rekvalifikačné kurzy
 Využitie finančných prostriedkov z
fondov EÚ pri riešení nezamestnanosti
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odchod kvalifikovanej pracovnej sily z
mesta do ekonomicky vyspelejších
regiónov SR a do zahraničia.
nepriaznivý demografický vývoj
nadbytok absolventov vyštudovaných v
odboroch, o ktoré nie je na trhu práce
záujem.
pretrvávanie nezáujmu o technické
vzdelanie.
slabá vymožiteľnosť práva, korupcia
a klientelizmus.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Silné stránky







Slabé stránky

dostatočné množstvo zelene,

dostatočné množstvo kvalitnej pitnej
vody,

celoplošnosť triedeného zberu,
existencia občianskych združení za- 
meraných na ochranu a tvorbu ŽP,
existencia zberného dvora (Stredisko
triedeného zberu) vo vlastníctve mesta,
existencia mestského kompostoviska,

Príležitosti

nedôsledná kontrola ochrany ŽP na teritóriu mesta,
narastanie individuálnej automobilovej
dopravy,
nedostatočné uplatňovanie princípov
udržateľného
rozvoja
v systéme
územného plánovania

Ohrozenia

 dôsledné plnenie kvalitne stanovených 
cieľov
v oblasti
odpadového
hospodárstva,

 dostatok nespevnených plôch, ktoré sú
využiteľné na dotvorenie mestskej 
a verejne prístupnej zelene,
 vytvorenie konkurenčného prostredia
v oblasti údržby mestskej zelene,
 zlepšenie poradenstva, propagácie
a výchovy v oblasti životného prostredia
v celom spektre života mesta,
 možnosť získať finančné prostriedky
z fondov EÚ a dotácií
 preferovať cyklistickú dopravu
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apatia väčšiny verejnosti k otázkam
životného prostredia,
úbytok ornej pôdy a zhoršovanie sa jej
kvality,
nedodržiavanie legislatívnych predpisov
a podmienok rozhodnutí zo strany
podnikateľských subjektov na území
mesta
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SAMOSPRÁVA
Silné stránky

Slabé stránky

 zavedený
informačný
systém  prevláda
papierové
vybavovanie
samosprávy
služieb
 existencia
verejne
prístupných  chýbajúce e- služby
internetových staníc
 chýba klientske centrum a výťah
 možnosť širokopásmového pripojenia
na internet
 najlepšia www stránka mesta v SR
v roku 2006
 notebooky pre poslancov
 digitalizovaná
telefónna
ústredňa
mesta
Príležitosti
Ohrozenia
 zrovnoprávnenie
papierovej  zhoršujúca sa situácia vo financovaní
a elektronickej komunikácie medzi
samospráv z podielových daní
občanmi a verejnou správou
 finančne
obmedzený
rozvoj
 urýchlenie doby vybavovania úradných
samosprávnych činností
záležitostí
 zvýšenie
digitálnej
gramotnosti
občanov
 digitalizácia dokumentácie mestskej
samosprávy
 možnosť získať finančné prostriedky
z fondov EÚ a dotácií
 zavedenie
e-služieb
(Operačný
program
Informatizácia spoločnosti)
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Časť 2: Strategická časť
Program rozvoja mesta je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s
cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené
v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa mesto nachádza, a je
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.
Strategická časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta obsahuje
stratégiu rozvoja pri zohľadnení vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja
mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého
udržateľného rozvoja územia.
Strategické ciele a prioritné oblasti regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré
vychádzajú zo Stratégie Európa 2020 sú vymedzené takto:
A. Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.

Opatrenia:
-

pripraviť podmienky na zvýšenie prísunu súkromných zdrojov do vedy a výskumu,

-

podpora budovania vedeckých parkov a výskumných centier pri vysokých školách,

-

preferovať investície do vzdelávania,

-

podpora projektov v súlade s aktualizovanými regionálnymi rozvojovými stratégiami
prednostne podľa pripravenosti a miery inovačného potenciálu s cieľom podporiť
udržanie alebo vytvorenie konkurenčnej výhody jednotlivých regiónov,

-

zvýšenie podpory pre zapájanie regiónov do významných medzinárodných projektov,
iniciatív a sietí v oblasti vedy, výskumu a vývoja,

-

podpora zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, zastavenie
trendu marginalizácie MSP,

-

realizácia komplexných podporných opatrení zameraných na rozvoj podnikateľskej
aktivity a zvýšenie motivácie k podnikaniu,

-

prepojenie oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom
regionálnych a lokálnych iniciatív na podporu inovačného vzdelávania a podnikania,

-

zvýšiť počet študentov zapojených do programov mobility,

-

zvýšiť efektívnosť financovania do vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach,

-

podporiť celoživotné vzdelávanie,

-

zvýšiť elektronizáciu a internetizáciu spoločnosti (e-government, e-health a pod.).
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B. Udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.

Opatrenia:
-

postupne utlmovať takú hospodársku činnosť, ktorá má negatívny vplyv na životné
prostredie a smerovať k oddeleniu ekonomického rastu od degradácie životného
prostredia,

-

podporovať technológie a výrobné spôsoby, ktoré znižujú využívanie prírodných
zdrojov,

-

zvýšiť podiel využívania obnoviteľných zdrojov predovšetkým v hospodárskych
aktivitách (najmä vo výrobe a energetike vo všetkých samosprávnych krajoch SR),

-

zvýšiť kvalitu životného prostredia ako jedného zo základných predpokladov rastu
kvality života obyvateľov v regiónoch Slovenska,

-

zvýšiť podiel obyvateľov napojených na jednotlivé rozvodné systémy (kanalizácia,
ČOV, zásobovanie pitnou vodou) v regiónoch,

-

posilniť

komplexnú

ochranu

prírodného

bohatstva

Slovenska

v

súlade

s

medzinárodnými záväzkami,
-

dosiahnuť vyšší stupeň environmentálneho povedomia u populácie,

-

riadenie a prepájanie ekologických, krajinných a kultúrnych hodnôt v regióne,

-

adaptácia krajinnej štruktúry na zmenu klímy s cieľom znížiť povodňové riziká, riziká
sucha, zvýšiť plošne protieróznu ochranu pôd a retenčnú kapacitu poľnohospodárskej
a lesnej krajiny, ako aj minimalizovať podiel nepriepustných povrchov a vytváranie
nových nepriepustných plôch na urbanizovaných plochách v intraviláne obcí,
podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových
vôd v sídlach.

C. Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti,
ktoré zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

Opatrenia:
-

realizovať opatrenia na zamedzenie dlhodobej nezamestnanosti,

-

podpora vytvárania malých a stredných podnikov a živností a podpora zamestnanosti
v nich,

-

eliminácia disparít na úrovni sociálneho rozvoja regiónov k udržaniu ich sociálnej
súdržnosti a stability,

-

rozvoj bývania a sociálnej infraštruktúry pre stabilizáciu rodín a populačného rastu v
regiónoch,
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-

prepojiť vzdelávanie s požiadavkami trhu práce,

-

podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej starostlivosti, vrátane rozvoja infraštruktúry zariadení v sociálnej
oblasti a podporiť zosúladenie rodinného a pracovného života,

-

prijať opatrenia na zamestnanosť mladých ľudí a opatrenia pre ohrozené skupiny
obyvateľstva najmä v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom samosprávnom
kraji

Ďalším dôležitým dokumentom pri tvorbe stratégie mesta je Regionálna integrovaná územná
stratégia Trenčianskeho kraja

(RIÚS TK). V programovom období 2014-2020 bude

integrovaný prístup v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) realizovaný
prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií na úrovni samosprávnych
krajov. Regionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja je východiskový
strategický

dokument

pre

implementáciu

finančných

prostriedkov

z

európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci IROP na regionálnej úrovni s
dopadom na miestnu úroveň. Na základe RIÚS TK sa bude realizovať IROP v zmysle
individuálnych alebo integrovaných projektov.
Globálny cieľ RIÚS TK:
prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s
dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu
súdržnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Na základe týchto analýz je určených 8 prioritných oblastí rozvoja mesta, k prioritným
oblastiam sú priradené globálne a špecifické ciele rozvoja. Ku každej prioritnej oblasti je
uvedená jej charakteristika, v akom stave sa nachádza a aký stav chce mesto v danej oblasti
dosiahnuť.
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Vízia rozvoja mesta predstavuje stav, ku ktorému má mesto za niekoľko rokov dospieť vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2015 až 2020,
ako aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia rozvoja mesta je definovaná takto:

Vízia rozvoja mesta Dubnica nad Váhom

Chceme, aby Dubnica nad Váhom v roku 2020 bola:
-

moderným priemyselným centrom regiónu a celého Slovenska s progresívnou
infraštruktúrou a širokou paletou služieb

-

mestom s trvale udržiavaným životným prostredím chrániacim a zveľaďujúcim
jeho prírodné a kultúrne dedičstvo

-

mestom, ktorého samospráva bude slúžiť svojim sebavedomým a vzdelaným
obyvateľom s aktívnym prístupom k životu a rozvoju mesta

-

mestom, ktoré bude vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický život
všetkých kategórií svojich obyvateľov.

-

mestom, ktoré na základe spoločného konsenzu obyvateľov, podnikateľov,
inštitúcií a samosprávy, bude realizovať svoje stanovené ciele trvalo udržateľného rozvoja v prospech kvality života svojich občanov.
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PRIORITNÉ OBLASTI

Prioritná oblasť č. 1

Bývanie, bezpečnosť v meste

Globálny cieľ

Zabezpečiť spokojnosť občanov s bývaním a ich ochranou
v meste
Zabezpečiť výstavbu nájomných bytov

Špecifické ciele

Znížiť úroveň kriminality v meste
Revitalizácia verejných priestranstiev a sídlisk

Mesto bude realizovať opatrenia na podporu bývania a bezpečnosti v meste najmä:
-

revitalizáciou okolia bytových zón – oprava chodníkov, údržba a výstavba detských
ihrísk, údržba verejnej zelene

-

zlepšovaním čistoty v meste

-

podporovaním vlastníkov do zatepľovania bytových domov

-

spoluúčasť pri budovaní dopravnej a technickej infraštruktúry podmieňujúcej rozvoj
bývania

Prioritná oblasť č. 2

Školstvo a vzdelávanie

Globálny cieľ

Zabezpečiť vzdelávanie v moderných a kvalitných školách
Zlepšiť materiálno–technické vybavenie materských škôl
Zlepšiť materiálno–technické vybavenie školských zariadení

Špecifické ciele

Zlepšiť materiálno–technické vybavenie Základnej umeleckej
školy
Znížiť prevádzkovú náročnosť materských škôl a školských
zariadení

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú tri základné školy, od roku 2009 prešli všetky
rekonštrukciou, z toho dve rozsiahlejšou, nakoľko boli financované zo štrukturálnych fondov
a športová škola bola financovaná len z rozpočtu mesta (zateplenie, výmena okien). V roku
2014 bola zahájená rekonštrukcia materských škôl v meste, ktorá pokračuje aj v roku 2015.
Do ideálneho stavu je nutné v materských školách obnoviť ešte interiérové vybavenie
a najmä školské jedálne. Mestu zostáva riešiť aj Základnú umeleckú školu, ktorej priestory sa
stávajú problémové a rekonštrukcia objektu sa javí ako neadekvátna a neefektívna, a to
vrátane jej problémovej polohy v meste.
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Prioritná oblasť č. 3

Sociálne služby a zdravotníctvo

Globálny cieľ

Zabezpečiť kvalitné sociálne služby a dostatočnú zdravotnú
starostlivosť
Zlepšiť technický stav mestskej polikliniky

