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Novoročný príhovor primátora mesta
Vážení obyvatelia nášho mesta Dubnica nad Váhom!
Opäť sme na začiatku nového roka, a tak mi dovoľte, aby som sa vám tak ako po minulé roky
prihovoril. Striedanie rokov je príležitosť, aby každý z nás bilancoval a zamyslel sa nad tým,
čo sa mu v uplynulom roku podarilo, či nepodarilo splniť. I dnes je mojim želaním, aby sme
všetci, tak predstavitelia samosprávy, ako aj všetci obyvatelia mesta preniesli do nového roku
2016 len to pozitívne, čo sme v uplynulom období pre naše mesto dosiahli, a aby sme sa
poučili z chýb, ktoré sme vzájomne urobili.
Napriek náročným požiadavkám obyvateľov mesta na rozvoj infraštruktúry, zabezpečovanie
základných funkcií mesta v oblasti životného prostredia a humanizácie sídlisk, sme aj pri
nedostatočných príjmoch od štátu spoločnými silami prekonávali prekážky. Musím ale
konštatovať, že sme v r. 2015 zaznamenali rast ekonomiky Slovenskej republiky, ktorý je
jedným z najväčších v Európe a to so odzrkadlilo aj v miernom zvýšení príjmov od štátu pre
samosprávy. Mesto a spokojnosť jeho obyvateľov sú spojené nádoby a od naplnenia príjmov
mesta závisí uspokojovanie potrieb a kvalita služieb poskytovaných jeho obyvateľom.
V tejto súvislosti mi nedá vyzdvihnúť jeden veľmi významný fakt. Vďaka vyjadreniu
občianskeho postoja Vás Dubničanov v komunálnych voľbách v r. 2014, na základe zdravého
rozumu v prospech nášho mesta, boli do mestského zastupiteľstva zvolení predovšetkým
nezávislí poslanci a nie kandidáti politických strán. Títo sa stali základom pre vytvorenie
„Poslaneckého klubu za naše mesto", hlavne ktorému vďačíme za presadzovanie
rozhodujúcich materiálov potrebných pre ďalší rozvoj mesta a jeho obyvateľov. Za to im
ďakujem a zároveň ďakujem aj ostatným poslancom mestského zastupiteľstva. A tak, už
druhý rok za sebou má naše mesto schválený základný zákon mesta - rozpočet a nemusí
vstupovať do nového roku rozpočtovým provizóriom ako tomu bolo v minulosti. A za to patrí
osobitná vďaka i vám, obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom.
Objektívnym potvrdením našej práce za uplynulý rok sú i nasledovné skutočnosti.
V uplynulom volebnom období sme zrekonštruovali a zateplili všetky tri základné školy, kde
dosahujeme úspory energie 40 - 47%. V roku 2015 sme pokračovali v komplexnej
rekonštrukcii materských škôl z nízkonákladových úverových zdrojov v objeme 1,35 mil. eur,
čím sme podstatne zvýšili komfort pre naše deti. Na základe úspor energií, ktoré dosiahneme
v týchto materských školách, potvrdených certifikačným orgánom, obdrží mesto od Európskej
investičnej banky odmenu cca 160 tisíc eur. Zároveň musím konštatovať, že sme jedno z mála
miest na Slovensku, ktoré uspokojilo všetky žiadosti rodičov o umiestnenie detí v materských
školách, vrátane detí do troch rokov. Tým sme prispeli k udržaniu pracovných miest a
stabilizácii mladých rodín.
Vďaka prostriedkom získaným z výhodných úverových zdrojov vo výške 1,5 mil. eur sme
pokračovali v rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk v tých častiach mesta, ktoré sú
najfrekventovanejšie, resp. ktoré si to najviac vyžadovali. Veľkú odozvu mala najmä
rekonštrukcia chodníkov, od ľudí, ktorí nepoužívajú dopravné prostriedky, zdravotne
postihnutých a seniorov. V tejto oblasti sme v uplynulom období urobili viac ako za
predchádzajúcich niekoľko desiatok rokov. Sústredili sme sa najmä na komplexnú obnovu a

novú výstavbu a nie na každoročné čiastkové opravy dier a výtlkov, na ktoré mesto rok čo rok
vyhadzovalo neefektívne nemalé finančné prostriedky.
Pri týchto investíciách sme sa snažili v čo najvyššej miere zapojiť do realizácie firmy z nášho
regiónu, čím sme značne prispeli k podpore malého a stredného podnikania.
Ďalšou prioritou bolo dosiahnutie vyváženosti medzi budovaním nových parkovacích miest a
ochranou životného prostredia.
Využitím finančnej situácie na svetových trhoch sme pristúpili k reštrukturalizácii starších
úverov mesta a Technických služieb, čím sme dosiahli lepšie podmienky pre budúce obdobie
a usporili doplnkové finančné prostriedky.
Nezaháľali sme ani v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Naše mesto už tradične
niekoľko rokov patrí medzi lídrov v oblasti separovaného zberu a aj v roku 2015 získalo
hlavnú cenu v súťaži „Samospráva s najvyššou efektivitou zbernej siete nad 5000
obyvateľov". Ďakujem všetkým poctivo separujúcim občanom a pracovníkom Technických
služieb mesta v oblasti zberu a dotrieďovania separovaného odpadu.
Teší ma, že naše mesto pokračovalo aj na dobudovávaní Námestia Matice slovenskej v
spolupráci s investormi. Dôkazom úspešnosti tohto projektu sú tisíce obyvateľov, ktorí sa
zúčastnili v závere uplynulého roka na zapaľovaní adventných sviec. Dubničanov sme vytrhli
z letargie, začali chodiť na námestie, aby sa stretli s rodinami a priateľmi, čo je veľmi
pozitívne.
Som hrdý na to, že naše mesto za posledných deväť rokov získalo rešpekt medzi takmer 2900
mestami a obcami v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Dubničania sú naň právom
pyšní.
Záleží mi na tom, aby sme v nastolenom trende pokračovali a naďalej úspešne zabezpečovali
všestranný rozvoj mesta a starostlivosť o jeho obyvateľov. Naďalej budeme v meste
presadzovať transparentné riadenie financií vo všetkých oblastiach činnosti samosprávy.
Som sklamaný, že hoci sme v roku 2014 získali grant vo výške 2,5 milióna eur na
rekonštrukciu Dubnického kaštieľa, mesto nedostalo možnosť realizovať uvedený projekt.
Úradné postupy Úradu pre verejné obstarávanie a byrokracia zákona o verejnom obstarávaní
spôsobili nemožnosť termínovo naplniť ustanovenia zmluvy s riadiacim orgánom. Úrad pre
verejné obstarávanie nebol schopný od marca do augusta vyriešiť vyradenie uchádzača, ktorý
poskytol neobjektívne termíny výstavby. Následkom bolo zmarenie investície, ktorá mala
trvať 8 mesiacov a mala byť ukončená najneskôr 31. 12. 2015. Peniaze tak poputujú späť do
Bruselu. Som sklamaný z legislatívy a štátnej byrokracie. Nie sme však jediní, podobných
prípadov je na Slovensku ďaleko viac. Vina je často neobjektívne hádzaná na samosprávu, ale
príčinou nedočerpania štrukturálnych fondov EÚ zo strany Slovenska je nedostatočné a
oneskorené riadenie implementácie štrukturálnych fondov EÚ ako aj celý proces verejného
obstarávania...
Rok 2016 bude pre samosprávu opäť náročný. Preto bude aj pre naše mesto dôležité
obozretné hospodárenie a sústredenie financií na prioritné programy.
V tejto súvislosti chcem v prvom rade pokračovať v diele, ktoré som úspešne začal ešte v
roku 2006 a to je získavanie prostriedkov z fondov EÚ pre naše mesto. Tu si treba uvedomiť,
že toto programové obdobie je posledné, kedy bude Slovensko v rámci EÚ viac prijímať ako
jej odovzdávať. Preto ho treba maximálne využiť.
Prioritou pre nás ostáva aj projekt vybudovania nového strediska triedeného zberu ako aj
humanizácia sídlisk s dôrazom na riešenie statickej dopravy, detských ihrísk a zelene.
Zo strategického hľadiska budeme naďalej pracovať na projektovej príprave a realizácii
budúceho dopravného obchvatu mesta, ktorý je základom komplexného zlepšenia životného
prostredia a bezpečnosti dopravy v centre mesta.
Naším zámerom je taktiež vrátenie kultúry do domu kultúry, tak ako tomu bolo v minulosti.
Aj z tohto dôvodu postupne rekonštruujeme mestský dom kultúry, vrátane rekonštrukcie
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bábkovej sály na digitálne kino a divadlo malých javiskových foriem. Cieľom je taktiež
premiestniť Základnú umeleckú školu do Mestského domu kultúry.
Jenou z priorít je aj projektová príprava prístavby a rekonštrukcie budovy mestského úradu,
pretože jeho súčasné priestory nezodpovedajú potrebám 21. storočia a to po priestorovej i
hygienickej stránke.
Záleží mi na tom, aby sme aj v nasledujúcich rokoch pokračovali v dosiahnutých úspechoch a
naďalej úspešne zabezpečovali všestranný rozvoj mesta a starostlivosť o jeho obyvateľov. A
keďže Dubnica nad Váhom je prirodzeným lídrom regiónu, zabezpečíme tak potreby
obyvateľov celého regiónu.
Nielen pre celú spoločnosť, ale aj pre mesto má mimoriadny význam činnosť
podnikateľských subjektov, inštitúcií i každého jednotlivca. Spoločným konaním sa môžeme
priblížiť k stanoveným cieľom. Preto mi dovoľte zaželať predovšetkým podnikateľom
ekonomickú prosperitu, ktorá je základom prosperity každej spoločnosti, ale aj jednotlivcov,
ktorým želám stabilnú prácu so stabilným príjmom. Zároveň vyjadrujem úprimné
poďakovanie každému obyvateľovi Dubnice nad Váhom, ale aj ostatným občanom, za to, že
svojou činnosťou prispievate k budovaniu nášho mesta.
Osobitne želám pevné zdravie a veľa lásky našim seniorom. Všetci vieme, že z ich ich umu a
mozoľov vyrástlo naše mesto a celý región.
Vážení Dubničania, dovoľte mi zablahoželať Vám k štátnemu sviatku založenia samostatnej
Slovenskej republiky, ktorého 23. výročie si pripomíname. Buďme hrdí na to, že si môžeme
už tretie desaťročie slobodne budovať svoj vlastný zvrchovaný štát.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a blaho nášho mesta poslancom, zamestnancom mesta, podnikateľom, živnostníkom a všetkým inštitúciám.
Osobitne mi dovoľte poďakovať Vám - obyvateľom, ktorým záleží na našom meste.
Milí Dubničania, želám Vám v mene svojom, ako aj v mene mestského zastupiteľstva
úprimne z celého srdca v novom roku veľa zdravia, osobného aj rodinného šťastia, lásky,
porozumenia a úspechov. Šťastný a úspešný nový rok 2016 želám celému mestu Dubnica nad
Váhom.
Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta
1.1.2016

Novým riaditeľom Dubnického múzea sa stal
Libor Bernát
Dubnické múzeum má od januára nového riaditeľa.
Po Lenke Freyer-Peťovskej, ktorá odišla na materskú
dovolenku, prevzal múzeum Libor Bernát. Občanom
mesta sa predstavil formou krátkeho rozhovoru,
uverejnenom v januárovom vydaní Dubnických
novín.
Odkiaľ pochádzate a čo ste vyštudovali?
Pochádzam z Novej Dubnice, kde bývam doteraz.
Vyštudoval som históriu na filozofickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne, filozofiu na tej istej
fakulte a na filozofickej fakulte Univerzity Karlovej
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v Prahe a teológiu na tej istej pražskej univerzite.
Aké bolo Vaše predchádzajúce pracovné pôsobenie?
Naposledy som vyučoval dejiny Európy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Cyrila
a Metoda v Trnave.
Čo očakávate v súvislosti s vašou novou pracovnou pozíciou? Aké máte plány, vízie do
budúcnosti?
Plánov a vízií do budúcnosti je veľa. Rád by som nadviazal na pozitívne prvky
predchádzajúcej riaditeľky v organizácii kultúrnych
Libor Bernát. Foto: mjakub.sk
podujatí múzea. Niektoré expozície si vyžiadajú rozšírenie
a reinštaláciu. Radi by sme sprístupnili obyvateľom Dubnice tiež etnografickú expozíciu.
Viac chceme otvoriť múzeum deťom. Ďalej prilákať aj učiteľov, aby so žiakmi preberali
regionálne dejiny priamo v múzeu. Z bádateľskej činnosti by sme radi spracovali lexikón
významných Dubničanov.
6.1.2016

Trojkráľový mariášový turnaj
Druhý ročník mariášového turnaja s prívlastkom „trojkráľový“ sa odohral v Mestskom
dome kultúry 6. januára 2016.
Svoje schopnosti si zmeralo 90 účastníkov
z celého Slovenska. Turnaj zahájili
minuloročný
majster sveta v mariáši
Dubničan Alfonz Beňo a primátor Ing.
Jozef Gašparík (spolu na forografii).
Pohár tento rok putoval do nášho
krajského mesta, víťazom sa stal Pavol
Hedík
z Trenčianskeho
mariášového
klubu. Na druhom mieste skončil Vratislav
Žák z Trebatíc a tretiu priečku obsadil
Dušan Staňo opäť z klubu v Trenčíne.
záp. 11.2.2016

Pripravuje sa Lexikón osobností Dubnice
Lexikón je jedným z prvých projektov nového riaditeľa dubnického múzea Libora
Bernátha. Podľa dátumu úmrtia osobnosti by mal byť delený na dve časti (do 1900 a po
1900).
Do práce na lexikóne sa môžu zapojiť aj občania, ktorí prídu so svojimi podnetmi. Tie môžu
predstaviť vedeniu múzea. Konajú sa aj stretnutia autorského kolektívu, do ktorého patria
prevažne zamestnanci mesta. Ako prvé prebehnú práce na lexikóne do roku 1900. Tu pôjde
o úlohu menej náročnú, pretože už nie je možné získať informácie inak ako z literatúry
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a dobových záznamov. Práce na druhej časti budú vyžadovať aktívny prístup, stretávanie sa
s ľuďmi, ktorí zapisované významné osobnosti poznali.
Poznámka: po odchode p. Bernátha sa práce na lexikóne zastavili.
5.3.2016

Parlamentné voľby 2016 – výsledky v našom meste

7.4.2016

Dubnica a Jaroslavľ podpísali deklaráciu o spolupráci
Dubnica nad Váhom a ruská Jaroslavľ podpísali 7. apríla
Deklaráciu o cieľoch vzájomnej spolupráce. Začala sa tak napĺňať
myšlienka partnerstva, ktorá sa zrodila v roku 2011. Práve toho
roku došlo v meste Jaroslavľ k leteckému nešťastiu, ktorého obeťou
bol aj Pavol Demitra.
Družobnú zmluvu musia odobriť poslanci oboch miest. Ruská delegácia si počas štyroch dní
prezrela naše mesto, vrátane základných škôl, športového areálu, zariadenia pre seniorov
Dubina i Dubnického kaštieľa. Nevynechali ani ZŠ s MŠ P. Demitru, kde ich riaditeľ školy
oboznámil s fungovaním školy a športovými triedami. „Je to pre nás česť, že spolupráca
medzi oboma mestami nesie aj pečať Pavla Demitru. Veď Pavol v Dubnici nad Váhom
vyrastal a tu aj začínal s hokejom, v Jaroslavli skončil svoju pozemskú i hokejovú púť,"
okomentoval riaditeľ školy Ferdinand Brunovský pripravované partnerstvo miest.
Ruské mesto Jaroslavľ, ktoré má viac ako šesťstotisíc obyvateľov leží na sútoku riek Volga
a Kotorosla, asi 282 km severovýchodne od Moskvy. Jeho historické centrum je zapísané do
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
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„Chceme rozvíjať partnerské vzťahy a dlhodobú vzájomnú spoluprácu v rôznych sférach
činnosti miest s dôrazom na šport. Je to oveľa väčšie mesto ako to naše, no som presvedčený,
že dokážeme byť dôstojnými partnermi. Podpisom deklarácie sme položili základný kameň.
Verím, že spoločne dotiahneme tento zámer až k podpisu družobnej zmluvy," vyjadril sa
primátor Dubnice nad Váhom Jozef Gašparík krátko po podpise deklarácie v Dubnickom
kaštieli.

15.4.2016

Dubnickí skauti vyzberali na podporu boja proti rakovine 3294 €
Obyvatelia nášho mesta mohli 15.4. prispieť na Ligu proti rakovine. Za ľubovoľnú
peňažnú čiastku dostali na znak vďaky žltý narcis na špendlíku. V dubnických uliciach
tento rok zberali príspevky dobrovoľníci z radov skautov.
Žltý narcis na odeve, taške či batohu je znakom podpory ľuďom trpiacim zákernou chorobou.
Zámerom zbierky je nahromadiť prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým
pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.
Za Dubnicu nad Váhom sa do zbierky zapojili skauti 52. zboru svätého Juraja, ktorí boli
rozmiestnení po celom meste. Vďaka príspevkom od ľudí sa im podarilo vyzberať 3294,39 €.
30.4.2016

Koncom apríla položili základný kameň nového areálu v priemyselnom
parku
Mesto získalo ďalšieho investora, ktorý do regiónu prinesie približne 200 nových
pracovných miest. Na poli medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou vyrastie
skladová hala spoločnosti Continental s plochou 15 hektárov.
Stavba začala koncom apríla, zahájenia prác sa zúčastnil aj primátor a zástupcovia mesta.
Hala sa bude nachádzať v susedstve spoločnosti Delta Electronics. „Sme veľmi radi, že aj
mesto mohlo byť nápomocné pri výbere vhodného územia pre tento veľký projekt takej
spoločnosti ako je Continental,“ uviedol primátor mesta Dubnica nad Váhom Jozef Gašparík.
V súčasnosti sa spoločnosť Continental nachádza medzi 5 najlepšími dodávateľmi pre
automobilový priemysel na svete. Je jedným z popredných výrobcov pneumatík pre osobné
a ľahké nákladné automobily v Európe a štvrtým najväčším výrobcom pneumatík pre osobné
automobily na svete. Názory ľudí na stavbu a jej prínos je rôzna. Časť občanov je projektu
naklonená, iným sa zase nepáči, že na ornej ploche vyrástla hala podobných rozmerov
a obávajú sa zhustenej dopravy.

6

9.5.2016

Spomienka na obete 2. svetovej vojny
V pondelok 9. mája sa na dubnickom cintoríne uskutočnila pietna spomienka pri
príležitosti 71. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.
Pamiatku obetí si prišli uctiť položením kytice k pamätníku zástupcovia mesta, členovia
Matice slovenskej, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Jednoty dôchodcov
Slovenska, speváckej skupiny Studnica, Klubu českého pohraničia Stredné Považie a ďalší
občania. Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii z 22. novembra 2004 vyhlásilo 8. a 9. máj za
Dni spomienok a zmierenia na počesť všetkých, ktorí zomreli v čase druhej svetovej vojny.
25.5.2016

Ocenenie pre najlepších športovcov mesta v roku 2015
25. mája odovzdal primátor Jozef Gašparík ocenenia najúspešnejším dubnickým
športovcom, trénerom a kolektívom za rok 2015.
Oceneným sa v obradnej sieni mestského úradu prihovorila aj predsedníčka školstva, kultúry
a športu Monika Chromiaková a olympijský víťaz Ján Zachara. Súčasťou programu boli aj
vystúpenia žiakov a učiteľov dubnickej ZUŠ.
Zoznam najlepších športovcov mesta za rok 2015:
Žiaci: 1. miesto - Michal Matúš - Mestský futbalový klub, 2. miesto - Vladimír Vavrinec Športový klub cyklistiky, 3. miesto - Samuel Duhár - Mestský hokejový klub
Juniori: 1. miesto - Matúš Dudáš - Raketomodelársky klub, 2. miesto - Dominik Toman Športový klub cyklistiky, 3. miesto - Ema Poliaková - ŠK šachu
Dospelí:
1. miesto - Mário Zábojník - Boxing club, 2. miesto - Lucia Sláničková - Atletický klub, 3.
miesto - Michal Žitňan st. - Raketomodelársky klub
Tréner: 1. miesto - Anton Ďuriš - Mestský futbalový klub
Kolektív mládeže: Starší žiaci U15 - Mestský futbalový klub
Kolektív dospelí: 1. miesto - družstvo žien - Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Mimoriadne ocenenia: Peter Ďuriš - Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Alexander Bakoš - Mestský futbalový klub.

22.6.2016

Vyhodnotenie dubnickej Envirojari 2016
Aj tento rok sa počas jari organizácie a školy v meste zapájali do enviromentálnych
aktivít. Odmenou pre školákov a predškolákov bolo podujatie na námestí, organizované
v spolupráci so spoločnosťou Envipak, ktoré sa uskutočnilo 22.6.2016.
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Spoločnosť Envipak opäť nesklamala a pripravila pre žiakov základných škôl, špeciálnej
základnej školy a deti materských škôl aktivity na piatich stanoviskách. Deti sa tak zapojili do
kvízov a hier s tematikou o životnom prostredí. Na námestí bol rozložený aj mestský stánok
s propagačným materiálom a občerstvením. Po úspešnom absolvovaní ekohier mohli žiaci a
predškoláci odpovedať na otázky moderátora akcie a za správne odpovede získať darčekové
predmety a sladkosti. Podujatia sa
zúčastnilo približne 120 detí zo
všetkých škôl nášho mesta.
Veľkým prekvapením boli aj
študentky z gymnázia, ktoré sa
prišli pozrieť a čo-to sa priučiť v
rámci svojej voľnej hodiny.
Oslovovaní boli aj obyvatelia
Dubnice nad Váhom, ktorým sa
rozdávali info-letáky, lieviky na
opotrebovaný olej a vrecká na
psie exkrementy.
Každá škola, ktorá sa zapojila do
Envirojari, dostala priamo na
námestí z rúk zástupcu primátora
Františka
Mikoláška
diplom
a poukaz na 100 eur.

zap. 30.6.2016

Občania už nebudú môcť odovzdať drobný stavebný odpad bezplatne
Novy zákon o odpadoch, ktorý platí od 1. januára 2016, nariadil mestám a obciam
povinnosť zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Ostatné komunálne odpady - triedené zložky odpadu, objemný odpad, drevo, nebezpečný
odpad - môžeme odovzdávať na zbernom dvore bezplatne (takisto bezplatné sú aj mobilné
zbery niektorých odpadov, ktoré zabezpečuje mesto prostredníctvom vývozcu odpadu) náklady sú hradené z poplatku za odpad, ktorý vyrubuje každoročne obyvateľom mesto
Dubnica nad Váhom.
Drobný stavebný odpad (je to odpad z prerábok, ktoré si občan vykonáva svojpomocne a
ktorý mohol doteraz odovzdávať na zbernom dvore bezplatne) však bude od mesiaca júl
spoplatnený, a to v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2015, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad je 0,040 €/kg pri vytriedenom odpade (t.j.
40 €/t) a 0,070 €/kg pri nevytriedenom odpade (t.j. 70 €/t). Tento poplatok zaplatí občan na
zbernom dvore vždy vtedy, keď na zbernom dvore bude odovzdávať drobný stavebný odpad.
Keďže nevytriedený, zmiešaný stavebný odpad musí skončiť na skládke odpadov, je sadzba
za takýto odpad vyššia.
Samozrejme, pri väčších prerábkach má každý možnosť objednať si aj pristavenie
veľkokapacitného kontajnera, ktorý mu bude dovezený až na miesto určenia - vtedy bude
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platiť náklady za prepravu kontajnera, ako aj sadzbu za odovzdanie drobného stavebného
odpadu.

záz. 15. 7.2016

Múzeum má novú riaditeľku
Novou riaditeľkou Dubnického múzea sa v lete stala Ing. Monika Schwandtnerová,
PhD. Funkciu prebrala po Liborovi Bernáthovi, ktorý pracovný pomer ukončil
z vlastnej iniciatívy. Pani Schwandtnerovú predstavili Dubnické noviny v krátkom
rozhovore.
„Pochádzam z Nemšovej, kde aj žijem. Študovala som na fakulte sociálno-ekonomických
vzťahov na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, odbor ľudské zdroje a personálny
manažment. Doktorát som absolvovala na vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave, v odbore Sociálna práca. V oboch záverečných prácach som sa
čiastočne venovala histórii. Od roku 2003 som bola zamestnaná v Trenčianskom múzeu,
konkrétne na Trenčianskom hrade, kde som prešla viacerými pozíciami. Začínala som ako
sprievodkyňa, istý čas som bola na marketingu a od roku 2007 som pracovala ako správkyňa
Trenčianskeho hradu. Rada by som spoločným úsilím pokračovala v nastolenom trende
kvalitatívneho rozvoja Dubnického múzea, čo sa týka jeho odbornej činnosti, ktorá je pre
múzeum prvoradá. Zároveň by som chcela múzeum priblížiť širokej verejnosti a zvýšiť tak
záujem oň.
Čo robím vo voľnom čase? Som členkou skupiny historického šermu Wagus, kde sa okrem
šermu a divadla venujem aj dobovým tancom. Tiež som členkou Divadla Normálka, v ktorom
okrem divadelnej zložky máme i hudobnú, aktívna som v oboch,“ prezradila o sebe
v rozhovore nová riaditeľka dubnického múzea.
20.8.2016

Primátor Jozef Gašparík čestným občanom mesta Vác
Dubnické partnerské mesto Vác (Maďarsko) oslávilo uplynulý víkend sviatok sv.
Štefana. Pri tejto príležitosti mestské zastupiteľstvo udelilo občanom viacero ocenení.
Ocenenie najvyššieho stupňa „Čestný občan mesta Vác" získal Jozef Gašparík, primátor
mesta Dubnica nad Váhom, ktorý si ho osobne prevzal z rúk Attilu Fördősa, primátora Vácu.
Slávnostná ceremónia prebehla v sobotu 20. augusta na Konštantínovom námestí pred sochou
sv. Štefana za účasti najvyšších predstaviteľov mesta, mestského zastupiteľstva a hostí.
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22.8.2016

Prednosta mestského úradu Marián Michalec požiadal o uvoľnenie
z funkcie
Marián Michalec, ktorý na miesto prednostu Mestského úradu v Dubnici nad Váhom
nastúpil v roku 2015, odchádza zo svojej funkcie. Od augusta ostáva miesto prednostu
zatiaľ neobsadené.
„Pred malou chvíľou som dnes požiadal primátora Dubnice nad Váhom o svoje uvoľnenie z
funkcie prednostu mestského úradu a pán primátor mojej žiadosti vyhovel,“ uviedol Marián
Michalec pre púchov.eu. „Zároveň sa chcem pánovi Gašparíkovi poďakovať za poskytnutú
príležitosť a doterajšiu spoluprácu, na čo nikdy nezabudnem. Rovnako chcem vysloviť svoje
uznanie všetkým svojim kolegom z Dubnice nad Váhom za ich odbornosť a svedomitý prístup
k práci.“ Dôvody svojho náhleho odstúpenia neprezradil.
25.8.2016

Poslanci zatiaľ mestskú radu nechcú
Po necelých dvoch rokoch od zrušenia mestskej rady sa niektorí poslanci pokúsili
obnoviť tento medzičlánok medzi poslaneckým zborom a primátorom.
Vlani vo februári poslanci odhlasovali vznik výboru mestskej časti za traťou, zároveň aj
zrušili mestskú radu. Podľa zákona o obecnom zriadení je mestská rada, okrem iného,
iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom zastupiteľstva a zároveň poradným orgánom
primátora. V minulom volebnom období síce bola zriadená, avšak podľa primátora Jozefa
Gašparíka často nebola uznášaniaschopná.
V tomto volebnom období sa jej existencia zdala poslancom aj primátorovi na základe
zloženia poslaneckého zboru prevažne z nezávislých poslancov zbytočná.
Návrh na znovuzaloženie rady predložil poslanec Peter Wolf. Primátor Jozef Gašparík
povedal, že by nemala význam. Napokon jeho názor podporili samotní poslanci. Už pri
hlasovaní o zaradení tohto bodu do hlasovania dali najavo súhlas len šiesti, desiati nesúhlasili,
jeden sa zdržal.
8.-9.9.2016

Mestskí policajti navštívili Otrokovice
V rámci nadviazaných pracovných kontaktov absolvovali v dňoch 8. - 9. septembra
štyria príslušníci Mestskej polície Dubnica nad Váhom pracovnú návštevu družobného
mesta Otrokovice v Českej republike.

10

Policajtov prijal starosta mesta Mgr. Jaroslav Dudka. Obe strany pri stretnutí vyjadrili
spokojnosť s rozvíjajúcimi sa pracovnými i spoločenskými vzťahmi medzi oboma
družobnými mestami a ich odbornými útvarmi.
Po prehliadke mesta nasledovala odborná časť stretnutia,. Mestskí policajti z nášho mesta sa
zoznámili so zákonnými normami, ktorými sa riadi práca mestskej polície u našich susedov,
s organizačnou štruktúrou, výzbrojou, výstrojom otrokovických príslušníkov, kamerovými
monitorovacím systémom či so štatistickým ukazovateľmi činnosti MsP Otrokovice.
Stretnutie nadviazalo na pracovnú návštevu príslušníkov Mestskej polície Otrokovice
v našom meste, ktorá prebehlo koncom roka 2015.
Zdroj: Dubnické noviny 10/2016
22.10.2016

Medzinárodné majstrovstvá vo varení gulášu
Už siedmy ročník podujatia sa uskutočnil 22.
októbra pred obchodným domom ABC. Do
súťaže sa zapojilo deväť družstiev, v ktorých
mali svoje zastúpenie i dubnické partnerské
mestá Vác a Otrokovice.
Siedmy ročník podujatia organizoval Športový
kluby cyklistiky v spolupráci s mestom Dubnica
nad Váhom. Záverečné hodnotenie porotou
dopadlo jednoznačne, keď prvé miesto vo varení
gulášu obhájili minuloroční víťazi z Otrokovíc.
Druhú priečku obsadilo družstvo s názvom
MNV – Máme na viac a tretie miesto získali
poslanci klubu Za naše mesto.
Zdroj: Dubnické noviny, foto: Róbert Zvonár

11.11.2016

Krízové centrum otvorené aj túto zimu
Krízové centrum, slúžiace ako miesto nocľahu pre ľudí bez domova, otvorilo svoju
bránu 11. novembra.
Mesto zabezpečuje krízové centrum od roku 2009, od roku 2012 poskytuje na tieto zariadenia
dotáciu štát. Samospráva každoročne žiada na základe zákona o sociálnych službách č.
448/2008 dotáciu vo výške 1680 € na mesiac.
Činnosť centra zabezpečujú traja až štyria zamestnanci podľa potreby, jeho kapacita
poskytuje možnosť nocľahu najviac štrnástim osobám. Každý záujemca o prenocovanie musí
zaplatiť 0,5 € za noc a je povinný dodržiavať prevádzkový poriadok zariadenia.
Krízové centrum pravidelne poskytuje svoje služby až do mesiaca marec.
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zap. 25.11.2016

Dubnica nad Váhom má výborné finančné zdravie
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO aj v roku 2016 zverejnil rebríček
najlepšie a najhoršie hospodáriacich miest, obcí a VÚC v rámci Slovenska. Dubnica nad
Váhom si v umiestnení opäť polepšila, keď zo 138 sledovaných miest obsadila v rebríčku
hodnotenia celkového finančného zdravia 7. priečku. Ešte v roku 2014 jej patrilo 15.
miesto.
Finančné zdravie mesta, obce alebo VÚC vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie
udržateľné a či príslušnému mestu, obci alebo VÚC hospodárenie spôsobuje alebo
nespôsobuje problémy. Finančné zdravie je jedno číslo v intervale od 0 až po 6 (najlepšie),
počíta sa kombináciou piatich vybraných indikátorov finančnej stability: celkového dlhu,
dlhovej služby, záväzkov neuhradených 60 a viac dní po lehote splatnosti, okamžitej likvidity
a základnej bilancie. Dubnica nad Váhom získala hodnotenie 5,5 z možných 6, čím bola
zaradená medzi mestá s výborným finančným zdravím.
zap. 25.11.2016

Mestský úrad má novú prednostku
V novembri nastúpila no uvoľnený post prednostu mestského úradu Ing. Mariana
Páleníková. Občanom sa predstavila prostredníctvom krátkeho rozhovoru
v Dubnických novinách.
„Pochádzam zo Žarnovice, už pár desiatok rokov žijem
v Žiari nad Hronom. Mám dve dospelé deti, syn žije
v Bratislave, dcéra v Prahe. Vyštudovala som VŠT
v Košiciach, stavebnú fakultu, odbor pozemné stavby.
V roku 1989 som absolvovala postgraduálne štúdium na
Právnickej fakulte UK v Bratislave a v rokoch 1994 – 1996
postgraduálne štúdium na Fakulte architektúry SVŠT
v Bratislave. Okrem toho som si doplnila vzdelanie
v oblasti mediácie ako ja business a lifekoučingu.
Po ukončení štúdia som nastúpila na Útvar hlavného
architekta mesta Žiar nad Hronom, neskôr na stavebný
úrad v tomto meste, kde som pracovala od pozície referenta
až po vedúcu stavebného úradu.
Od 1.1.2003 do 31.1.2015 som pracovala ako prednostka
Mestského úradu v Žiari nad Hronom. Následne som
nastúpila do súkromnej potravinárskej firmy, kde som do
30.10.2016 pôsobila ako výrobno-výkonná riaditeľka.“
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Kultúra
13.1.2016

Baričák na prednáške: Podnety na zamyslenie sa aj živá šou
Pavel „Hirax“ Baričák už nie je len autorom románov,
cestopisov,
básní
a motivačnej
literatúry,
ale
aj
dvojnásobným otcom. Pri výchove dcéry Ráchel a syna
Samuela dozrieva, učí sa a v treťom pokračovaní Šlabikára
šťastia radí rodičom, ako správne pristúpiť k výchove
potomstva. „Hirax“ prijal pozvanie Mestskej knižnice
a základné myšlienky novej knihy predstavil 13. januára vo
veľkej sále MsDK.
Za uplynulé štyri roky navštívil naše mesto trikrát. Prvý raz sa
jeho priaznivci takmer nepomestili do priestorov knižnice, o dva
roky neskôr „vypredal“ sálu Centra neziskových organizácií.
Tento rok už dopytu po jeho osobe vyhovovala len veľká sála
domu kultúry. Autor z Turca sa prezentoval ako mysliteľ aj ako
šoumen, jeho niekedy až divadelné vstupy zvýrazňovali, sprístupňovali a odľahčovali
prednášané myšlienky. Nespomínal svoje cesty po svete, upriamil sa na témy tretieho
Šlabikára šťastia s podtitulom Dospelí deťom, deti svetu.
V rámci prednášky si svoj priestor s nadšením zastala aj dvojica hudobníkov Juraj „Ďuri“
Hnilica a Michal Kulich. Chalani zahrali najmä piesne z Jurajovho sólového debutového
albumu Dovoľte mi predstaviť sa Vám.
23.1.2016

P.H. Baričák v akcii.