Špecifické ciele

Zvýšiť úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti
Zvýšiť sortiment a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v
meste

Sociálne služby v súčasnej dobe umožňujú väčšiu variabilitu a

aktivizáciu nevyužitého

potenciálu klienta. Sú orientované na nové druhy sociálnych služieb a odborných činností,
pričom sa kladie dôraz na zvyšovanie kvality a odbornosti poskytovaných sociálnych služieb
a previazanosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Mesto sa bude zameriavať na
individuálne problémy

klienta, na zvyšovanie adresnosti a účelnosti pri vynakladaní

verejných prostriedkov, rozširovanie spolupráce samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Jednou

z priorít

mesta

je udržanie

opatrovateľskej

služby,

nakoľko sa realizuje

v prirodzenom prostredí klienta a tiež zavedenie jej deinštitucionálnej formy v súlade
s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.
V zdravotníctve má samospráva obmedzené možnosti pôsobenia, preto chce mesto využiť
najmä finančné zdroje zo štrukturálnych fondov pri budovaní veľkého centra integrovanej
zdravotnej starostlivosti v mestskej poliklinike Dubnica.

Prioritná oblasť č. 4

Ekonomika a podnikanie

Globálny cieľ

Zdravé podnikateľské prostredie

Špecifické ciele

Rozvoj moderných technológií v tradičných priemyselných
odvetviach vo väzbe na školstvo
Revitalizácia hnedých parkov

Mesto bude aj naďalej realizovať opatrenia na podporu rozvoja podnikania a pracovných
príležitostí. Mesto má nato dobrý potenciál v území, ľudských zdrojoch aj vo vzdelávacích
inštitúciách. Takisto bude podporovať aktivity zamerané na zvýšenie zamestnanosti
absolventov a znevýhodnených skupín podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti.
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Prioritná oblasť č. 5

Kultúra, cestovný ruch a šport

Globálny cieľ

Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnej ponuky a podporu
cestovného ruchu
Podporiť ochranu a propagáciu kultúrneho dedičstva
Podporiť modernizáciu technológií v kinematografii

Špecifické ciele

Zvýšiť žánrovú ponuku a rôznorodosť v kultúre
Podporiť rekreačný a výkonnostný šport
Podporiť rozvoj služieb a ich smerovanie k využitiu prírodného
potenciálu mesta

Mesto bude realizovať opatrenia na podporu kultúry, cestovného ruchu a športu v meste
najmä:
-

zabezpečením

finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov na kultúru,

cestovný ruch a šport
-

starostlivosťou o kultúrne dedičstvo

-

rekonštrukciu existujúcich pamiatkových objektov – Dubnický kaštieľ

-

zvyšovaním počtu a kvality kultúrnych podujatí v meste

-

informovaním obyvateľov o kultúrnom dianí

-

podporovaním činnosti záujmových združení

Prioritná oblasť č. 6

Dopravná a technická infraštruktúra

Globálny cieľ

Zvýšenie plynulosti dopravy v meste
Podporiť budovanie obchvatov mesta

Špecifické ciele
Podporiť využívanie nemotorovej dopravy
S narastajúcou motorizáciou sa znížila plynulosť dopravy v meste a zvýšil sa nedostatok
parkovacích miest najmä na sídliskách. Na zlepšenie dopravnej obslužnosti je potrebné
vybudovať plánovaný severný a južný obchvat mesta. Samospráva chce tiež riešiť
parkovanie na sídliskách najmä rozšírením existujúcich parkovísk. Problematické je
parkovanie pri mestskej poliklinike, tu je možnosť vybudovať parkovací dom. Jedným
z riešení ako zlepšiť situáciu je podporovať nemotorovú dopravu a tak umožniť cyklistom
bezpečnú jazdu mestom. Ďalšou prioritou je koordinovanie aktivít pri budovaní technickej
a dopravnej infraštruktúry so zainteresovanými spoločnosťami.
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Prioritná oblasť č. 7

Životné prostredie

Globálny cieľ

Zabezpečiť kvalitu životného prostredia v meste
Znižovanie energetickej náročnosti mestských budov
Znižovanie znečistenia životného prostredia

Špecifické ciele
Podporiť vzdelávanie a výchovu k ochrane životného prostredia
Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov mesta
Mesto bude realizovať opatrenia na

zabezpečenie kvality

životného prostredia. Pôjde

najmä o:
-

zníženie znečistenia životného prostredia

-

odstránenie čiernych skládok odpadu

-

skvalitnenie systému odpadového hospodárstva

-

zvýšenie záujmu obyvateľov o ochranu životného prostredia

-

oprava a zatepľovanie mestských budov

Prioritná oblasť č. 8

Samospráva

Globálny cieľ

Zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb obyvateľom a
rozvoj mesta
Znížiť papierové vybavovanie služieb

Špecifické ciele
Zabezpečiť rozšírenie a modernizácia budovy mestského úradu
Vízia poskytovania elektronických služieb verejnou správou vychádza z viacerých národných
ale i európskych strategických dokumentov. Mesto Dubnica nad Váhom sa v súlade s
uvedeným trendom a v snahe neustáleho približovania sa k občanom rozhodlo ako jedno z
prvých miest na Slovensku poskytovať vybrané služby občanom a podnikateľom aj
elektronickou formou. Zapojilo sa preto ešte v roku 2010 do projektu Civitas, ktorého cieľom
bolo poskytovanie 12 služieb prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi verejnosťou
a samosprávou. V roku 2013 mesto podalo projekt v rámci Operačného programu
Informatizácia spoločnosti, ktorý však nebol realizovaný. Mesto bude v tomto trende
pokračovať aj v novom programovom s cieľom priniesť svojim občanom čo najvyšší komfort.
Mesto do budúcnosti plánuje počet elektronických služieb neustále zvyšovať, automatizovať,
zrýchliť a zefektívniť proces ich vybavovania a tým minimalizovať nutnosť osobných návštev
na úrade.
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Časť 3: Programová časť
Programová časť Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta obsahuje
zoznam opatrení a aktivít jednotlivých prioritných oblastí, prostredníctvom ktorých mesto
zabezpečí realizáciu programu rozvoja a naplnenie globálnych a špecifických cieľov.