Dve vystúpenia programu Spievankovo a iné
vystúpenia pre deti
Hudobno-zábavný program pre
deti Spievankovo zavítal aj na
dosky dubnického javiska. Pre
veľký záujem sa uskutočnili dve
predstavenia, 22.1. o 17.00 a 23.1.
o 10.00.
Oddelenie kultúry začalo hneď od
začiatku
roka
zaraďovať
do
programu predstavenia pre deti.
Prvým bolo práve populárne
Spievankovo z dielne dvojice Mária
Podhradská
a Richard
Čanaky.
V čase podujatia už boli v pláne
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vystúpenia Smejko a Tanculienka, Paci-Pac či najnovšia rozprávka Dubnického divadla. Naši
divadelníci chystali pre malých divákov príbeh Ako si Danko hádankou princeznú získal.

29.1.2016

42. ročník plesu gymnázia vo veľkom štýle
29. januára sa v Košeci uskutočnila už 42. edícia plesu Gymnázia Dubnica nad Váhom.
Hlavným lákadlom programu bol koncert populárnej skupiny Desmod.
Ples aj tento rok organizovala rodičovská rada. Priestory v Košeci boli pre organizátorov aj
návštevníkov nové, podujatie však
dopadlo podľa predstáv, čo potvrdila aj
riaditeľka gymnázia Adriana Vančová.
Programom
počas
celého
večera
sprevádzala
moderátorka
Miriam
Martináková. Súčasťou podujatia bola
tombola a ochutnávka kvalitných vín. Na
plese vystúpili Electric Lady, Trombitáši
či DJ a Jóga smiechu, no hlavným
„ťahákom“ bola nitrianska skupina
Desmod. „Ľudia boli skvelí, atmosféra
geniálna.
Obecenstvo
sa
bavilo,
tancovalo, reagovalo, hrali sme aj
prídavky,“ zhrnul spevák skupiny Kuly.
Predávanie tombolových cien.

6.2.2016

Fašiangy na DUTAF-e
Oddelenie kultúry zopakovalo fašiangový formát
bez výrazných zmien. Hlavnou hviezdou programu
bola tento rok heligonkárka z Kysúc Vlasta
Mudríková.
Nechýbal sprievod masiek členov FK Mladosť, DH
Dubničanka a FS Vršatec, ktorý prešiel mestom,
zastavil sa tradične v zariadení pre seniorov Dubina
a skončil v areáli DUTAF-u.
Okrem Vlasty Mudríkovej vystúpili Duo Mirka
a Ondrej z Brezna či domáca Studnica.
Návštevníci si opäť mohli pozrieť zabíjačku a ochutnaj
rozmanité špeciality. Basu pochovávali Senior klub
Vršatec a FSk Liborčan.
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Výsledky fašiangových súťaží 2016:
Najlepšia klobása: 1. miesto Urbánek - mäso, lahôdky, 2. miesto FALCO s.r.o., 3. miesto p.
Lezo
Najlepšia slanina: 1. miesto FALCO s.r.o., 2. miesto Hôrka s.r.o., 3. miesto Urbánek - mäso,
lahôdky
Najlepšia pálenka: 1. miesto p. Lukáč, 2. miesto p. Bisáková , 3. miesto p. Rábek
Najlepšia kapusta: 1. miesto p. Rybárová , 2. miesto Reštaurácia Fontána, 3. miesto p. Hollý
Najlepšia uhorka: 1. miesto p. Tomaničková , 2. miesto p. Koníčková , 3.miesto p.
Floreková
7.2.2016

Deti si obliekli masky do CVČ aj do Katolíckeho domu
V predfašiangovom období sa v meste každoročne konajú karnevaly. Už druhý rok sa
na organizáciu podobnej akcie nepodujalo oddelenie kultúry, štafetu však prebralo
miestne CVČ. Zaujímavý karneval sa uskutočnil aj v katolíckom dome.

Súťaže na karnevale CVČ.

Najväčší karneval v meste organizuje
práve
Centrum
voľného
času.
Tohtoročná edícia (druhý ročník)
pritiahla viac ako 130 detí, ktoré prišli
30. januára v sprievode svojich rodičov.
Karneval
sa
konal
v priestoroch
telocvične bývalej ZŠ na Partizánskej
ulici, ktorá poskytuje dostatok miesta pre
tanec a detskú zábavu. Nechýbala
tradičná promenáda masiek, počas ktorej
si porota vybrala tie najzaujímavejšie,
aby udelila ocenenia za originalitu alebo
vlastné prevedenie. Tanečný program
zabezpečila skupina Tweety.

7. februára sa deti zišli v Katolíckom
dome. Hudba, farebné balóniky a pod
nimi princezné, kovboji, víly či piráti,
ale aj kňazi a rehoľné sestry. Ani tu
nechýbalo
slávnostné
vyhlásenie
najkrajších masiek. Ocenená bola
najmladšia účastníčka, najzaujímavejšia
dievčenská
a chlapčenská
maska
a najpočetnejšia maska.
Momentka z karnevalu
v Katolíckom dome.
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10.3.2016

Nová výstava dubnických umelcov v kaštieli
Od marca zdobí miestnosti kaštieľa nová výstava starších i mladších umelcov z nášho
mesta a jeho blízkeho okolia. Návštevník môže obdivovať spolu 35 diel, ktoré sú svojou
povahou netradične skombinované do jedného celku.
Výstavu prichystalo Dubnické múzeum, jadro práce ležalo na pleciach mladého pracovníka
múzea Juraja Jaroša. Ide tak trocha o nadviazanie na tradíciu Výtvarnej Dubnice, podujatia,
ktoré vzniklo v šesťdesiatych rokoch, no nevyhlo sa tichému zániku.
Nejde iba o výstavu maľby, nájdeme tu aj práce z oblasti drevorezby, keramiky či
kombinovaných techník. Známy maliar Vladimír Kudlík si na výstave cení práve jej
rôznorodosť. „V prípade tejto výstavy sa návštevník pri každom obraze zastaví, venuje mu
pozornosť a svoj čas,“ povedal. Podstatu výstavy a umenia ako takého zhodnotil vystavujúci
Juraj Jaroš: „Človek umenie nikdy k životu nepotreboval, ale počas celej svojej histórie sa bez
neho nikdy nezaobišiel.“

Vernisáž výstavy, vpravo ukážka vystavených diel. Foto: Erik Stopka

17.3.2016

Vlastimil Hábl prednášal o Jozefovi Ilešházim
17. marca sa v priestoroch Dubnického múzea uskutočnila
prednáška PhDr. Vlastimila Hábla s témou s názvom Jozef
Ilešházi a Ilešháziovci.
Prednášky sa zúčastnilo takmer štyridsať ľudí, bola rozvinutím
článku, ktorý vyšiel v Dubnických novinách 2/2016. Ten sa
venoval významnému výročiu, pretože v roku 2016 si
pripomíname 250 rokov od smrti Jozefa Ilešháziho. Niekdajší
hlavný a dedičný župan trenčianskej stolice, kráľovský
krajinský sudca, kráľovský pohárnik, radca uhorskej
miestodržiteľskej rady, prísediaci sedmipalatínskej rady či
bývalý kráľovský pokladník zomrel 8. februára 1766.

Jozef Ilešházi

16

Ambíciou pracovníkov dubnického múzea je príprava podobných prednášok raz za štvrťrok.
20.3.2016

Divadelníci reprízovali Mrázika
20. marca si mohli dubnickí diváci vychutnať reprízu divadelnej hry Mrázik v podaní
dubnického divadelného súboru Oskar, ktorý vznikol v roku 2015 oddelením od
Dubnického divadla.
Hra mala premiéru na Mikuláša, kedy sa odohrali rovno dve predstavenia. Ide o rozprávkovú
spevohru. „Mrázika sme zvolili, pretože ide o notoricky známu rozprávku a nerozlučne sa
spája so zimou. Mám ju veľmi rada,
a preto som sa chytila režisérskej
taktovky. Aby bola ešte zaujímavejšia,
rozhodli sme sa doplniť ju o piesne,
keďže najmä deti spievaním žijú,“
povedala pre Dubnické noviny
režisérka
spevohry
Zdenka
Hanušová.
O texty piesní a chytľavé melódie sa
postaral Viliam Sedlár, farebné kulisy
postavil Viktor Minárik. Súbor má
ambíciu orientovať sa prevažne na
deti a mládež. Kolektív sa venuje
formovaniu
nových
hereckých
talentov, ktoré sa ocitnú na javisku po
prvý raz.
Herci súboru Oskar v kostýmoch z predstavenia Mrázik.

7.4.2016

Prednáška Milana Kučeru a výlet do podzemia za tajomstvami Tretej ríše
Druhá svetová vojna skončila pred
viac ako siedmimi desaťročiami, no
ani dnes nie sú všetky záhady tohto
temného obdobia objasnené. Trocha
svetla do problematiky vniesol 7.
apríla na prednáške v knižnici český
bádateľ a autor literatúry faktu
Milan Zacha Kučera.
Rodák
z Olomouca
je
členom
bádateľských skupín, pôsobiacich
v Česku, na Slovensku a v Poľsku.
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Venuje sa historickým záhadám a prieskumu podzemia. Jeho kniha Největší tajemství třetí
říše (s podtitulom Soví hory – ocelové město nacistů) bola v roku 2013 ocenená Cenou E. E.
Kischa za literatúru faktu.
Autor návštevníkom prednášky načrtol rozmiestnenie obrovských podzemných priestorov,
ktoré sa nachádzajú v Poľsku neďaleko hraníc s Českom. Pomocou fotografickej a video
prezentácie nás zaviedol do útrob zeme, napríklad do obrovského komplexu Vladár či do
podzemných priestorov zámku Ksiaž, kde Hermann Göring budoval hlavný stan ríše, ale
najmä svoje vlastné honosné sídlo. Načo ale slúžili všetky podzemné objekty?
Výskumníci a lovci záhad majú aj po desaťročiach mnoho nedoriešených otázok a ďalej
pátrajú po odpovediach. Jedným z nich je práve Milan Zacha Kučera, ktorý ďalej vŕta do
zeme a hľadá nové a nové miesta, ktoré mali nacistom pomôcť ovládnuť svet.
20.4.2016

Naše mesto vydalo dve nové publikácie o svojej histórií a kultúre
20. apríla boli v kaštieli predstavené verejnosti dve nové publikácie, zaoberajúce sa
históriou a kultúrou nášho mesta.
Prvou a rozsiahlejšou z dvojice je kniha Ľudová kultúra starej Dubnice, ktorej autorom je
Richard Benech. Dielo mapuje pôvod vzniku názvu mesta, demografický vývoj, skladbu
obyvateľstva, charakter miestnej ľudovej kultúry, rodinné či výročné zvykoslovie.
Útlejšia z kníh je dodatkom Dubnického nárečového slovníka, v ktorom jej autor Vlado
Koštiaľ Dubnický doplnil slová opomenuté v základnom slovníku. Hlavnou časťou publikácie
sú však príbehy v dubnickom nárečí.
Na uvedení kníh sa zúčastnili priaznivci histórie a kultúry starej Dubnice. V programe
vystúpila spevácka skupina Dubnička, knihy symbolicky pokrstil primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík.

Obálky nových
kníh o histórii a
kultúre nášho
mesta.
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22.4.2016

Pálenie Ďura
Ani tento rok Dubničania nevynechali
tradíciu pálenia Ďura. Už po druhý raz sa
všetko odohralo nad bývalou tehelňou, teda
v miestach nad DUTAF centrom.
Oddelenie
kultúry
pripravilo
program
s ohľadom na folklórne zvyky a na zachovanie
tradícií, spojených s týmto obradom. Diváci si
mohli pozrieť obradové tance, uviť si venček,
trúbilo sa na rohoch. Kto chcel, mohol sa
zúčastniť školy plieskania bičom či vyrobiť si púpavovú píšťalku. Hlavným kultúrnym
programom boli vystúpenia zoskupení Vrbovské vŕby a Žiarislav a bytosti, okrem nich sa na
pódiu predstavili SsK Dubnička a DFS Prvosienka. Ľudia si mohli opiecť špekáčiky a iné
výrobky nad niektorým z ohnísk.

4.5.2016

Beseda s Ľ. Juríkom a Ľ. Olachom na pôde kaštieľa
4.mája predstavili v kaštieli svoje knihy autori, ktorí sa pokúsili vytvoriť profily dvoch
rozdielnych politických osobností.
Ľuboš Jurík napísal životopisný román s názvom Rok dlhší ako
storočie, venovaný osobnosti Alexandra Dubčeka. Život
jedného z najznámejších Slovákov je zaznamenaný od
narodenia až po jeho úmrtie, kniha je však aj mapou
spoločenskej
a politickej
atmosféry
v Československu
v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.
Kniha Politik – Služobník oligarchov od Ľuba Olacha je
príbehom Filipa Piatka, manažéra, ktorý sa stáva vplyvným
obchodníkom so zbraňami. Prepracuje sa na jedného
z najdôležitejších a najbohatších podnikateľov na Slovensku,
stáva sa oligarchom, ktorý platí parlamentným stranám volebné
kampane, za čo sa politici stávajú jeho služobníkmi.
Zaujímavá beseda sa však nestretla so záujmom verejnosti, keď
do priestorov múzea zavítalo len zopár návštevníkov.
Obálka knihy Politik od Ľuba Olacha.

7.5.2016
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Otvorenie sezóny Dubnického múzea
Sezóna sa otvárala pod lipami, kde s obľubou sedávala pri raňajkách posledná
majiteľka kaštieľa Ifigénia d´Harcourt. Nasledovala aj ochutnávka Ilešháziovského
chlebíka, po ktorej už viceprimátor František Mikolášek symbolicky odomkol bránu
kaštieľa.
V priestoroch múzea bola čerstvo nainštalovaná výstava o Valašskej kolonizácii pod názvom
Samostatne a pritom spoločne. Realizácia projektu prebehla v spolupráci s Považským
vlastivedným múzeom. Viac ako dve desiatky nadrozmerných tlačí oboznámia záujemcu
s problematikou valašskej kolonizácie.
Mária Backová porozprávala prítomným, ako posledná majiteľka kaštieľa založila v našom
meste výšivkársky klub. Techniku „gatra“ tu miestne ženy učili ženy z Krakovian. Klub
v Dubnici existoval dve desaťročia.
Priebeh podujatia oživili svojimi vystúpeniami harmonikári ZUŠ v Dubnici nad Váhom
a spevácka skupina Studnica. Celý zástup sa následne presunul parkom na grottu, kde sa
otvárala fotografická výstava Ivana Valucha. Foto: Róbert Zvonár

7.5.2016

Výstava fotografií Ivana Valucha na grotte
Celá letná kultúrna sezóna je obohatená o výstavu
fotografií Ivana Valucha s názvom Krajina a moje
okolie trochu inak. Vernisáž výstavy sa
uskutočnila 7. mája na grotte.
Nová expozícia predstavuje aktuálnu polohu tvorby
miestneho rodáka, ktorý nie je na poli autorskej
a dokumentárnej fotografie žiadnym nováčikom.
Pred pár desiatkami rokov patril k významným
členom dubnického fotoklubu, ktorý bol od počiatku
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vzniku pojmom v kruhoch amatérskej a poloprofesionálnej fotografie v Česko-slovensku.
Úspešne reprezentoval Dubnicu na autorských aj kolektívnych výstavách výtvarnej fotografie,
ktoré neraz aj organizoval. Vášeň pre technický obraz neopúšťa tohto vitálneho Dubničana
ani dnes. Kráča s duchom doby a živo sa pohráva, experimentuje a hľadá možnosti, ako
v digitálnej fotografii, tak aj v nostalgickom „retro“ návrate k tradičnej fotografii. Autorova
tvorba je multižánrová. Kurátorský výber je však zameraný na tematizáciu krajiny a jej
ponímania v rozmanitom spektre. Ivan Valuch mapuje svoje okolie cez hľadáčik fotoaparátu
v pestrej palete možností zobrazenia. Žriedlo nevyčerpateľnej inšpirácie pre tvorbu
nachádza v krásach Považia.