Prioritná oblasť 1.

Bývanie, bezpečnosť v meste

Opatrenie 1.1.

Zlepšiť okolie bytových zón

Aktivita 1.1.1.

Regenerácia verejných priestranstiev vnútroblokov sídlisk

Aktivita 1.1.2.

Rozširovanie kamerového systému v meste

V programovom období 2014 – 2020 je pre mesto z hľadiska využívania štrukturálnych
fondov významný Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý bude realizovaný
prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) Trenčianskeho kraja
a mesto sa bude prostredníctvom RIÚS uchádzať o získanie nenávratných finančných
zdrojov z IROP.
Budovanie a regenerácia prvkov zelenej infraštruktúry vo vnútroblokoch mesta bude mať
významný prínos k skvalitneniu života obyvateľov.

Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie

opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie
opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia
znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku a špecifický cieľ č. 4.3.1:
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
umožňuje prostredníctvom definovaných environmentálnych aktivít riešiť problém kvality
bývania vo vnútroblokoch sídlisk. Aktivita 1.1.1. Regenerácia verejných priestranstiev
vnútroblokov sídlisk je zahrnutá v projektovom zásobníku RIÚS Trenčianskeho kraja.
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Prioritná oblasť 2.

Školstvo a vzdelávanie

Opatrenie 2.1.

Investície do školskej infraštruktúry a odbornej prípravy a zručností

Aktivita 2.1.1.

Prístavba materskej školy Centrum I 31, Dubnica nad Váhom

Aktivita 2.1.2.
Aktivita 2.1.3.

Modernizácia a vybavenie učební polytechnickej výchovy, fyziky a chémie
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Modernizácia a vybavenie učební polytechnickej výchovy a fyziky ZŠ
s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87, Dubnica nad Váhom

Aktivita 2.1.4.

Premiestnenie Základnej umeleckej školy do nových priestorov

Aktivita 2.1.5.

Revitalizácia školských jedální na základných i materských školách

Aktivita 2.1.6.

Rekonštrukcia telocvične a učební CVČ

Pre oblasť školstva je v rámci IROP definovaná Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do
vzdelania,

školení

a

odbornej

prípravy,

zručností

a

celoživotného

vzdelávania

prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a je zameraná na rozvoj
vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné
vzdelávanie).
V projektovom zásobníku RIÚS sú zahrnuté aktivity mesta:
-

Aktivita 2.1.1. Prístavba materskej školy Centrum I 31, Dubnica nad Váhom,

-

Aktivita 2.1.2. Modernizácia a vybavenie učební polytechnickej výchovy, fyziky a
chémie ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom,

-

Aktivita 2.1.3. Modernizácia a vybavenie učební polytechnickej výchovy a fyziky ZŠ
s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87, Dubnica nad Váhom,

ktoré mesto plánuje realizovať cez špecifické ciele 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
materských škôl a 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
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Prioritná oblasť 3.

Sociálne služby a zdravotníctvo

Opatrenie 3.1.

Znížiť sociálnu nerovnosť a podporiť sociálne začleňovanie

Aktivita 3.1.1.

Príprava projektovej dokumentácie denného stacionára

Aktivita 3.1.2.
Aktivita 3.1.3.

Rekonštrukcia a modernizácia objektu za účelom vytvorenia denného
stacionára pre dospelé osoby so zdravotným postihnutím
Rekonštrukcia a modernizácia objektu za účelom vytvorenia Zariadenia
opatrovateľskej služby na komunitnej báze

Opatrenie 3.2.

Investície do zdravotníckej infraštruktúry

Aktivita 3.2.1.

Vybudovať veľké centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v mestskej
poliklinike Dubnica

Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu rieši investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej
infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť

z

hľadiska

zdravotného

postavenia,

podporujú

sociálne

začleňovanie

prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod
z inštitucionálnych služieb na komunitné, ktorá zahŕňa sociálnu oblasť a zdravotníctvo.
Mesto chce v sociálnej oblasti realizovať aktivity, ktoré sa zameriavajú na rozvoj služieb
starostlivosti na komunitnej úrovni v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb
na roky 2015 – 2020 a so špecifickým cieľom

č. 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania

sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Mesto sa bude uchádzať o získanie nenávratných finančných zdrojov z IROP na realizáciu
aktivity 3.1.2. Rekonštrukcia a modernizácia objektu za účelom vytvorenia denného
stacionára pre dospelé osoby so zdravotným postihnutím a aktivity 3.1.3. Rekonštrukcia a
modernizácia objektu za účelom vytvorenia Zariadenia opatrovateľskej služby na komunitnej
báze, ktoré sú súčasťou projektového zásobníka RIÚS Trenčianskeho kraja.
Pre oblasť zdravotníctva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravilo v rámci
stratégie posilnenia primárnej zdravotnej starostlivosti niekoľko systémových opatrení, medzi
ktoré okrem zvyšovania kompetencií lekárov prvého kontaktu a rezidentského programu
patrí

aj

implementácia

konceptu

integrovaného

modelu

starostlivosti

o zdravie

prostredníctvom centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) so zameraním na väčšie
vymedzenie úloh lekárov primárnej starostlivosti a koncentráciu ošetrovateľských činností v
integrovaných centrách. Integrovaný model starostlivosti o zdravie vyplýva z vládou SR
schváleného Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030. Jadro
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činnosti CIZS spočíva v práci všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre
deti a dorast, gynekológov a zubných lekárov, ktorí poskytujú primárnu ambulantnú
starostlivosť spolu so sestrami a ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi. V Trenčianskom kraji
je cieľom vytvorenie 14 Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v regióne RIUS, s tým,
že jedno veľké CIZS je plánované zriadiť v Mestskej poliklinike Dubnica – aktivita 3.2.1.
Vybudovať veľké centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v mestskej poliklinike
Dubnica.

Prioritná oblasť 4.

Ekonomika a podnikanie

Opatrenie 4.1.

Vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj podnikania

Aktivita 4.1.1.

Podporiť stabilizáciu existujúcich podnikov a podporiť výstavbu nových
podnikov prostredníctvom územného plánovania

Aktivita 4.1.2.

Dobudovať pešie a cyklistické prepojenie mesta a výrobných zón

Aktivita 4.1.3.

Využiť nevyužívanú administratívnu budovu v areáli ZŤS na obchodné,
kancelárske, sociálne účely (sociálne bývanie)

Prioritná oblasť 5.

Kultúra, cestovný ruch a šport

Opatrenie 5.1.

Podporiť kultúrne podujatia

Aktivita 5.1.1.

Zabezpečiť digitalizáciu kina v MsDK

Aktivita 5.1.2.

Vypracovať štúdiu pre letný amfiteáter

Opatrenie 5.2.

Podporiť rozvoj cestovného ruchu

Aktivita 5.2.1.

Vybudovať turistickú rozhľadňu

Aktivita 5.2.2.

Dokončiť rekonštrukciu kaštieľa v Dubnici nad Váhom

Aktivita 5.2.3.

Využiť prírodný potenciál mesta pre rozvoj služieb

V minulom programovom období mesto získalo na viacero akcií v oblasti kultúry finančný
príspevok z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. V novom
programovom období je to program INTERREG V- A Slovenská republika – Česká republika,
ktorého cieľom je zabezpečenie sociálnej, ekonomickej a územnej súdržnosti cezhraničného
územia. Cieľom mesta je cez tento program realizovať najmä aktivitu 5.2.1. Vybudovať
turistickú rozhľadňu a taktiež aktivity v oblasti rozvoja služieb.
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Prioritná oblasť 6.

Dopravná a technická infraštruktúra

Opatrenie 6.1.

Zlepšiť dopravnú obslužnosť mesta a statickú dopravu

Aktivita 6.1.1.

Dobudovať severný a južný obchvat mesta

Aktivita 6.1.2.

Realizovať budovanie parkovacích miest

Opatrenie 6.2.

Podporovať nemotorovú dopravu

Aktivita 6.2.1.

Vybudovanie cyklotrasy Dubnica nad Váhom - Prejta

Opatrenie 6.3.

Podporovať modernizáciu technickej infraštruktúry

Aktivita 6.3.1.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Aktivita 6.3.2.

Realizácia delenej kanalizácie – splašková a dažďová – v súčinnosti so
zainteresovanými spoločnosťami

V RIÚS Trenčianskeho kraja je jedným z prioritných zámerov cykloprojekt „Zlepšenie
cyklistickej infraštruktúry spádovej oblasti Dubnica nad Váhom“. Projektový zámer zahŕňa
prepojenie Dubnica n/V – Ladce, pričom zahŕňa prepojenie priemyselného parku na hranici
katastrov Dubnica n/V, Nová Dubnica, Tr. Teplá, centier osídlenia: Dubnica n/V (prepojenie
aj na priemyselnú zónu, bývalý areál ZŤS), Ilava (taktiež prepojenie na priemyselnú zónu), a
Ladce ako sídlo hospodárskeho významu, kde je významný zamestnávateľ (Považská
cementáreň, a.s.).
V Integrovanom regionálnom operačnom programe je na podporu cykloprojektov definovaná
investičná priorita č. 1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových,
a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej
dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory
udržateľnej regionálnej a miestnej mobility a špecifický cieľ č. 1.2.2: Zvýšenie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom
počte prepravených osôb.
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Prioritná oblasť 7.

Životné prostredie

Opatrenie 7.1.

Investície do odpadového hospodárstva

Aktivita 7.1.1.

Vybudovať stredisko triedeného zberu

Opatrenie 7.2.

Podpora energetickej efektívnosti

Aktivita 7.2.1.

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského domu kultúry

Aktivita 7.2.2.

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej polikliniky

Opatrenie 7.3.

Environmentálna estetizácia a humanizácia životného prostredia

Aktivita 7.3.1.

Aktualizácia generelu zelene mesta

Aktivita 7.3.2.

Estetizovať oddychové zóny mesta

V prioritnej oblasti životné prostredie sa bude mesto uchádzať o získanie nenávratných
finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KZP). Na
podporu odpadového hospodárstva je v OP KZP definovaná investičná priorita 1.1:
Investovanie

do

sektora

odpadového

hospodárstva

s

cieľom

splniť

požiadavky

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti
s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek. Realizáciou aktivity 7.1.1. Vybudovať
stredisko triedeného zberu v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov by sa mala zvýšiť kapacita v rámci systému triedeného zberu
komunálnych odpadov a zefektívniť jeho fungovanie.
Na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov je v OP KZP definovaná
investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a
využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov, aktivita A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Získaním
nenávratných finančných prostriedkov v rámci tohto cieľa bude finančná pomoc smerovaná
na realizáciu aktivity 7.2.1. Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského domu kultúry
a aktivity 7.2.2. Zníženie energetickej náročnosti budovy mestskej polikliniky.
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Prioritná oblasť 8.

Samospráva

Opatrenie 8.1.

Modernizácia samosprávy

Aktivita 8.1.1.

Zavedenie elektronických služieb mesta

Aktivita 8.1.2.

Zlepšenie zabezpečenia počítačovej siete a jej virtualizácia

Aktivita 8.1.3.