13.5.2016

Pavel Hejátko v knižnici: rebel aj lyrik
Piatok trinásteho mája si vybral za dátum svojho vystúpenia v dubnickej knižnici
známy český undergroundový básnik, pesničkár a rebel Pavel Josefovič Hejátko.
Publiku ukázal obe tváre svojej poézie. Sociálno-politickú tvorbu striedal rovnako
naliehavý hlas milostnej lyriky.
Pavel Hejátko sám o sebe hovorí ako o básnikovi, hudba má za úlohu pomôcť jeho poézii
vryť sa hlbšie pod kožu poslucháča. Silu tohto nástroja demonštruje aj v mestskej knižnici,
recitované básne strieda s piesňami a často zábavnými monológmi. Tvorba rodáka z českého
Rakovníka je silno angažovaná, prejav v každej myšlienke či verši úprimný
Doma je známy ako pokračovateľ
„krylovského“ pesničkárstva a večný
kritik politiky USA a amerického štýlu
života. Ako žiak v sebe objavil umelecký
talent, stal sa členom kultovej českej
metalovej skupiny Agony Conscience,
prešiel si obdobím rastafariánstva a dal si
potetovať väčšinu tela. Čo je podstatné,
do dnešného dňa vydal sedem zbierok
poézie a jedno CD zhudobnených básní.
Počas pásma je ticho, nemáme tlieskať,
aby sme nenarušili atmosféru. Opatrný
potlesk sa ozve až po poslednej piesni.
Prítomní sa združujú pri občerstvení,
niekoľkí kupujú CD-čká či knihy. Stojím
a neubránim sa pocitu, že sme dnes
v knižnici
videli
a počuli
niečo
P. J. Hejátko v mestskej knižnici.
neobyčajné.
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15.5.2016

Deň pre rodinu
Centrum voľného času pripravilo nové
podujatie, zamerané na celú rodinu. 15.
mája zavítali deti so svojimi rodičmi do
dubnického parku, aby sa bavili a trávili
spoločne čas počas prvého Dňa pre rodinu.
„Hlavnou myšlienkou bolo, aby sa rodiny
vybrali niekam spolu a hlavne so svojimi
deťmi a strávili s nimi čas. Pripravili sme
rôzne aktivity aj pre rodičov s deťmi, kde
sa mohli zahrať spoločne,“ hovorí Tamara
Pakanová z centra voľného času. V bohatom
programe sa predstavili najmä deti z CVČ.
Spestrením bolo aj interaktívne divadlo
Romana Mihálka. Počas akcie boli pripravené
atrakcie, ako napríklad kone, maľovanie na
tvár, nafukovacie hrady, profesionálne fotenie detí, súťaže a hry, tombola či bufet a rôzne
ručné dielne. Premiérový Deň pre rodinu prilákal do parku viac ako 500 návštevníkov. Foto:
CVČ
18.5.2016

Za traťou funguje prvá knihobúdka
Členovia výboru mestskej časti Za traťou sa rozhodli realizovať projekt s názvom
Dostupné knihy pre všetkých – požičaj, prečítaj, vráť. Od 18. mája si môžu obyvatelia
sídliska 24 hodín denne bezplatne vypožičať akúkoľvek z kníh, uložených v búdke.
Systém je veľmi jednoduchý a v súčasnosti
funguje v mnohých slovenských mestách.
Obyvatelia
môžu
kedykoľvek
prísť
ku skrinke, ktoré je osadná pri predajni EMO
elektro,
otvoriť
ju
a vypožičať
si
ktorúkoľvek z kníh. Po prečítaní ju opätovne
prinesú do skrinky. Okrem zmienenej
funkcie môžu čitatelia knižný fond búdky
rozširovať vlastnými knihami. Realizácia
projektu bola plne v réžii členov výboru
mestskej časti, rovnako ako jej financovanie.
Búdka
obsahuje
aj
podmienky
a bezpečnostné pravidlá, ktoré by sa mali za
každých okolnosti dodržiavať.
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Doplnenie: V mesiaci jún pribudli do knihobúdky aj stolové
hry, ktoré si budú môcť deti požičať počas doby strávenej na
priľahlom ihrisku.
22.5.2016

Pásmo ľúbostnej poézie a prózy na grotte
Mestská knižnica pripravila literárno-hudobné pásmo,
venované mileneckej láske. Na jeho realizácií sa
podieľala skupina mladých Dubničanov.
„Romeo, prečo si len Romeo!“ kladie známu rečnícku
otázku recitátorka Mirka Roncová, ktorá prepožičala svoj
hlas postave Júlie zo známej Shakespearovej hry. Ivan
Vanko ako Romeo vyniká najmä v záverečnej časti, kedy sa hrdina príbehu chystá vypiť jed
nad nehybným Júliiným telom. Romeo a Júlia je zrejme najznámejší divadelný „kus“ na
svete. Kto však pozná celý jeho príbeh, ten, ktorý neochvejným hlasom vyrozprával Juraj
Jaroš? Okrem vytvorenia zážitku bolo úlohou „rozhlasových“ adaptácií dvoch známych
literárnych diel práve pripomenutie ich už menej známych príbehov. Po Romeovi a Júlii
predstavilo trio recitátorov dielo Jana Eyrová, drsný príbeh o neotrasiteľnosti ozajstnej lásky
so šťastným vyvrcholením.
Tri ďalšie vstupy vyplnila poézia Ivana Šrpku, Jána Štrassera, Jána Smreka, Sergeja Jesenina,
Miroslava Válka, Erika Jakuba Grocha či Petra Petišku. Výrazným vkladom sa stal hudobný
sprievod v niektorých básňach. Hudobnú časť spolu s Filipom Sieklom obstaral huslista
Vladimír Bačík.
Na programe sa v úlohách účinkujúcich predstavili mladí Dubničania a dokázali spolu
vytvoriť pásmo, ktoré by mohlo pokojne odznieť aj na väčších javiskách.
8.6.2016

Vernisáž Detskej výtvarnej Dubnice 2016
Vernisáž Detskej výtvarnej Dubnice 2016 sa konala 8. júna v miestnosti č. 104 v MsDK.
Vystavené práce bolo možné vidieť až do 6. júla.
Slávnostný program začal akordeónovým číslom, po ňom nasledovala módna prehliadka.
Výtvarníci ZUŠ prostredníctvom nej predstavili svoje práce s textilom. V rámci podujatia
vystavovali svoje práce žiaci ZUŠ Dubnica nad Váhom, ZUŠ Ilava, SZUŠ Nová Dubnica a
hosť podujatia - SZUŠ Trenčín. Čestným hosťom je ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom
so žiackymi prácami Výtvarného krúžku MŠ.
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13.8.2016

Literatúra opäť na grotte: Aj pes je niekedy
len človek
Minulosť ani prítomnosť ľudstva nemožno oddeliť
od života zvierat, ktoré sa, celkom prirodzene,
dostali aj do diel románopiscov, poviedkárov
a poetov. Práve zvieratám sme venovali ďalší
literárno-hudobný večer na grotte, ktorý sa
uskutočnil 13. augusta a bol súčasťou cyklu
Dubnické kultúrne leto.
Dramatické vyvrcholenie večera priniesol hneď druhý
recitátorský vstup - adaptácia Zvieracej farmy Georga
Orwella. Rozprávač Juraj Jaroš previedol poslucháčov
príbehom obyvateľov farmy, zriadenej na základoch
bezvýhradnej rovnoprávnosti jej obyvateľov, Ivan
Vanko sa stal diabolským hlasom Napoleona, statného Speváčka a gitaristka Zuzana Halvoňová
brava a vodcu, ktorý bol napokon na nerozoznanie od počas vystúpenia.
ostatných farmárov, od ľudí. Práve tak psy, vlky či
somáre ovenčili ľudskými vlastnosťami bájkari Ivan Andrejevič Krylov a Jean de La
Fontaine. Krásnym zobrazením vzťahu medzi človekom a zvieraťom je príbeh stretnutia sa
Malého princa s líškou, príbeh skrotenia divokej šelmy. Zvyšok literárneho programu tvorila
poézia Borisa Filana, Bohumila Hrabala či Evy Luky. V prestávkach sa parkom ozývali tóny
gitary a výrazný hlas speváčky Zuzana Halvoňovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom
Sue von Hal. Publiku predstavila výber zo svojej tvorby s anglickými textami.
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25.-28.8.2016

23. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Samotnému DFF tento rok predchádzal štvrtkový
koncert skupiny Banda na nádvorí Dubnického
kaštieľa. Zaujímavou novinkou bol aj historickofolklórny mapping na stenách nádvoria. Festival začal
v piatok 26. augusta a trval až do nedele.
Námestie svätého Jakuba patrilo od piatka rána remeselníkom, jarmočníkom a predavačom
rôzneho tovaru. Popoludní predviedli svoj program na javisku pred ABC deti z Prvosienky
a Kolísky, ale aj hostia zo súborov Radosť z Trenčína a Mladosť z Považskej Bystrice.
Večerné slávnostne otvorenie prebehlo v kaštieli za sprievodu trombitášov Štefánikovcov
z Nimnice. Program pokračoval na Dutaf-e, kde vystupovali súbory a hrali muziky.
V sobotu viedla tradičný sprievod skupina Batala, ktorú sprevádzali capueristi z bratislavskej
Abady. Následne sa všetci účastníci predstavili na javisku pred ABC. Obed patril škole
capoeiry a bubnovania a hneď za nimi folklórnym skupinám so svojimi piesňami, tancami a
zvykmi spod Bystrického hradu. Pietny akt na Námestí Alexandra Dubčeka pripomenul
nielen 72. výročie SNP, ale aj osobnosť Mikuláša Senka.
V sobotu večer mali diváci na výber – na program mohli zavítať do kaštieľa aj na Dutaf
centrum. Práve „pod teheľňu“ bola pripravená aj festivalová novinka – veľkoplošná
obrazovka, postavená na ploche ihriska s umelou trávou. Sobotný program každoročne láka
a dianie tak mohli sledovať aj tí, ktorí sa nechceli tlačiť na preplnenom amfiteátri.
Vyvrcholením večera bol už tradične hudobný festivalový ohňostroj.
V nedeľu zahájilo svoju činnosť vynovené kino, popoludní sa už festival končil tradičným
Galaprogramom, tento rok s pásmom „Rodáci mojej duše, krajiny!“, v ktorom vystúpili
všetky súbory. Laureátom 23. ročníka sa stal súbor Hornád z Košíc.
Organizátori sa tento rok rozhodli zrušiť súťaž o cenu Mikuláša Senku, nezrušili však
samotnú cenu. Tú udelili laureátovi festivalu. Dôvody uvádza Richard Benech: „Počas
existencie súťaže sa viackrát menili kritériá súťaže. Na nevyhovujúce podmienky sme
upozorňovali už viac rokov. Podľa nás zväzovali ruky pri výber súborov. Spokojní neboli ani
súťažiaci. Preto sme sa rozhodli pre zmenu. Cenu Mikuláša Senku sme na záverečnom
galaprograme udelili laureátovi festivalu. Podobný systém majú aj iné festivaly. Cieľom je,
aby niektorí účinkujúci neodchádzali z festivalu s negatívnymi dojmami. Navyše, na
hodnotenie súborov sú iné súťaže, nie naša mestská.“
O laureátovi festivalu rozhodovali tri hlasy odbornej poroty, jeden hlas organizačného výboru
a jeden hlas od divákov. Hlasovať mohli iba diváci, ktorí si zakúpili permanentky. Porota,
organizátor i väčšina divákov sa zhodla na súbore Hornád z Košíc. Rovnaký postup chcú
organizátori zachovať aj do budúcich rokov. Cenu však môže dostať iba slovenský hosťujúci
súbor.
Súbory 2016: FS Růže (ČR), Kidance (Čína), FS Živel (Bratislava), FS Hornád (Košice),
Aranykert Néptanccsoport (Gabčíkovo), FS Krtíšan (Veľký Krtíš), Abadá (Bratislava)
a Batala Rakúsko, FS Hriňovčan (Hriňová), humorné prestávky v sobotnom programe Fsk
Podžiaran.
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27.8.2016

Slováci do Drlaku
Matica Slovacka Josipovač organizovala folklórne podujatie s názvom Slováci do
Drlaku, ktorého sa zúčastnili aj členovia OZ Senior Vršatec.
V obci žijú potomkovia Slovákov zo Starej Bystrice, ktorí sa pred 135 rokmi vybrali do sveta
za lepším životom. Dnešná generácia má svojich predkov vo veľkej úcte, Zachovávajú si
slovenské zvyky a reč.
Na festivale mala premiéru aj krst nová heligónka Pavla Liščáka. Dostala meno Rozália - po
tamojšej predsedníčke Matice Slovackej.
Zdroj: Dubnické noviny 10/2016

27.8.2016

Premiéra nového kina
V zrekonštruovanej bábkovej sále mestského domu kultúry funguje nové kino
Lastovička. Diváci ho mohli prvý raz navštíviť 27. augusta. Ranné detské premietanie
bolo len na pozvánky, večerné premietanie slovenského filmu Učiteľka už bolo prístupné
aj širokej verejnosti.
O možnosť pozrieť si film v kine prišli obyvatelia mesta pred ôsmimi rokmi, kedy
technológia dubnického kina nestačila na premietanie nových digitálnych formátov. Poslanci
schválili projekt obnovy kina v roku 2015, peniaze na jeho realizáciu mali pochádzať
z rezervného fondu. Nešlo len o digitalizáciu, ale aj kompletnú rekonštrukciu priestorov.
Prestavba trvala osem mesiacov, dnes je sála prispôsobená nielen na filmové predstavenia, ale
aj na divadlo, tanečné, hudobné či klubové a iné aktivity. Celková rekonštrukcia stála
napokon 454-tisíc eur. Oproti projekčným nákladom sa podarilo ušetriť približne 90-tisíc eur.
Kapacita miestnosti sa znížila na sedemdesiat sedadiel. Kino dostalo názov Lastovička podľa
pôdorysu domu kultúry, ktorý má práve tvar lastovičky.
4.-5.11.2016

Cenu Vojtecha Zamarovského odovzdali v našom meste
Prestížne ocenenie za významné počiny na poli literatúry faktu sa každoročne udeľuje
v rôznych kútoch Slovenska. Tento rok hostila členov Klubu spisovateľov literatúry
faktu Dubnica nad Váhom. Ešte pred slávnostným programom navštívili členovia klubu
kaštieľ a Kostol sv. Jakuba.
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Ocenenie sa začalo udeľovať v roku
1999, kedy ho spisovatelia venovali
ešte
žijúcemu
Vojtechovi
Zamarovskému. Práve po ňom cenu
aj pomenovali. Odvtedy je jej
nositeľom
36
popredných
slovenských a českých spisovateľov.
4. novembra 2016 si ocenenie v rámci
slávnostného galaprogramu vo veľkej
sále MsDK prevzali Ing. Krčík a Ján
Bábik. Súčasťou ceremónie bolo
vystúpenie FK Vršatec. Významným
hosťom bol najznámejší člen Klubu
spisovateľov literatúry faktu a bývalý
prezident SR Rudolf Schuster.
Na vyhodnotenie nadväzovala ranná
diskusia so spisovateľmi pre širokú verejnosť. Zahájil ju predseda klubu Jozef Leikert,
v úvode mal slovo primátor Jozef Gašparík, ktorý zhrnul históriu mesta. Po ňom už
nasledovala beseda s ocenenými autormi, na pódium sa dostali aj Ľuboš Jurík, Anton
Hykisch, Táňa Kusá, na otázky
odpovedal aj Andrej Tuscher a iní.
Verejnosti sa predstavila skupina
autorov, no najmä veľmi zaujímavých
osobností, z ktorých mnohé sú
bežnému
občanovi
neznáme.
Stretnutie s odborníkmi vo svojich
odvetviach, no hlavne s rozhľadenými
a vzdelanými ľuďmi, mohlo byť pre
divákov inšpiráciou. Škoda len, že si
do priestorov Kina lastovička našlo
v sobotu doobeda cestu tak málo
Dubničanov. Väčšinu prítomných
tvorili samotní členovia klubu.

Hore Ján Bábik v rozhovore s moderátorom Fedorom Mikovičom.
Dolu: Pavel Vitko na pódiu.