Rozšírenie a modernizácia budovy mestského úradu

Elektronizácia verejných služieb je aj v tomto programovom období dôležitou prioritou a
opatrenia nevyhnutné na vytvorenie predpokladov na elektronizáciu verejných služieb sú
definované v súlade so Základnými východiskami pre reformu verejnej správy SR.
Vzájomnou koordináciou medzi OP Integrovaná infraštruktúra a OP Efektívna verejná správa
sa má dosiahnuť rozvoj elektronických služieb a používanie služieb eGovernmentu sa má
stať všeobecným štandardom.
V OP Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7:

Informačná spoločnosť je niekoľko

špecifických cieľov, prostredníctvom ktorých má byť elektronizácia verejných služieb
dosiahnutá:
-

špecifický cieľ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb
pre podnikateľov

-

špecifický cieľ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb
pre občanov

-

špecifický cieľ 7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme
otvorených dát

-

špecifický cieľ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

V OP Efektívna verejná správa, prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna
verejná správa sú dva špecifické ciele, prostredníctvom ktorých má byť dosiahnuté kvalitné
poskytovanie elektronických služieb:
-

špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

-

špecifický cieľ 1.2: Modernizované riadenie ľudských zdrojov a zvýšené kompetencie
zamestnancov
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Časť 4: Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného
zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia
plnenia programu rozvoja mesta na základe stanovených merateľných ukazovateľov, vecný
a časový harmonogram realizácie programu rozvoja mesta formou akčných plánov.
Táto časť obsahuje:
-

popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,

-

popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR,
spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie,

-

stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,

-

systém monitorovania a hodnotenia,

-

akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2) - vecný a časový
harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.

Prioritná oblasť 1. Bývanie, bezpečnosť v meste

Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie
z vlastných
zdrojov

Ukazovateľ
výstupu

5%

Počet
obnovených
lokalít

20 %

Počet
inštalovaných
kamier

Opatrenie 1.1. Zlepšiť okolie bytových zón
Aktivita 1.1.1.
Regenerácia
verejných
priestranstiev
vnútroblokov sídlisk

2017 - 2019

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

Aktivita 1.1.2.
Rozširovanie
kamerového systému
v meste

2016 - 2019

Mestská polícia
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Prioritná oblasť 2. Školstvo a vzdelávanie

Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie
z vlastných
zdrojov

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 2.1. Investície do školskej infraštruktúry a odbornej prípravy a zručností

2016 - 2019

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

5%

Počet detí v
MŠ

Aktivita 2.1.2.
Modernizácia a vybavenie
učební polytechnickej
výchovy, fyziky a chémie
ZŠ s MŠ Pod hájom 967,
Dubnica nad Váhom

2016 - 2019

Oddelenie školstva

5%

Počet nových
učební

Aktivita 2.1.3.
Modernizácia a vybavenie
učební polytechnickej
výchovy a fyziky ZŠ s MŠ
Pavla Demitru Centrum II
87, Dubnica nad Váhom

2016 - 2019

Oddelenie školstva

5%

Počet nových
učební

Aktivita 2.1.4.
Premiestnenie Základnej
umeleckej školy do
nových priestorov

2017 - 2020

Oddelenie školstva

100 %

Počet detí v
ZUŠ

Aktivita 2.1.5.
Revitalizácia školských
jedální na základných
i materských školách

2016 - 2019

Oddelenie školstva

100 %

Počet
obnovených
jedální

Aktivita 2.1.6.
Rekonštrukcia telocvične
a učební CVČ

2016 - 2017

Oddelenie školstva

100 %

Počet
obnovených
miestností

Aktivita 2.1.1.
Prístavba materskej školy
Centrum I 31, Dubnica
nad Váhom
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Prioritná oblasť 3. Sociálne služby a zdravotníctvo

Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie
z vlastných
zdrojov

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 3.1. Znížiť sociálnu nerovnosť a podporiť sociálne začleňovanie

2016 - 2017

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

Aktivita 3.1.2.
Rekonštrukcia
a modernizácia objektu za
účelom vytvorenia
denného stacionára pre
dospelé osoby so
zdravotným postihnutím
Aktivita 3.1.3.
Rekonštrukcia a
modernizácia objektu za
účelom vytvorenia
Zariadenia
opatrovateľskej služby na
komunitnej báze

Aktivita 3.1.1.
Príprava projektovej
dokumentácie denného
stacionára

5%

Počet PD

2017 - 2019

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

5%

Počet
klientov
v dennom
stacionári

2016 - 2019

Referát sociálnych
vecí

5%

Počet
opatrovaných
občanov

0%

Počet CIZS

Opatrenie 3.2. Investície do zdravotníckej infraštruktúry
Aktivita 3.2.1.
Vybudovať veľké centrum
integrovanej zdravotnej
starostlivosti v mestskej
poliklinike Dubnica

2016 - 2019

Mestská poliklinika
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Prioritná oblasť 4. Ekonomika a podnikanie

Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie
z vlastných
zdrojov

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 4.1. Vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj podnikania
Aktivita 4.1.1.
Podporiť stabilizáciu
existujúcich podnikov
a podporiť výstavbu
nových podnikov
prostredníctvom
územného plánovania
Aktivita 4.1.2.
Dobudovať pešie
a cyklistické prepojenie
mesta a výrobných zón

2017 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

-

2017 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

-

Aktivita 4.1.3.
Využiť nevyužívanú
administratívnu budovu
2017 - 2020
v areáli ZŤS na obchodné,
kancelárske, sociálne
účely (sociálne bývanie)

Počet
sociálnych
nájomných
bytov
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Prioritná oblasť 5. Kultúra, cestovný ruch a šport

Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie
z vlastných
zdrojov

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 5.1. Podporiť kultúrne podujatia
Aktivita 5.1.1.
Zabezpečiť digitalizáciu
kina v MsDK
Aktivita 5.1.2.
Vypracovať štúdiu pre
letný amfiteáter

2016

Oddelenie kultúry

10 %

Počet
návštevníkov
kina

2017 - 2018

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

100 %

Počet štúdií

Opatrenie 5.2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu
Aktivita 5.2.1.
Vybudovať turistickú
rozhľadňu
Aktivita 5.2.2.
Dokončiť rekonštrukciu
kaštieľa v Dubnici nad
Váhom