11.-12.11.2016

Duch hladomorne
Dubnické múzeum každoročne oživuje jednu z dubnických legiend a prostredníctvom
divadelného programu ju predstaví návštevníkom kaštieľa.
„Je to už tradičné podujatie, ktoré robíme niekoľký rok po sebe. Tentoraz sme sa inšpirovali
príbehom, ktorý sa tu údajne stal. Je to príbeh z knihy Dubnické povedačky. Zaujímavosťou
je, že sme sprístupnili aj nezrekonštruované priestory, čo je možno najväčším ťahákom pre
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ľudí. Práve tu sme zriadili dobovú kuchyňu,
chceli sme takto oživiť aj zabudnutú časť
kaštieľa,“ povedala o podujatí riaditeľka
Dubnického
múzea
Monika
Schwandtnerová.
Tradične dobrú prácu odviedli maskéri,
kostýmy pôsobili autenticky. Príbeh bol
rozpovedaný
v niekoľkých
krátkych
scénach, predstavili sa v ňom herci
Dubnického divadla a po prvý raz aj
členovia skupiny historického šermu Wagus.
Záujemcovia si mohli predstavenie pozrieť
11. a 12. novembra.

20.11.2016

Martin Púček víťazom medzinárodného festivalu akordeonistov
ZUŠ v Dubnici sa po prvý raz zapojila do medzinárodného akordeónového festivalu v Dunajskej
strede, ktorý sa konal 17. - 20.11.2016. A hneď siahla na najvyššie méty – Martin Púček si
domov odniesol prvé miesto v kategórii.

V predchádzajúcich ročníkoch sa učitelia akordeónovej hry na našej ZUŠ zúčastnili iba ako
pozorovatelia. Festival organizuje Medzinárodná únia koncertných akordeonistov
v spolupráci s konzervatóriom v Bratislave.
Výkony posudzuje medzinárodná porota, zložená zo svetoznámych umelcov a pedagógov.
Víťazi kategórií získajú možnosti koncertovania na troch významných akordeónových
festivaloch v Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Fínsku a Slovenskej republike.
Našu republiku, Dubnicu nad Váhom a ZUŠ reprezentoval žiak 5. ročníka (1.ročníka 1.časti I.
stupňa) Martin Púček z akordeónovej triedy Ing. Martiny Holej. Súťažil v kategórii „B“ do 15
rokov. Vo svojom 12 minútovom repertoári predviedol 3 rôznožánrové skladby ruských
skladateľov a variácie na ľudovú pieseň Tota Heľpa slovenského autora D. Harvana.
Porota ocenila jeho výkon udelením 1. miesta. Veľmi vysoko bola ocenená kvalita jeho
hudobného prejavu a zodpovedná pripravenosť na festival. Členmi poroty a umeleckým
riaditeľom prof. T. Ráczom bola pozitívne vyzdvihnutá a hodnotená aj práca pedagóga Martiny Holej. Martin si ocenenie prevzal z rúk olympijských víťazov bratrancov
Škantárovcov.

8.12.2016

Čajovňa v knižnici a príbeh čaju
Viete, že čaj nie je iba ten vo vrecúškach a že k rýchlemu vylúhovaniu v šálke sme sa
dostali od zložitého rituálneho obradu prípravy lahodného nápoja? Príbeh, ktorý sa píše
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už celé tisícročia, vyrozprávali 8. decembra v Mestskej knižnici desiatkam poslucháčov
Alena a Vladimír Ondejčíkovci.
Manželia Ondejčíkovci patria v oblasti čaju na Slovensku medzi špičku. Nielenže sa pýšia
prevádzkou najstaršej čajovne na Slovensku - Čajovne dobrých ľudí v Nitre, navštevujú aj
cudzie krajiny, plantáže a producentov celosvetovo obľúbeného nápoja. Priamo od nich
potom kvalitnú surovinu nakupujú.
Oddelenie beletrie sa naplnilo sladkastou vôňou jabĺk a škorice, ale aj desiatkami ľudí. Z
kancelárie sa stala improvizovaná kuchyňa. Každý účastník podujatia ochutnal tri rôzne čaje z
originálnej čajovej misky. Vladimír Ondejčík, mimochodom novodubnický rodák a absolvent
gymnázia v našom meste, hovorí o histórii spracovania čajových lístkov s nadšením, hoci
podobných prednášok už určite absolvoval mnoho. Čaj nie je iba o pití, ide o filozofiu, o
životný štýl a duševnú harmóniu.
Téma prednášky nebola pevne daná, odvíjala sa improvizovanie smerom, ktorý do istej miery
určovali aj poslucháči. Hovorilo sa o spracovaní čajovníka, o spôsobe prípravy nápoja.
Súčasťou prednášky bola aj fotografická prezentácia z Číny, Indie či Srí Lanky.
13.12.2016

Premiéra filmu The Trees Will Remember
„Keine Zivilisten, das sind Juden!“ reve dôstojník SS na dvojicu nemeckých vojakov.
Pred nimi sa na zemi v hlúčiku krčí židovská rodina. Je 13. december a tematická akcia
o nezmyselných krutostiach druhej svetovej vojny z dielne Asha Sumptera (Adama
Pavlíka) sa rozbieha.
„Téma druhej svetovej vojny mi bola blízka už od detstva, nezaujímali ma tanky a vojaci, ale
skôr propaganda, osudy ľudí v koncentračných táboroch. Aj vo filme som chcel podať príbeh
iba v jednom človeku, v chlapcovi bez osudu,“ otvára rozprávanie o svojom novom filme
s názvom The trees will remember (Stromy si budú pamätať) režisér Ash Sumpter.
„Devätnásťminútový film zobrazuje prenasledovanie židov, pozorované očami nevinného
dieťaťa. Ide o jedenásť dlhých scén, väčšinou so statickou kamerou. Všetko bez hudby, iba so
zvukmi exteriéru, teda prírody.
Myslím, že v pamäti diváka ostáva
vizuál, obraz. Dialógy, čo sa
presne stalo, deje, akcia, na to
človek časom zabudne,“ objasňuje
svoje tvorivé zmýšľanie dubnický
režisér.
„Od posledného filmu som sa
rozhodol pracovať s niekým, kto už
más skúsenosti na javisku. Martin
Púček (v hlavnej úlohe) bol na
vystupovanie pred obecenstvom
zvyknutý,“ hovorí o príprave filmu
Ash Sumpter. „Zaujímavosťou je
aj to, že vo filme sa rozpráva
v jazyku jidiš, ktorý dnes už nie je
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v umeleckých dielach tak využívaný. Cez internet som našiel konzultanta v Belgicku, spolu
s profesorom jidišu na jednej univerzite dali dokopy preklad a fonetické nahrávky.“
Aby mohol publiku pripraviť
Z hry Ľahkosť poludňajšieho éteru. Foto: Róbert Zvonár
plnohodnotný kultúrny program,
k devätnásťminútovému
filmu
pridal krátku divadelnú hru. „Scenár divadelnej hry Ľahkosť poludňajšieho éteru som písal so
Simonom Šimanským, členom vojenského klubu, kde interpretujú vojenské bitky a podobne.
Hra je zložená z maličkých konfliktov, ktoré vyvrcholia do veľkého zla. Hrajú v nej herci
Dubnického divadla. S divadelnou zložkou podujatia som veľmi spokojný, bolo cítiť, ako sa
herci dostali do atmosféry v sále a podali kvalitný výkon. Atmosfére pomohli aj priestory kina,
diváci boli akoby súčasťou predstavenia,“ konštatuje Ash.
Pre veľký divácky záujem sa musel program zložený z filmu The trees will remember a hry
Ľahkosť poludňajšieho éteru opakovať bezprostredne po skončení jeho premiéry.
17.12.2017

Filmový večer s Mirom Remom
Filmový klub Kina lastovička ponúkol v sobotu 17.
decembra lahôdku v podobe Filmového večera
s Mirom Remom.
Miro je mladý filmár pochádzajúci z Ladiec, ktorý má za
sebou niekoľko kvalitných a úspešných dokumentárnych
projektov. V Dubnici predstavil dokumentárnu bájku
Arsy-versy aj známy Comeback, pojednávajúci o tom, ako
človeka zmení pobyt za mrežami. Druhý blok filmov začal
dokumentárnym hororom z industriálneho prostredia Ladiec s názvom Studený spoj.
Najväčšiu pozornosť pútala „zakázaná“ Cooltúra. Film nemôže byť premietaný v bežnej
distribúcii, pretože dvaja z účinkujúcich nedovolili použiť svoje skladby vo dvoch scénach.
Dokument zobrazuje nekomentované záznamy z rôznych podujatí. Táto mozaika ukazuje, ako
„nekultúrne“ a až bizarne pôsobí to, čo je na Slovensku označované ako kultúrne podujatia.
Ide o prvé podujatie Filmového klubu Kina lastovička, venované jednej režisérskej osobnosti.
Vedúci filmového klubu Ash Sumpter by rád prostredníctvom podobných podujatí predstavil
dubnickému publiku aj ďalšie osobnosti z filmárskej brandže.
17.12.2016

Premiéra rozprávky v podaní DS Oskar
17. decembra pripravil divadelný súbor Oskar ako predvianočný program premiéru
novej rozprávky Dvaja tovariši. Hra sa vo veľkej sále domu kultúry stretla s dobrou
odozvou obecenstva.
Herci sa kvalitne pripravili a vyhli sa bežným premiérovým nedostatkom. Hlavnej úlohy
tovariša Janka sa dobre zhostila Lenka Mašlejová, Dušan Porubský zvládol postavu čerta aj
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kráľa, výborným prejavom aj spevom sa prezentovala talentovaná Janka Havránková. V hre
režiséra Viliama Sedlára sa predstavili aj Onur Marinová, Klaudia Pavlačková, Zdenka
Hanušová, Diana Chovancová, Jarka Bajzíková, Matej Zavadzan a Zuzana Mačková.
Divadelná hra vyrozprávala divákom príbeh dvoch tovarišov a ich sporu o to, či sú
dôležitejšie peniaze, alebo statočné a dobré srdce. Hra, v ktorej napokon šťastie našiel čestný
a cnostný Janko, bola pretkaná viac či menej vydarenými humornými situáciami.
Divadelný súbor Oskar sa s úlohou nacvičiť novú rozprávku v krátkom čase popasoval
výborne. Vyriešiť však musí ešte problém nedostatku hercov, obzvlášť mu chýbajú členovia
v dospelom veku.

V úlohách čarodejníc sa predstavili Diana Chovancová, Zdenka Hanušová a Janka Havránková.

záz. 20.12.2016

Filmový klub Kina lastovička
Prvé filmy pod hlavičkou filmového klubu boli
v novom dubnickom kine premietané v mesiaci
november. Výberom bol poverený premietač
Lastovičky a začínajúci režisér Adam Pavlík
(pseudonym Ash Sumpter).
Myšlienkou filmového klubu je ponúknuť divákovi
alternatívu k bežnej, prevažne hollywoodskej produkcii.
Filmové kluby sa bežne snažia prinášať umelecké
filmové diela, snažia sa divákovi sprostredkovať filmy zo svetových festivalov.
V novembri sa v Lastovičke premietlo viac ako desať klubových filmov. Ponuka bola veľmi
rozmanitá – od hororu cez dokumentárne filmy až po hrané festivalové snímky. Dobrá
myšlienka však narazila na problém, ktorým je slabý divácky záujem.
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Aj preto dostal Adam Pavlík v Dubnických novinách 12/2016 priestor na predstavenie
filmového klubu a na pozvanie ľudí na jeho podujatia. Keďže ním vybrané filmy v mesiaci
november zaznamenali pomerne malú návštevnosť, v nasledujúcom mesiaci mali klubové
snímky v programe kina iba polovičný priestor. Filmové kluby však zápasia o život a divácku
priazeň aj vo väčších mestách, Adama Pavlíka teda čaká náročná cesta za adaptovaním
projektu premietania klubových filmov v našom meste.

18.12.2016

Zapaľovanie adventných sviečok
Mesto aj v roku 2016 zopakovalo formát zapaľovania adventných sviečok bez
výraznejších zmien.
V prvú adventnú nedeľu slávnostne zapálili prvú sviecu na adventnom venci na Námestí
Matice slovenskej, tak ako v uplynulom roku, primátor mesta Ing. Jozef Gašparík spoločne s
vdp.
Mariánom
Bielikom.
Súčasťou
podujatia
boli
vystúpenia detí základných a
materských škôl z Dubnice nad
Váhom.
Štvrtú sviečku na adventnom
venci na Námestí Matice
slovenskej zapálil v nedeľu 18.
decembra dvojnásobný majster
sveta v raketovom modelárstve
Michal Žitňan. O kultúrny
program sa postarali deti zo
Súkromného centra voľného
času Laura, Folklórny súbor
Senior klub Vršatec a DH
Dubničanka.
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Školstvo
11.2.2016

V súťaži ZENIT patril medzi najlepších aj Dubničan
V celoslovenskom kole súťaže ZENIT (9.-11.2. v Prešove) sa darilo študentovi dubnickej
SPŠ Richardovi Štefúnovi.
Súťaž ZENIT (zručnosť – elán – nápaditosť – invencia - tvorivosť) je určená žiakom
stredných škôl. Jej úlohou je vyhľadávať talentovaných študentov, viesť ich k samostatnej
tvorivej činnosti, rozvíjať ich talent a podporovať záujem o sebavzdelávanie. Tento rok sa
konal už 32. ročník súťaže v elektronike a programovaní, v strojárstve súťažili študenti na 17.
ročníku.
Celoslovenské kolo sa konalo v Prešove. Náš kraj mal jedenástich zástupcov vo všetkých
troch súťažiach, piatim z nich sa podarilo získať cenné umiestnenia. Prispel k nim aj Richard
Štefún z dubnickej priemyslovky, ktorý zvíťazil v elektronike v kategórii B. Ide o veľký
úspech, lebo do školských kôl súťaže sa zapojilo viac ako 2000 žiakov z celého Slovenska.
Zdroj: MY Noviny Stredného Považia 12/2016
17.2.2016

Prvé vystúpenie literárno-dramatického odboru ZUŠ
Literárno-dramatický odbor je na prvý pohľad trocha v úzadí ostatných „tradičných“
odborov na dubnickej ZUŠ. Z ich tieňa ho určite pomôžu dostať verejné predstavenia.
Prvé sa uskutočnil 17. februára.
Literárno-dramatický odbor vznikol prvýkrát na škole v roku 1980, jeho prvým vyučujúcim
bol Ľubomír Hvožďara. Existencia tohto odboru trvala len do roku 1985. Neskôr vznikali
krátkodobé pokusy o obnovenie činnosti LDO, ktoré boli z dôvodu kvalifikovanosti pedagóga
neúspešné. V tomto školskom
roku sa vedenia literárnodramatického
odboru
ujala
Paulína Musilová ArtD. Náplňou
výučby sú pohybové, rečové,
prednesové a slovesné tvorivé
činnosti. Žiaci v rámci odboru
nadobúdajú schopnosť osobitého
a kultivovaného prejavu.
17. februára pripravili nádejní
divadelníci pre divákov niekoľko
krátkych scénok a divadelných
miniatúr. Príležitosť prezentovať
sa dostalo každé dieťa z odboru
bez výnimky.
Foto: ZUŠ
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19.3.2016

Gymnazisti vysádzali stromčeky
Dubnickí gymnazisti nadviazali kontakt s dubnickým urbariátom a spolu s jeho
predsedom pánom Vankom zorganizovali vysádzanie stromčekov.
19. marca sa žiaci vybrali na vrch Markovica nad Kolačínom, kde bolo potrebné obnoviť
mladý porast. „Je dôležité, aby sa zalesňovalo, umelá obnova porastu je pomocou človeka
lesu. Človek stromy vyrubuje, musí ich i vysádzať,“ uviedol predseda urbariátu.
Ten najskôr žiakov zaškolil a ukázal im správny postup, potom už desať študentov vysadilo
viac ako 200 smrekovcov opadavých. Smrekovec opadavý na rozdiel od iných ihličnatých
stromov na zimu opadne, dorásť môže až do výšky päťdesiat metrov. Skupina žiakov má
v pláne vrátiť sa na miesto v maturitnom ročníku, teda o päť rokov, aby sa pozreli, ako stromy
podrástli.
22.3.2016

Študentská spoločnosť Manson ovládla celoštátny veľtrh podnikateľských
talentov
Dubnickí gymnazisti sa 22. marca stali najúspešnejšou firmou celoštátneho veľtrhu
podnikateľských talentov v Bratislave.
Veľtrh bol miestom prezentácie činnosti jednotlivých študentských spoločností, vznikajúcich
na stredných školách po celom Slovensku. Dubnickí gymnazisti pod hlavičkou Manson
predstavili verejnosti svoj nový a inovatívny produkt s názvom 3DOCK. Ide o dokovaciu
stanicu pre telefóny vyrobenú na 3D
tlačiarni z PLA materiálu, ktorý je
biologicky plne odbúrateľný. Produkt
slúži na pohodlné uloženie telefónu
v štrnásťstupňovom uhle, vhodnom na
písanie a nazeranie na displej.
Spoločnosti sa podarilo získať v rôznych
kategóriách jedno prvé miesto, tri druhé
a jedno tretie miesto. Dubničania boli
zároveň ocenení ako TOP firma
Aplikovanej ekonómie na Slovensku
a 19. apríla si prevezmú ocenenie na
výročnom stretnutí Slovenskej obchodnej
komory.
Zástupcovia firmy s produktom 3DOCK.
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záp. 12.4.2016

Každoročné oceňovanie učiteľov
Mesto každý rok oceňuje pedagógov zo všetkých základných škôl a školských zariadení
na svojom území. Nezabúda pri tom ani na školy a zariadenia, ktoré nepatria do jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Predstavitelia mesta si vždy
v rámci slávnostného aktu uctia
pedagógov
za
ich
prácu
a pripomenú si Deň učiteľov.
Tento rok si uznanie prevzalo
celkovo pätnásť pedagógov.
Boli to Petra Krásna, Mgr. Janka
Vráblová,
Mgr.
Vladimíra
Fejová (ZŠ s MŠ Pod hájom
967), Mgr. Slávka Strnadová
a Valéria Hollá (ZŠ s MŠ Pavla
Demitru), Mgr. Zlatica Johnová,
Mgr. Zuzana Kalusová a Jana
Prokopová (ZŠ s MŠ Centrum I/32), Mgr. Eva Pilná a Ján Prekop (ZUŠ), Oľga Mikušová
(MŠ C II/72), Bc. Alena Ladecká (CVČ), Mgr. Iveta Račková (Špeciálna ZŠ), Mgr. Andrea
Behanová (ZŠ sv. Dominika Savia) a Mgr. Marie Bartová (Súkromné CVČ Laura).
13.4.2016

Jana Viktória Kováčiková získala zlaté pásmo na Rečou klavíra 2016
Žiačka dubnickej Základnej umeleckej školy
získala mimoriadny úspech na celoslovenskej súťaži
Reč klavíra 2016 v Kysuckom Novom Meste.
Zameraním súťaže bola interpretácia skladby klasickej
hudby a skladby iných žánrov. Jana Viktória
Kováčiková bola najmladšou súťažiacou vo VI.
kategórii (vek do 19 rokov). Vo veľmi silnej
konkurencii svojím perfektným výkonom a uplatnením
výrazného talentu zaujala odbornú porotu, ktorá jej
udelila zlaté pásmo.
Jana Viktória s pani
učiteľkou Mgr. Jankou
Ďurinovou.

35

13.4.2016

Študenti SOŠ sa zúčastnili filmového festivalu
13. apríla sa žiaci odboru grafik digitálnych médií SOŠ v Dubnici nad Váhom zúčastnili
festivalu CINEAMA v Prievidzi. Do oficiálnej sekcie súťaže bolo prijatých päť filmov od
piatich žiakov.
Krajské kolo postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby pre Trenčiansky kraj sa
každoročne koná v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Amatérski filmári majú
možnosť porovnať svoje filmy, predstaviť ich verejnosti a vypočuť si k svojej tvorbe názory
od poroty.
Do oficiálnej sekcie bolo prijatých päť filmov študentskej SOŠ: Priepasť (Katarína Koyšová),
The Trees will remember – trailer (Ash Sumpter – Adam Pavlík), Blink (Patrik Kačena),
Forest (Janka Porubská), Život na ihrisku (Patrik Kučík).
Z festivalu si odniesla ocenenie Čestné uznanie Katarína Koyšová za film Priepasť. Ide o
jednoduchý snímok, zaoberajúci sa problematickou dnešnej mládeže, ktorý ukazuje, ako málo
stačí na to, aby jeden človek pomohol druhému.
15.4.2016

Dubnické gymnázium obliehali výskumníci
Piatkový večer (15.4.) patril malým výskumníkom zo základných škôl, ktorí
experimentovali v laboratóriách a učebniach dubnického gymnázia. Malí nadšenci
biológie, fyziky, chémie, umenia, cestovania a telocviku pracovali či cvičili v tímoch
takmer dve hodiny pod vedením pedagógov a asistentov z radov študentov.
Pri prechádzke gymnáziom sa zastavili na
viacerých stanovištiach, kde sa diali záhadné
veci.
V priestoroch
fyzikálne
učebne
zapaľovali papier pomocou iskry, vytvárali
elektrostatický náboj a vyskúšali si svietenie
na princípe vzduchu či odpaľovali raketu
z fľaše. Ako uviedol fyzikár Václav Havalda,
cieľom večera venovaného výskumníkom je
priblížiť deťom hravou formou princípy, na
ktorých fungujú prírodné vedy.
Druhým cieľom bola prezentácia školy
samotnej, deti zistili, čo je náplňou štúdia na
gymnáziu, dozvedeli sa aj, na ktoré miesta Malí výskumníci určovali so študentmi slepú škvrnu v
zornom poli oka.
sveta
chodia
študenti
svoju
školu
reprezentovať. Bodku za večerom urobila
riaditeľka školy Adriana Vančová, ktorá zhodnotila tretí ročník akcie ako veľmi úspešný. „Je
fajn, že večer výskumníkov sa zaradil medzi obľúbené podujatia, ktoré navštevuje čoraz viac
detí. Niektoré sa ku nám tešia celý rok. Podobná aktivita tu v okolí nie je. Povedali sme si laboratória sú vybavené, učitelia sa vedia prispôsobiť aj mladším ročníkom a priblížiť sa
verejnosti nie je nikdy na škodu,“ skonštatovala.
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31.5.2016

Turistický krúžok na ZŠ sv. Dominika Savia ukončil školský rok na Choči
Jedným z mnohých krúžkov na Základnej škole sv. Dominika Savia je aj krúžok
turistický. Vedie ho pani učiteľka Kubová.
Krúžok spája deti rôznych vekových kategórií, ale aj ich rodičov. Každý mesiac ich čaká
nový výlet do širšieho okolia nášho mesta. Vyvrcholením roka býva tradičný celovíkendový
výlet, tento rok sa uskutočnil v závere mája. Deti navštívili svoju bývalú učiteľku sr. Peťkovú,
ktorá donedávna učila na ZŠ sv. Dominika Savia. Pri tejto príležitosti vystúpili na neďaleký
impozantný vrchol Choč. Výstup naň je veľmi náročný, kruhový výhľad z vrcholu je však
považovaný za najkrajší na Slovensku.
Deti sa po únavnom dni otriasli a večer vymysleli pre dospelákov rôzne divadelné scénky, pri
ktorých sa všetci dobre zabavili. V nedeľu pred návratom sa turisti zastavili aj v miestnom
akvaparku.
27.-30.6.2016

Diplom na DTI si prevzalo deväťsto absolventov
Úspešné štúdium na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom
ukončili stovky študentov slávnostnou promóciou. Študenti jednotlivých odborov
promovali postupne od 27. do 30. júna.
Kúpeľnú dvoranu v Trenčianskych Tepliciach zaplnili absolventi DTI. Čakal ich dôležitý
okamih, ktorý bol zavŕšením ich štúdia – slávnostná promócia. Slávnosti sa zúčastnili aj
predstavitelia vysokej školy na čele s rektorom Tomášom Lengyelfalsym. Absolventov prišiel
pozdraviť aj Pawel Stanislaw Czarnecki, rektor Vysokej školy manažmentu vo Varšave,
s ktorou inštitút spolupracuje. Diplom s titulom bakalár v akreditovaných odboroch
manažment, učiteľstvo praktickej prípravy, učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických
predmetoch a elektronika dopravných prostriedkov si prišlo prevziať 451 čerstvých
absolventov prvého stupňa. Slávnostnú chvíľu si užilo aj 444 absolventov druhé stupňa
v študijnom programe učiteľstvo ekonomických predmetov, ktorý ich oprávňuje používať titul
magister. Vzdelávanie na DTI úspešne ukončilo aj 26 študentov rigorózneho konania, ktorí si
prevzali diplom doktora pedagogicky a získali titul PaeDr. Prestížny profesijný titul MBA,
ktorý vydáva Dubnický technologický inštitút v spolupráci s Varšavskou vysokou školou
manažmentu, dostalo 12 absolventov.
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28.6.2016

Ocenení žiaci základných škôl v školskom roku 2015/2016
Na konci školského roka primátor mesta tradične ocenil žiakov dubnických škôl. 28.
júna sa v obradnej sieni zišli žiaci, ktorí vynikali v školskej i mimoškolskej činnosti.
Ďakovný list si deti prevzali z rúk primátora a predsedníčky komisie školstva, kultúry a športu
Mgr. Moniky Chromiakovej. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej
školy. Pri výbere ocenených sa brali do úvahy rôzne faktory, predovšetkým výborný prospech
a výsledky vo vedomostných, športových, výtvarných či umeleckých súťažiach.
Zoznam ocenených:
ZŠ s MŠ Centrum I: Filip Bugoš, Karin Suranová, Sophia Zápotočná, Ľubomír Kubiš
ZŠ s MŠ Pavla Demitru: Dominik Bagin, Adam Dorička, Roman Kristián Šándor, Lukáš
Dzina, Dávid Čorbai
ZŠ s MŠ Pod hájom: Dávid Bartoš, Martina Andelová, Ema Jungová, Zuzana Šedová
ZŠ sv. Dominika Savia: Peter Dian
Základná umelecká škola: Rebeka Beláková, Adela Kolenová, Mária Farská
zap. 10.9.2016

Súkromná ZUŠ zostáva bez dotácie
Financovanie dubnickej súkromnej ZUŠ je jednou z hlavných tém mestského
zastupiteľstva počas celého roka. Situácia vznikla ešte v septembri 2015, odkedy mesto
odmietlo škole vyplatiť dotáciu.
Súkromná základná umelecká škola vznikla z elokovaného pracoviska v septembri 2015.
Z podielových daní mesta by mala dostávať dotáciu, mesto ju však zatiaľ neuvoľnilo.
Financovanie školy bolo aj témou augustového zastupiteľstva. Návrh na prerokovanie témy
financovania školy predložil poslanec Peter Wolf.
K problematike sa pre MY – Noviny Stredného Považia vyjadril aj primátor Jozef Gašparík:
„Škola nás nepožiadala o stanovisko pri zriaďovaní, nevyhovujú ani priestory, nemá
kvalifikovaných pedagógov, je podozrenie na subvenčný podvod, pretože škola má v EDU
zbere niektoré mená žiakov ako naša mestská škola. Preto sme v januári požiadali Štátnu
školskú inšpekciu o stanovisko. Zatiaľ nekonala.“
Nespokojní sú najmä rodičia detí, ktorí dostali priestor aj na zastupiteľstve. Poukazovali na to,
že v stanovisku ministerstva školstva sa uvádza oprávnenosť vzniku školy z elokovaného
pracoviska, pričom stanovisko mesta nebolo potrebné. Rovnako kládli otázku, na základe
čoho boli mestskej základnej umeleckej škole vyplatené peniaze, keď tiež nemá
kvalifikovaných učiteľov. Zaujímalo ich aj, odkiaľ má primátor informáciu, že škola funguje
v nevyhovujúcich priestoroch, nemá učebné osnovy a podobne.
Poslanci dostali na stôl aj upozornenie prokurátora, týkajúce sa financovania súkromnej školy.
Prokurátor konštatoval, že rozhodnutie ministerstva školstva ani mesta nebolo potrebné,
pretože podľa zákona sa elokované pracoviská stali školami alebo školskými zariadeniami
s účinnosťou od 1. septembra 2015. Prokurátor odporučil školu zahrnúť do všeobecne
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záväzného nariadenia o dotáciách pre školy a školské zariadenia. Poslanci upozornenie
zobrali na vedomie, peniaze však škola nedostane, ako vysvetlil primátor mesta: „Až do doby
vykonania kontroly Štátnej školskej inšpekcie nevykonáme odporúčanie uvedené
v upozornení. Počkáme na kroky prokuratúry a nech rozhodne súd, či je škola právoplatne
zriadená alebo nie.“
záp. 1.10.2016

Vynovené priestory SOŠ
Na Bratislavskej ulici sa počas uplynulých mesiacov stavalo viac ako roky predtým.
Čulý stavebný ruch spôsobila najmä rekonštrukcia starých priestorov vysunutej časti
SOŠ, ktorá sa tak prvý raz v histórii predstaví ako jednoliaty celok pod spoločnou
strechou.
Sťahovanie do nových priestorov začali zamestnanci školy za pomoci žiakov už na konci
školského roka a usilovne pracovali aj počas letných prázdnin. Vyučovanie sa mohlo začať
v dvoch trojposchodových blokoch, ktoré sú spojené stravovacím zariadením Lavante. Žiaci
tak získali nielen možnosť vzdelávania sa v zmodernizovaných priestoroch, ale aj kvalitného
stravovania formou výberu zo širokej ponuky denného menu.
Spojením teoretického a praktického vyučovania sa ešte zintenzívni spolupráca všetkých
pedagogických zamestnancov, najmä pri riešení aktuálnych problémov. V súčasnosti ešte
prebiehajú rekonštrukcie telocvične a školu čakajú aj ďalšie úpravy, napríklad výmena okien
a tepelných rozvodov.
20.10.2016

Biojarmok na našom gymnáziu
20. októbra sa v priestoroch gymnázia opäť konal
Biojarmok. Išlo už o piaty ročník úspešného podujatia
a znova sa ukázalo, že študenti školy majú záujem
o zdravé jedlo a zdravý životný štýl.
Myšlienkou jarmoku je predaj zdravých výrobkov, paleta
ktorých je rok od roku pestrejšia. Objavili sa tu koláčiky,
smoothies, palacinky, nátierky, domáce mysli s malinami
či mliečne výrobky. Na Biojarmoku sa však nepredávalo
iba jedlo, v ponuke sa objavili doma vyrobené mydielka či
prírodné hnojivo na kvitnúce rastliny.
Biojarmok bol, ako každý rok, prístupný aj pre
okoloidúcich, ktorí taktiež mohli ochutnať dobroty
z kuchyne žiakov. Študenti gymnázia mohli nakupovať
počas veľkej prestávky a v rámci posledných dvoch hodín.
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17.11.2016

Deň študenstva spojený s odovzdávaním cien
17. novembra prijal primátor Jozef Gašparík dubnických študentov, ktorí dosiahli
mimoriadne úspechy.
Na slávnostnom oceňovaní v obradnej sieni sa zúčastnili aj predsedníčka komisie školstva,
kultúry a športu Mgr. Monika Chromiaková, vedúca oddelenia školstva Mgr. Ivana Berec
Majorošová a zástupca primátora František Mikolášek. Program zabezpečili žiaci dubnickej
ZUŠ. Ocenení boli títo študenti:
Gymnázium: Miroslav Baláž, Katarína Jánošíková, Natália Gogová, Valentína Ihriská,
Samuel Matlovič.
SPŠ: Samuel Kutej, Richard Štefún, Dušan Gábor, Tomáš Chovanec
SOŠ: Samuel Pastorek, Adam Pavlík, Patrik Porubčan
23.11.2016

Piataci testovali svoje vedomosti aj elektronicky
Testovanie piatakov je každoročne previerkou toho, čo sa naučili na prvom stupni. Testy
vypĺňali písomne, na niektorých školách však začali aj s elektronickým testovaním. Už
druhý rok túto metódu používajú na ZŠ Pod hájom.
Elektronické testovanie má hneď niekoľko výhod. Žiak si môže odpovede opakovane
opravovať, čo pri písomnej podobe testu nie je možné. Navyše sa výsledky dozvie hneď po
skončení testovania.
Žiaci, ktorí sa prihlásili na elektronickú formu testu, absolvovali aj generálku on-line formou.
Technické problémy boli iba drobné, rýchlo sa ich podarilo odstrániť. „Teraz, priamo počas
testovania, nemali niekoľkí žiaci nachvíľu spojenie s centrálou, ale to sa vyriešilo,“ doplnila
Darina Olšovská, hlavná koordinátorka testovania na ZŠ Pod hájom. Žiaci pre kontrolné účely
vypisovali súbežne s elektronickým aj papierový formulár.
Zmeny sa udiali aj pri testovaní zdravotne znevýhodnených žiakov, ktorí sa v minulosti
zapájali do programu iba na báze dobrovoľnosti. Tento rok bolo pre nich testovanie povinné.
Ich testy zo slovenského jazyka a matematiky mali 30 otázok, rovnako ako mali aj zadania
zdravých detí. Zvýhodnenie mali v čase, kým zdraví žiaci dostali na vypracovanie testu 60
minút, zdravotne znevýhodnené deti mali o pätnásť minút viac. Podľa učiteľov však o veľkú
pomoc nešlo, keďže takýto žiaci potrebujú na hodinách špeciálny prístup a asistenciu. Zhodli
sa, že by skôr pomohol menší počet zadaní.
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29.11.2016