Aktivita 5.2.3.
Využiť prírodný potenciál
mesta pre rozvoj služieb

2017 - 2020

Oddelenie kultúry

5%

Počet
turistických
atrakcií

2016 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

5%

Počet
návštevníkov
kaštieľa

2017 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

100 %
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Prioritná oblasť 6. Dopravná a technická infraštruktúra

Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie
z vlastných
zdrojov

Ukazovateľ
výstupu

Opatrenie 6.1. Zlepšiť dopravnú obslužnosť mesta a statickú dopravu

Aktivita 6.1.1.
Dobudovať severný
a južný obchvat mesta

Aktivita 6.1.2.
Realizovať budovanie
parkovacích miest

2017 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

2016 - 2019

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

Úspora času
v cestnej
doprave

100 %

Počet
parkovacích
miest

5%

Počet cyklotrás

Opatrenie 6.2. Podporovať nemotorovú dopravu
Aktivita 6.2.1.
Vybudovanie cyklotrasy
Dubnica nad Váhom Prejta

2016 - 2019

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

Opatrenie 6.3. Podporovať modernizáciu technickej infraštruktúry
Aktivita 6.3.1.
Rekonštrukcia verejného
osvetlenia
Aktivita 6.3.2.
Realizácia delenej
kanalizácie – splašková
a dažďová – v súčinnosti
so zainteresovanými
spoločnosťami

2015 - 2017

Referát správy
majetku

2017 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia
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Počet
obnovených
svetelných
bodov

5%

-
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Prioritná oblasť 7. Životné prostredie

Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie
z vlastných
zdrojov

Ukazovateľ
výstupu

5%

Počet stredísk
TZ

Opatrenie 7.1. Investície do odpadového hospodárstva
Aktivita 7.1.1.
Vybudovať stredisko
triedeného zberu

2017 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného plánovania
a životného prostredia

Opatrenie 7.2. Podpora energetickej efektívnosti
Aktivita 7.2.1.
Zníženie energetickej
náročnosti budovy
mestského domu kultúry

2016 - 2017

Oddelenie výstavby,
územného plánovania
a životného prostredia

5%

Úspora
energie

Aktivita 7.2.2.
Zníženie energetickej
náročnosti budovy
mestskej polikliniky

2016 - 2017

Oddelenie výstavby,
územného plánovania
a životného prostredia

5%

Úspora
energie

Opatrenie 7.3. Environmentálna estetizácia a humanizácia životného prostredia
Aktivita 7.3.1.
Aktualizácia generelu
zelene mesta

2016 - 2018

Oddelenie výstavby,
územného plánovania
a životného prostredia

100 %

Počet nových
dokumentov

Aktivita 7.3.2.
Estetizovať oddychové
zóny mesta

2016 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného plánovania
a životného prostredia

100%

Počet nových
prvkov
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Prioritná oblasť 8. Samospráva

Opatrenie, aktivita

Termín

Zodpovedný

Financovanie
z vlastných
zdrojov

Ukazovateľ
výstupu

5%

Počet
zavedených
elektronických
služieb

Opatrenie 8.1. Modernizácia samosprávy
Aktivita 8.1.1.
Zavedenie elektronických
služieb mesta

2017 - 2020

Referát
informačných
technológií

Aktivita 8.1.2.
Zlepšenie zabezpečenia
počítačovej siete a jej
virtualizácia

2017 - 2020

Referát
informačných
technológií

100 %

Počet
obnovených
PC sietí

2017 - 2020

Oddelenie výstavby,
územného
plánovania
a životného
prostredia

100 %

Kapacita
budovy MsÚ

Aktivita 8.1.3.
Rozšírenie
a modernizácia budovy
mestského úradu
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Časť 5: Finančná časť
Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu
rozvoja mesta.
Táto časť obsahuje:
-

indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,

-

model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v
prepojení na programový rozpočet mesta.

Finančný rámec pre realizáciu PHSR mesta
Názov opatrenia

Kód a názov aktivity

Termín začatia a
ukončenia realizácie
aktivity
od - do

Opatrenie 1.1 Zlepšiť okolie bytových zón
Aktivita 1.1.1.
Aktivita 1.1.2.

Regenerácia verejných priestranstiev
vnútroblokov sídlisk
Rozširovanie kamerového systému v meste

Náklady
spolu v eur
a=b+e

Verejné zdroje v eur

Verejné
zdroje
celkom

Národné
celkom

EÚ
celkom

b=c+d

c

d

Rozpočet
mesta v eur
e

450 000

420 000

80 000

340 000

30 000

2017 - 2019

400 000

380 000

40 000

340 000

20 000

2016 - 2019

50 000

40 000

40 000

0

10 000

1 901 000

570 950

60 100

510 850

930 050

Opatrenie 2.1. Investície do školskej infraštruktúry a odbornej prípravy a zručností
Aktivita 2.1.1.

Prístavba materskej školy Centrum I 31,
Dubnica nad Váhom

2016 - 2017

450 000

427 500

45 000

382 500

22 500

Aktivita 2.1.2.

Modernizácia a vybavenie učební polytechnickej
výchovy, fyziky a chémie ZŠ s MŠ Pod hájom
967, Dubnica nad Váhom

2016 - 2017

91 000

86 450

9 100

77 350

4 550

Aktivita 2.1.3.

Modernizácia a vybavenie učební polytechnickej
výchovy a fyziky ZŠ s MŠ Pavla Demitru
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom

2016 - 2017

60 000

57 000

6 000

51 000

3 000
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Aktivita 2.1.4.
Aktivita 2.1.5.
Aktivita 2.1.6.

Premiestnenie Základnej umeleckej školy do
nových priestorov
Revitalizácia školských jedální na základných
i materských školách
Rekonštrukcia telocvične a učební CVČ

2017 - 2020

600 000

0

0

0

600 000

2016 - 2017

300 000

0

0

0

300 000

2016 - 2017

400 000

0

0

0

400 000

2 070 000

1 966 500

207 000

1 759 500

103 500

Opatrenie 3.1. Znížiť sociálnu nerovnosť a podporiť sociálne začleňovanie
Aktivita 3.1.1.