Piate výročie premenovania školy na ZŠ s MŠ Pavla Demitru
29. novembra ubehlo päť rokov od pomenovania základnej školy na sídlisku Centrum II
po tragicky zosnulom Pavlovi Demitrovi. Túto udalosť si na škole v rovnaký deň
pripomenuli slávnostným programom.
V pamätný deň sa na škole každoročne konajú rôzne aktivity. Tento rok prišli na návštevu
žiaci zo ZŠ Otrokovice Trávniky, s ktorou má dubnická škola družbu. Žiaci si zmerali svoje
schopnosti v prehadzovanej a v basketbale.
Školu navštívil aj otec Pavla Demitru, ktorý si po
prvý raz prezrel sieň slávy svojho syna. Sľúbil, že do
nej daruje niekoľko predmetov.
Súčasťou podujatia bola aj návšteva Márie
Demitrovej, manželky bývalého reprezentačného
kapitána. Neprišla však iba spomínať na manžela,
hlavným dôvodom je prítomnosti bol krst druhej
knihy rozprávok, tento raz pod menom Príbehy
z Veterníkova. Aj voľné pokračovanie Príbehov
z Trdelníkova ilustrovala Máriina mama - Mária
Duhárová. Knihu pokrstili, ako inak, sladkým
veterníkom. Beseda so žiakmi bola živá, škola kúpila
do školskej knižnice dvadsať exemplárov nového
titulu.
Do školy zavítal aj predseda SZĽH Martin Kohút,
rovnako Pavlov bývalý spoluhráč Róbert Pukalovič,
dnes tiež funkcionár SZĽH. Na výborného
dubnického hokejistu potom zaspomínal riaditeľ
školy Ferdinand Brunovský. Primátorovi mesta
Mária Demitrová so svojou novou
Jozefovi Gašparíkovi vo svojom prejave navrhol, aby
knihou. Foto: zenyvmeste.sk
v budúcnosti po Pavlovi Demitrovi pomenovali aj
jednu z dubnických ulíc.
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Šport
Atletika
2.1.2016

Bežec a kostolník Pavol Rajec náhle zomrel vo veku nedožitých 70 rokov
2.1.2016 opustil svojich blízkych Pavol Rajec, zanietený
športovec a dlhoročný kostolník.
Dlhoročný člen dubnického Jogging klubu, vytrvalostný
bežec, bežec na lyžiach, bývalý futbalista, kostolník
a obetavý farník. Tí, ktorí ho poznali, spomínajú naňho
ako na pracovitého, skromného a pokorného muža,
ktorého srdce bolo otvorené pre každého. Jeho športoví
kamaráti zasa spomínajú na bežca, ktorý dokázal aj po
šesťdesiatke zabehnúť maratón pod tri a pol hodiny.
Smrť prišla náhle, veď ešte štyri dni predtým pretekal na
silvestrovskom behu, kde dosiahol na päťkilometrovej trati
na svoj vek kvalitný čas 22:34,77.
Pavlovi Rajcovi patrí vďaka za obrovského množstvo
práce, ktorú vykonal pre Dubnicu a jej farnosť. Posledné
rozlúčka sa uskutočnila 5. januára v Kostole sv. Jakuba.
Pavol Rajec pri svojej
obrovskej záľube. Foto:
www.facebook.com/dubnica

5.2.2016

Lucia Mokrášová študuje a preteká v zámorí
Dvadsaťjedenročná dubnická atlétka Lucia Mokrášová
študuje od jesene na univerzite v americkom El Pase.
V novom pôsobisku na seba od začiatku upozorňuje
kvalitnými výkonmi.
Na halovom mítingu Charlie Thomas Invitational v College
Station v Texase zlepšila v päťboji školský rekord Texaskej
univerzity v El Pase. Nazberala 3950 bodov, čo je o 82 viac
ako doterajšie maximum Jallycie Parsonovej z minulého roka.
Mokrášová skončila v College Station štvrtá (60 m prek.: 8,79,
výška: 166, guľa:12,87, diaľka 563, 800 m: 2:26,65).
Jej výsledok je zatiaľ 13. najlepší v sezóne v univerzitných
tabuľkách USA.
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„Lucia predviedla pekný výkon, bol to jej prvý viacboj v našich farbách. Verím, že na
šampionáte našej konferencie nazbiera ešte viac bodov,“ skonštatoval šéftréner atlétov
University of Texas Mika Laaksonen.
Foto: archív L. Mokrášovej
6.3.2016

Tri zlaté medaily Dubničanov na Halových majstrovstvách v atletike
dorastu
Dubničania sa zaradili medzi najúspešnejšie tímy halových MS dorastu v bratislavskej
hale Elán, keď získali tri zlaté medaily.
Rovnako sa darilo aj Slávii UK Bratislava, VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK ŠOG Nitra.
Z dubnických pretekárov zvíťazil Filip Bugoš v behu na 800 m (2:00,88), rovnakú disciplínu
ovládla medzi dorastenkami Dana Kudlíková (2:24,88). V žrďkárskom sektore kraľovala
Petra Petlákova, ktorá zvíťazila výkonom 310 cm.
12.3.2015

Štefina najúspešnejším Slovákom na ME v towerruningu
Dubnický majster Slovenska sa predstavil na ME vo Varšave v rámci reprezentačného
výberu. Napokon vybehol po najlepší slovenský výsledok, keď obsadil štvrté miesto.
Štefan dokonca počas vyhral šprint na 19. poschodie, v ktorom pomerne prekvapivo zdolal
najväčších favoritov. Po celom programe víkendu napokon spadol na nepopulárnu štvrtú
priečku (8. a 5. miesto pri dvoch
výbehoch na 38. poschodie). Napriek
tomu môže hovoriť o úspechu, podarilo
sa mu dosiahnuť najlepší výsledkoch
spomedzi
všetkých
reprezentantov
s dvojkrížom na hrudi. Okrem toho
zdolal aj dlhodobú slovenskú jednotku
Tomáša Čelka, ktorý napokon skončil na
piatom mieste. Najlepšia Slovenska
Ľuba Kalinová skončila deviata.
ME však neboli prvým tohtoročným
úspechom dubnického pretekára. 10.
januára Štefan zabojoval a v behu na 37
poschodový mrakodrap Torre Pontina
Štefan (vľavo) s trofejou za štvrté miesto, vedľa Tomáš
v Talianskej Latine získal v silnej
Čelko. Foto: towerruning.com
konkurencii tretie miesto.
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17.3.2016

Miroslav Ilavský suverénnym víťazom Dubnickej bežeckej ligy
Súťaž nadviazala na úspešnú minuloročnú edíciu, ktorá niesla prívlastok „zimná.“ Aj
tento rok išlo v projekte najmä o možnosť zasúťažiť si pre tých, ktorým chýbajú
preteky mimo bežeckej sezóny. Pokiaľ ide o výsledky, veľké prekvapenia sa nekonali.
Najrýchlejším bežcom ligy sa stal suverénne Miroslav Ilavský.
Jeden z najlepších maratónskych bežcov na Slovensku našiel premožiteľa iba na
Silvestrovskom behu, kedy ho zdolali Jozef Bubeník a Ján Filip Kotora. Okrem spomenutých
bežcov si na víťazstvo siahol iba Jakub Vančo, ktorý vyhral kolo cez Ostrý vrch.
Liga mala celkovo osem kôl. Trikrát sa bežalo na tartane, tri preteky sa konali v Dubnickom
parku. Ostatné kola doplnili kros na Dutafe a beh cez Ostrý vrch.
Výsledky po kategóriách:
Muži A: Miroslav Ilavský, Štefan Štefina,
Radoslav Denke
Muži B: Milan Plevák, Pavol Porubčan,
Miroslav Tomčány
Muži C: Vladimír Vlasatý, Peter Klobučník,
Štefan Červenka
Muži D: Miroslav Kováč, Marián Benč, Ján
Kminiak
Ženy E: Ľubomíra Maníková, Veronika
Bakalárová, Michaela Klobučníková
Ženy F: Iveta Hulvátová, Michaela Žilková,
Miroslava Vertigač
Ženy G: Emília Pšeneková, Gizela Chrenková,
Alica Nemčeková
Zľava: Š. Štefina, M. Ilavský a R. Denke.

záp 29.3.2016

Jozef Plachý žaloval atletický klub
Bývalý vynikajúci atlét žaloval klub AK Spartak Dubnica po tom, čo bez jeho vedomia
zmenili názov súťaže pre talentovaných mladých atlétov.
Od roku 2000 niesla súťaž meno Hľadáme nového Jozefa Plachého. V roku 2012 ju
organizátori premenovali na Hľadáme nových olympionikov. Jozef Plachý tvrdí, že o zmene
sa s ním nikto kompetentný nerozprával. Na súd podal žalobu pre poškodenie svojho mena.
Súťaže sa za dvanásť rokov zúčastnilo 180-tisíc detí. Jozef Plachý teraz žiada, aby
organizátori začali znova používa pôvodný názov akcie. Rovnako požaduje aj satisfakciu vo
forme nemajetkovej ujmy, sumu 10-tisíc eur je podľa vlastných slov ochotný vrátiť späť do
podujatia. „Žiadam aj ospravedlnenie. Zaslúžim si, aby so mnou jednali aspoň trocha slušne,“
hovorí pre MY Noviny Stredného Považia štvornásobný olympionik.
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Súd však jeho žalobu zamietol. Verdikt znie - nemožno tvrdiť, že došlo k porušeniu zásahu na
ochranu tým, že niekto meno žalobcu nepoužíva. Navyše sa nepodarilo preukázať, že by
existovala dohoda, že sa budú konkrétne preteky volať podľa žalobcu po neobmedzenú dobu
a že toto právo zostane žalobcovi navždy zachované, čo potvrdila sudkyňa Milina Jánošíková.
Za slovenský atletický zväz sa k veci vyjadril generálny sekretár Vladimír Gubrický. Podľa
neho nastala zmena, lebo rekord Jozefa Plachého bol prekonaný a súťaž bola navyše rozšírená
o ďalšie disciplíny.
22.5.2016

Na Ilavskom behu najrýchlejší Štefina a Ilavský
V nedeľu 22. mája sa bežal jubilejný dvadsiaty ročník Ilavského behu. Na podujatí
s bohatou históriou dominovali v aktuálnom roku dubnickí atléti.
Páve Dubničania sa postarali o dva najkvalitnejšie výkony. V druhej časti trate bolo
jasné, že víťaz vzíde z dvojice Štefina – Ilavský. Napokon mal vo finiši viac síl Štefan
Štefina (0:48:18), ktorý porazil ďalšieho Dubničana Miroslava Ilavského o 12 sekúnd.
Dubnickí bežci sa presadili aj v iných kategóriách, medzi mužmi B obsadil druhé miesto
Vendelín Bugáň, v mužoch C rovnako druhé miesto zase Peter Klobučník. V kategórii mužov
D, teda nad šesťdesiat rokov, obsadil tretiu priečku náš Marián Cyprián. Medzi ženami nad 35
rokov dosiahla na druhé miesto Michaela Žilková.

6.-10.6.2016

Dubničanky na ME v Amsterdame bez finále
Holandská metropola bola 6. až 10. júna dejiskom ME v atletike. V slovenskej
reprezentácii sa predstavili aj dve pretekárky Spartaka Dubnica.
Denisa Bučková bola členkou štafety na 4 x 100 metrov, kde bežala tretí úsek. Slabší
výsledný čas 45,31 mala na svedomí aj neistá odovzdávka medzi Denisou a Lenkou
Kršákovou, od ktorej Dubničanka kolík
preberala. „Lenka mi odovzdávala kolík,
ale ja som pri hlasných divákoch počas
skoku do diaľky vôbec nepočula to jej
hop,“ hovorila po preteku Denisa
Bučková, ktorá si odkrútila premiéru na
podujatí tak vysokého rangu.
Druhá Dubničanka Lucia Slaničková
v rozbehu na 400 m prekážok obsadila
tretiu priečku s časom 57,55 a postúpila
do semifinále ako jedenásta. Za svojím
sezónnym maximom zaostala iba o osem
stotín. Jej následný semifinálový čas
57,86
na
finále
nestačil.
Lucia Slaničková počas behu na ME v
Amsterdame. Foto: atletikasvk.sk
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Dvadsaťsedemročná v Prahe žijúca a trénujúca atlétka obsadila v druhom štarte na ME
v kariére celkovo 23. priečku.

10.6.2016

Dubnická štafeta najrýchlejšia na Štefánik Trail 2016
Piatok 10. júla, hory nad Brezovou pod Bradlom. Slnko pred dvoma hodinami zapadalo
za mohylu Milana Rastislava Štefánika. Cesta je len na začiatku a končí až na
bratislavskom nábreží. 144 kilometrov terénu a asfaltu. Jednotlivci sú na trati už štyri
hodiny. Je jedenásť večer a na svoju púť vybiehajú štafety, medzi nimi aj jedna
dubnická.
Rok 1915. Ťažko chorý a vyčerpaný Štefánik ustupuje srbskými a albánskymi horami spolu
so srbskou armádou pred nepriateľom. Ústup dlhý 120 kilometrov trvá dvanásť dní. Takmer
o sto rokov jeho príbeh opráši skupina nadšencov okolo muža menom Martin Urbaník.
V roku 2016 vyrazilo na trať približne 150 jednotlivcov, v cieli sa ich postupne objavilo
presne 101. Medzi 66 štafetami si svoje miesto hľadalo aj zoskupenie, ktorého členovia
naberajú tréningové kilometre v horách nad
naším mestom, Dubničania Ján Hudec, Štefan
Štefina, Matej Valuch a Samuel Valuch. Tím
doplnil Ľubo Chmatil z Novej Dubnice, Tomáš
Michalec z Predmiera, medzinárodný punc
zoskupeniu s názvom Omes Running Team
dodal Pavel Holec z moravských Houslenek.
Úloha štafiet je o poznanie ľahšia ako u
jednotlivcov, no ani zdolať v plnom nasadení
horský úsek s priemernou dĺžkou 20 km nie je
pre každého jednoduché. Dubnická štafeta
zažila nočné hory, žalúdočné problémy priamo
na trati, blúdenie troch pretekárov, prebojovanie
sa na prvé miesto, zveľaďovanie náskoku, ale aj
ďalšie blúdenie a zdramatizovanie preteku.
Tímový duch bol hmatateľný, nikto nešiel iba za
seba. Členovia Omes Running Team napokon
dobehli k Štefánikovej soche na nábreží
hlavného mesta ako prvá štafeta v čase
12:37:16. Ide o výraznú úspech na kultovom
Zľava hore: Matej Valuch, Tomáš Michalec,
behu, ktorý si získal aj pomerne výraznú
Samuel Valuch, Luboš Chmatil. Dolu: Ján Hudec,
mediálnu pozornosť.
Štefan Štefina. Foto: Adriana Homeo
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18.-19.6.2016

Juniori na majstrovstvách Slovenska s deviatimi medailami
Dejiskom národného šampionátu juniorov bola v roku 2016 Nitra. Dubničania o sebe
dali vedieť niekoľkými kvalitnými výsledkami.
Dubnickí juniori získali dva bronzy, juniorky vybojovali tri zlaté, dve strieborné a dve
bronzové medaily. Zlato získali Klaudia Žárska v behu na 3000 metrov, Petra Petláková
v skoku o žrdi a štafeta na 4x400 m v zložení Zápotočná, Kudlíková, Málková, Žilková.
Nevařilová v skoku o žrdi a Kostková v kladive vybojovali strieborné medaily. Bronz získali
chlapčenské štafety v behu na 4x100 m (Bugoš, Pavlačka, Pecko, Beláň) a 4x400 m (Bugoš,
Guga, Pavlačka, Pecko), Beláňová v žrďkárskom sektore a Sabová v hode kladivom.
25.6.-26.6.2016

Majstrovstvá SR: Dubnica získala osem cenných kovov
Banská Bystrica hostila v dňoch 25.6. a 26.6. špičku slovenskej atletiky. Domáci
šampionát ozdobilo aj osem medailí dubnických atlétov a atlétok.
Šampionát sa niesol v duchu naháňania olympijských limitov a limitov na ME. Dubnický tím
na ňom ukázal svoju kvalitu. V behu na 100 metrov získala bronz Denisa Bučková, víťazka
tretieho rozbehu nedokázala vo finále kvalitný čas zopakovať. Viacbojárka Lucia Mokrášová,
ktorá od jesene minulého roka študuje na Texaskej univerzite v El Pase, skončila tretia v behu
na 100 m prekážok. V žrdi zvíťazila Anna Mária Hrvolová, mladá Dubničanka utvorila
slovenský výkon roka 360 cm a v priamej konfrontácii zdolala svoju trénerku Slavomíru
Očkaiovú. V behu na 200 metrov sa opäť blysla Bučková, keď vo finále dosiahla druhý
najlepší čas a získala striebornú medailu. V behu na 400 metrov skončila tretia Andrea
Holleyová. Jeden z dvoch dubnických majstrovských titulov získala slovenská rekordérka
Lucia Slaničková na 400 m prekážok v čase 57,76. Striebro pre Ak Spartak vybojovala
v guliarskom sektore opäť Lucia Mokrášová. V súboji šprintérskych štafiet chýbalo
Dubničankám na zlaté Banskobystričanky 20 stotín sekundy. Bilancia AK Spartak Dubnica
je teda 2 zlaté, 4 strieborné, dve bronzové medaily.
21.9.2016