Príprava projektovej dokumentácie denného
stacionára

2016 - 2017

70 000

66 500

7 000

59 500

3 500

Aktivita 3.1.2.

Rekonštrukcia a modernizácia objektu za
účelom vytvorenia denného stacionára pre
dospelé osoby so zdravotným postihnutím

2017 - 2019

1 000 000

950 000

100 000

850 000

50 000

Aktivita 3.1.3.

Rekonštrukcia a modernizácia objektu za
účelom vytvorenia Zariadenia opatrovateľskej
služby na komunitnej báze

2016 - 2019

1 000 000

950 000

100 000

850 000

50 000

900 000

900 000

135 000

765 000

0

900 000

900 000

135 000

765 000

0

2 310 000

2 185 000

230 000

1 955 000

125 000

Opatrenie 3.2. Investície do zdravotníckej infraštruktúry
Aktivita 3.2.1.

Vybudovať veľké centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti v mestskej poliklinike
Dubnica

2016 - 2019

Opatrenie 4.1. Vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj podnikania
Aktivita 4.1.1.

Podporiť stabilizáciu existujúcich podnikov
a podporiť výstavbu nových podnikov
prostredníctvom územného plánovania

2017 - 2020

10 000

0

0

0

10 000

Aktivita 4.1.2.

Dobudovať pešie a cyklistické prepojenie mesta
a výrobných zón

2017 - 2020

300 000

285 000

30 000

255 000

15 000

Aktivita 4.1.3.

Využiť nevyužívanú administratívnu budovu
v areáli ZŤS na obchodné, kancelárske, sociálne
účely (sociálne bývanie)

2017 - 2020

2 000 000

1 900 000

200 000

1 700 000

100 000

510 000

27 000

27 000

0

483 000

Opatrenie 5.1. Podporiť kultúrne podujatia
Aktivita 5.1.1.

Zabezpečiť digitalizáciu kina v MsDK

2016

490 000

27 000

27 000

0

463 000

Aktivita 5.1.2.

Vypracovať štúdiu pre letný amfiteáter

2017 - 2018

20 000

0

0

0

20 000
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Opatrenie 5.2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu
Aktivita 5.2.1.
Aktivita 5.2.2.
Aktivita 5.2.3.

Vybudovať turistickú rozhľadňu
Dokončiť rekonštrukciu kaštieľa v Dubnici nad
Váhom
Využiť prírodný potenciál mesta pre rozvoj
služieb

2 800 000

2 612 500

275 000

2 337 500

137 500

2017 - 2020

250 000

237 500

25 000

212 500

12 500

2016 - 2020

2 500 000

2 375 000

250 000

2 125 000

125 000

2017 - 2020

50 000

0

0

0

50 000

600 000

0

0

0

600 000

Opatrenie 6.1. Zlepšiť dopravnú obslužnosť mesta a statickú dopravu
Aktivita 6.1.1.

Dobudovať severný a južný obchvat mesta

2017 - 2020

0

0

0

0

0

Aktivita 6.1.2.

Realizovať budovanie parkovacích miest

2016 - 2019

600 000

0

0

0

600 000

450 000

427 500

45 000

382 500

22 500

450 000

427 500

45 000

382 500

22 500

1 000 000

950 000

100 000

850 000

50 000

Opatrenie 6.2. Podporovať nemotorovú dopravu
Aktivita 6.2.1.

Vybudovanie cyklotrasy Dubnica nad Váhom Prejta

2016 - 2019

Opatrenie 6.3. Podporovať modernizáciu technickej infraštruktúry
Aktivita 6.3.1.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

2015 - 2017

1 000 000

950 000

100 000

850 000

50 000

Aktivita 6.3.2.

Realizácia delenej kanalizácie – splašková a
dažďová – v súčinnosti so zainteresovanými
spoločnosťami

2017 - 2020

0

0

0

0

0

3 100 000

2 945 000

310 000

2 635 000

155 000

3 100 000

2 945 000

310 000

2 635 000

155 000

2 900 000

2 755 000

290 000

2 465 000

145 000

2016 - 2017

800 000

760 000

80 000

680 000

40 000

2016 - 2017

2 100 000

1 995 000

210 000

1 785 000

105 000

120 000

0

0

0

80 000

80 000
40 000

0
0

0
0

0
0

80 000
40 000

Opatrenie 7.1. Investície do odpadového hospodárstva
Aktivita 7.1.1.

Vybudovať stredisko triedeného zberu

2017 - 2020

Opatrenie 7.2. Podpora energetickej efektívnosti
Aktivita 7.2.1.
Aktivita 7.2.2.

Zníženie energetickej náročnosti budovy
mestského domu kultúry
Zníženie energetickej náročnosti budovy
mestskej polikliniky

Opatrenie 7.3. Environmentálna estetizácia a humanizácia životného prostredia
Aktivita 7.3.1.
Aktivita 7.3.2.

Aktualizácia generelu zelene mesta
Estetizovať oddychové zóny mesta

2016 - 2018
2016 - 2020
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Opatrenie 8.1. Modernizácia samosprávy
Aktivita 8.1.1.
Aktivita 8.1.2.
Aktivita 8.1.3.

Zavedenie elektronických služieb mesta
Zlepšenie zabezpečenia počítačovej siete a jej
virtualizácia
Rozšírenie a modernizácia budovy mestského
úradu

3 850 000

760 000

80 000

680 000

3 090 000

2017 - 2020

800 000

760 000

80 000

680 000

40 000

2017 - 2020

50 000

0

0

0

50 000

2017 - 2020

3 000 000

0

0

0

3 000 000

22 961 000

16 519 450

1 839 100

14 680 350

5 951 550

Celkom v EUR
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