Deň behu pre všetkých 2016
21. septembra sa v Mestskom parku v Dubnici nad Váhom uskutočnilo tradičné
podujatie Deň behu pre všetkých, ktoré každoročne organizuje a aj finančne podporuje
mesto Dubnica nad Váhom.
V prvých mesiacoch školského roka sa v rámci akcie Európa proti rakovine realizujú
podujatia na podporu výskumu liečby ľudí trpiacich na rakovinu. Mesto Dubnica nad Váhom
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v spolupráci s Dubnickým múzeom aj tento rok vyjadrilo solidaritu ľuďom postihnutým
týmto ochorením každoročným symbolickým Behom pre všetkých. Od ranných hodín sa
chodníky v parku zaplnili bežcami od tých najmenších žiakov až po dospelých. Účastníci trať
absolvovali behom, chôdzou, s kočíkom i na invalidnom vozíku. Akciu prišiel podporiť
i primátor s viacerými poslancami. Tohto ročníka behu sa zúčastnilo 929 ľudí. Formou
dobrovoľného príspevku bola vyzberaná suma 216, 07 €. Suma bola zaslaná na konto Ligy
proti rakovine.
1.10.2016

Benefičný beh Pro bono
Nultý ročník benefičného behu Pro Bono
zorganizoval Champion club v spolupráci
s Mestom Dubnica nad Váhom dňa 1.10.
Hlavným cieľom podujatia bolo uskutočnenie
zbierky , celé štartovné aj dobrovoľné príspevky
organizátori odovzdali rodinám, vybraným
Komisiou sociálnych vecí (každá z rodín dostala
233 €).
Takmer stovka súťažiacich si zmerala sily na
crossovej trati s dĺžkou 6 km. V cieli boli
zabezpečené
pamätné
medaile,
tričká
a občerstvenie.
IPrimátor Jozef Gašparík odovzdáva medaily
Výsledky:
najrýchlejším mužom preteku - Petrovi
Muži: 1. Peter Habánek, 2. Matej Valuch, 3. Vladimír Habánkovi (vpravo) a Matejovi Valuchovi.
Kuric
Ženy: 1. Iveta Hulvátová, 2. Katarína Drahovská, 3. Jana Macková
12.11.2016

Behu o pohár festivalu Horyzonty
kraľovali Štefina a Ilavský
Dubnickí bežci obsadili predné priečky
známeho Behu o pohár FDF Horyzonty
2016. V chladnom počasí sa 12. novembra
definitíve
rozhodlo
aj
o poradí
Trenčianskej bežeckej CEMMAC ligy.
Behu sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo
spolu 278 štartujúcich. Ako prví dobehli do
cieľa 6-kilometrovej trate dvaja Dubničania.
Štefan Štefina (22:13,30) zvíťazil nad
Miroslavom Ilavským (22:15,40), ktorý sa ale
stal absolútnym víťazom dlhodobej súťaže
s názvom Trenčianska bežecká CEMMAC

Štefan Štefina a Miroslav Ilavský pózujú
tesne po dobehu.
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liga. Medzi ženami zvíťazila Dubničanka Iveta Hulvátová (26:53,38). Medzi juniorkami bola
najrýchlejšia naša Klaudia Žárska (28:09,84).

19.11.2016

Suranová a Kubiš získali krosové striebro a bronz
19. novembra sa v dejisku budúcoročných majstrovstiev Európy, v areáli x-bionic
sphere v Šamoríne, uskutočnili medzinárodné majstrovstvá SR v cezpoľnom behu.
Vlaňajšia bronzová medailistka Barbora Gombárová sa musela tento rok uspokojiť so štvrtou
priečkou. Dubnický pretekár Ľuboš Kubiš získal bronzovú medailu v kategórii starších
žiakov, hoci jeho hlavnou disciplínou je chôdza. Druhý a zároveň posledný cenný kov pre
Dubnicu získala dorastenka Karin Suranová, ktorá skončila na druhom mieste. Len štvrť
minúty chýbalo na bronz Klaudii Žárskej.

17.12.2016

Miroslav Ilavský víťazom Žilinského vianočného maratónu
17.12.2016 sa uskutočnil v Žiline Vianočný maratón. Vynikajúci výsledok
v medzinárodnej konkurencii dosiahol Miroslav Ilavský z Jogging klubu Dubnica.
Miro sa stal nielen jeho víťazom, vytvoril si aj kvalitný vlastný osobný rekord 2:41:28. Je to
o to cennejšie, že trať okolo vodného diela bola čiastočne zľadovatela a mráz poriadne uberal
maratóncom energiu.

Futbal
6.2.2016

Najlepší žiaci, dorastenci a ženy Jankechovej akadémie
Po prepade dubnického mužského futbalu sa dôraz kladie najmä na dubnickú mládež.
Aj preto sa už po tretí raz konalo vyhlásenie najlepších mladých futbalistov
a futbalistiek, tentoraz 6. 2. na slávnostnom galavečere na ZŠ Pavla Demitru.
Ceny Jankechovej akadémie odovzdával výborný futbalista a neskorší klubový
a reprezentačný tréner Jozef Jankech, ktorý prisľúbil, že bude aj naďalej nápomocný
dubnickému futbalu.
Zoznam ocenených: U17 – Jakub Plešivčák, U8 – Patrik Žiaček, U9 – Marko Behan,
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U10 Alex Hudok, U11 – Adam Kováčik, U12 – Michal Bičan, U13 - Andrej Veselý, U14
Pavol Rešetka, U15 – Michal Matúš, U17 – Miroslav Bičan, U19 – Milan Pišta, žiačky –
Kristína Gažová, ženy – Jana Hírešová.

15.5.2016

Mladí futbalisti vyhrali v Salzburgu
V rakúskom Salzburgu sa v dňoch 14. – 15. mája uskutočnil medzinárodný mládežnícky
futbalový turnaj. Dubnická prípravka U10 na ňom obsadila prvé miesto.
Zverenci trénera Juraja Bútoru postúpili zo
základnej skupiny po víťazstvách nad
Freibergom, Tatranom Kadaň a SK
Breitenfurt. Vo finále potom zdolali
Sellier&Bellot Vlašim 6:2, gólovo sa
presadili dvakrát Púček a Vrábel, po
jednom presnom zásahu pridali Bednár
a Teplička.
Zostava Dubničanov: Alex Húdok, Denis
Bednár, Jakub Brunner, Ján Jankech,
Timotej Teplička, Adam Vrábel, Timur
Šimko, Tobiáš Červeň, Lukáš Púček,
Daniel Jacko, tréner Juraj Bútora.

22.10.2016

Prehra MFK až vo finále
V sobotu 22.10. sa v Dolnom Kubíne uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj
prípraviek U 11. Medzi jedenástimi družstvami zo Slovenska, Poľska a Česka si veľmi
dobre počínali chlapci z MFK Dubnica, ktorí po piatich výhrach podľahli až vo finále
jediným gólom poľskému Nowemu Saczu.
Výsledky MFK Dubnica: DCA – Milowka 1:0, DCA – Dukla B. Bystrica 4:0, DCA – Novy
Sacz 1:0, DCA – Třinec 3:2, štvrťfinále: DCA – Jupie B. Bystrica 4:0, semifinále DCA –
Limanowa 1:0, finále DCA – Novy Sacz 0:1.
Hráči MFK: Alex Húdok, Ján Jankech, Jakub Brunner, Adam Vrábel, Timotej Teplička,
Timus Šimko, Tobiáš Červeň, Ján Lacko, Denis Bednár, Lukáš Púček, Roman Tran Van.
Tréner: J. Bútora.
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12.11.2016

Turnaj žiačok v dubnickej hale vyhrala Trnava
12. novembra sa v športovej hale v našom meste uskutočnil futbalový turnaj žiačok.
Štartovalo v ňom päť tímov, pôvodne prihlásené Trenčianske Teplice nepricestovali,
o čom organizátorov informovali až v priebehu turnaja.
Suverénnymi víťazkami sa stali dievčatá zo Spartaka Trnava, ktoré vyhrali všetky zápasy.
Vyrovnaný bol súboj o 2. - 4. miesto, kde výrazne miešali karty dubnické dievčatá. Tesné
prehry s Belušou a víťaznou Trnavou či remíza s Hornou Nitrou ich odsunuli na štvrtú
priečku.
Výsledky Dubničaniek: Dubnica – Beluša: 0:1, Dubnica – Trnava 0:1, Dubnica – Púchov
4:0, Horná Nitra – Dubnica 2:2.

zap. 1.12.2016

Muži MFK Dubnica ukončili sezónu 2015/2016 na 15. mieste, nevyšla im
ani jeseň nového ročníka
Situácia v klube nie je ružová, čo najlepšie odráža pohľad do tabuľky tretej ligy západ. MFK
Dubnica ukončila ročník na pätnástej priečke s tridsiatimi bodmi z 32 zápasov. V sezóne sa
dubnickí hráči tešili z víťazstva len šesťkrát, dosiahli 12 remíz a 14 prehier.
Dubničania začali katastroficky aj jesennú časť nového ročníka, keď prvý raz naplno bodovali
až v ôsmom kole doma proti Veľkému Mederu. Po jeseni všetko nasvedčovalo opätovnému
boju o záchranu. MFK zimovalo s bilanciou 4 výhry, 3 remízy a 10 prehier.

Iné športy
13.2.2016

Dubnický putovný pohár halových hádzadiel
Dubnický raketomodelári patria na Slovensku medzi elitu a každoročne dosahujú
kvalitné výsledky na celoslovenskej, ale aj európskej či dokonca svetovej úrovni.
Jedným z podujatí klubu bol aj dubnický putovný pohár halových hádzadiel.
13. februára sa konal už piatky ročník podujatia. Súťažilo sa v priestoroch športovej haly.
Absolútnym víťazom súťaže sa stal Samuel Zachara z Trenčianskej Turnej, ktorý je pre tento
rok držiteľom Dubnického putovného pohára. Súťaže sa zúčastnilo 52 pretekárov. Najmladší
súťažiaci mal iba tri a pol roka.
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14.2.2016

Dubnickí veteráni získali striebro
12.-14. februára sa v Banskej Bystrici hrali majstrovstvá Slovenska v hokeji veteránov.
O medaily bojovalo desať tímov.
Dobre si počínali dubnickí hokejisti, ktorí vyhrali základnú skupinu. Prehrali v nej paradoxne
len s poslednou Bratislavou na samostatné nájazdy (Dubnica – Nitra 6:3, Dubnica - Bratislava
4:5 sn, Dubnica – Zvolen 6:5, Dubnica – L. Mikuláš 6:4). V semifinále si poradili s Košicami
(7:1), vo finále napokon nestačili na Nitru (0:2) a odniesli si strieborné medaily.
Súpiska Dubničanov: R. Tomík, P. Božík, M. Pažítka, J. Jakubík, M. Kazda, P. Jurenka, A.
Lezo, R. Pavlikovský, A. Kuric, L. Krejčí, B. Jánoš, R. Tomík, P. Rešetka, V. Králik, J.
Laktoczy, R. Šebo, Ľ. Sekeráš, R. Sýkora, P. Kotlárik, R. Chatmúch, R. Trenčan, J. Šimko, P.
Betinec,
záp. 1.4.2015

Dubnickí cyklisti okrem tréningu udržiavajú družobné vzťahy
Členovia Športového klubu cyklistiky Dubnica sa v marci zúčastnili jarného sústredenia
v Dudinciach. Využili aj príležitosť navštíviť maďarský Vác, dubnické družobné mesto.
Okrem tréningových objemov tak naši športovci prispeli k udržiavaniu vzťahov medzi
spriatelenými mestami. Cyklistov privítal primátor Vácu Attila Fördős spolu s Dr. Júliusom
Altom, predsedom slovenskej vácovskej samosprávy. Za Dubnicu sa podujatia zúčastnil
viceprimátor František Mikolášek.
ŠKC Dubnica pripravuje v tomto roku ďalšiu akciu, tento raz v spolupráci s dubnickým
partnerským mestom z českých Otrokovíc. Termín uskutočnenie je daný na september.
9.4.2015

Bowlingovej lige
kraľovali Baletky
9. apríla sa na Spartaku
konalo
ukončenie
Bowlingovej ligy. Spomedzi
ôsmich tímov predvádzal
počas
sezóny
najlepšie
výkony tím Baletiek, vedený
kapitánom
Antonom
Habšudom.
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Za nimi skončilo družstvo Centrum III pod vedením Pavla Telucha. Tretie miesto sa ušlo tímu
babrákov. Ukončenie sa nieslo v pohodovej atmosfére. Nechýbalo občerstvenie a hudba. Po
skončení finálového zápasu sa pokračovalo v zábave do neskorých nočných hodín.
Organizátori zhodnotili ročník veľmi pozitívne.
Zdroj: Dubnické noviny 4/2016
9.4.2016

Ukončenie bowlingovej ligy v príjemnej atmosfére.

Šachový turnaj o Pohár primátora
V sobotu 9.4.2016 sa 5. ročníka Dubnického šachového turnaja O pohár primátora
zúčastnilo 145 súťažiacich, čo sa veľmi priblížilo minuloročnému absolútnemu rekordu
(158 štartujúcich). Do Dubnice pricestovali deti z Bratislavy, Banskej Bystrice, Oravy či
Liptova.
Najúspešnejším šachistom sa stal Jakub Lukáč (ZŠ Radvanská, Banská Bystrica) so 6,5
bodmi. Cenu primátora mu odovzdal viceprimátor František Mikolášek. Na druhom mieste
skončila Lucia Ševčíkova (Kysucké Nové Mesto), ktorá získala 6 bodov. Tretí Kristián Ruček
z CCČV Beluša získal rovnaký počet bodov, mal však horšie pomocné hodnotenie. V rámci
nášho mesta sa najviac darilo žiakom zo ZŠ s MŠ Centrum I, ktorej najviac pomohlo druhé
miesto v kategórii dievčat do 8 rokov. Získala ho Ema Holečková. Turnaj bol kvalitne
zabezpečený aj po technickej stránke. Všetky deti dostali občerstvenie, každý účastník si
odniesol vecnú cenu. Rodičia a tréneri si mohli oddýchnuť v pripravenej „rest zóne“.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Chlapci do 14 rokov : Jakub Lukáč, ZŠ
Radvanská Banská Bystrica, 6,5 b
Chlapci do 11 rokov: Kristián Ruček,
CCVČ Beluša, 6 b
Chlapci do 8 rokov: Krištof Višvander,
Interchess ZŠ Borský Mikuláš, 5 b
Dievčatá do 14 rokov: Petra
Jančovičová, ŠK Kúpele Piešťany, 5 b
Dievčatá do 11 rokov: Lucia
Ševčíková, Kysucké Nové Mesto, 6 b
Dievčatá do 8 rokov: Karin
Novomestká, ŠK Štefanov, 3 b
Viceprimátor F. Mikolášek predáva cenu víťazovi turnaja
Jakubovi Lukáčovi.
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24.4.2016

Memoriál Karla Rachůnka a Pavla Demitru
V dňoch 23. a 24. apríla sa konal na Zimnom štadióne v Brumove 2. ročník turnaja
elitných in-line hokejových tímov Čiech, Moravy a Slovenska s názvom Memoriál Karla
Rachůnka a Pavla Demitru.
Zúčastnilo sa ho šesť mužstiev, medzi ktorými nechýbali ani dubnickí hokejisti Wild Kings.
Dubničania sa medzi silnou konkurenciou nestratili a vybojovali tretie miesto. Slávnostného
ukončenia turnaja sa zúčastnili otcovia zosnulých hokejistov, na počesť ktorých sa memoriál
konal. Bývalí spoluhráči, priatelia a rodina si tak opäť spoločne zaspomínali na skvelých
hokejistov, ktorí tragicky zahynuli pri leteckom nešťastí.
Zdroj: Dubnické noviny 4/2016
30.4.2015

Dubnickej tridsiatke prialo počasie, do hôr sa vybralo viac ako 1500 ľudí
Dubnické hory po väčšinu roka zívajú prázdnotou, no na jeden deň v nich máte pocit,
akoby ste chodili po chodníkoch Malej Fatry či Slovenského raja. Prirodzene, nie čo sa
týka prírodného koloritu, ale množstva návštevníkov. Dubnická tridsiatka bola veľkým
lákadlom aj v roku 2016.
Podľa viacerých faktorov bolo poznať, že mnoho ľudí na chodníkoch chodí do prírody skôr
sporadicky a celkom určite by sa tam nevybrali práve v poslednú aprílovú sobotu, nebyť
Dubnickej tridsiatky. Sila tradície priláka do lesov aj „neturistov“, ktorí majú z akcie snáď
najväčší zážitok. Tento rok sa podujatia, organizovaného KST Dubnica, zúčastnilo viac ako
1500 ľudí. Trasy ostali prakticky identické s rokom 2015. Najkratšia 10 km turistická trasa
viedla na Kamenné vráta, dlhšie išli súbežne na Kopanicu. 20-ka potom pokračovala cez
Trštičie a Langáč na Kamenné vráta a do cieľa, 30-ka odbočila na Hoľazne. Pripravená bola
aj MTB trasa vedúca cez Hornú Porubu či cestná cyklotrasa.
Štart aj cieľ bol v Dutaf centre, kde úspešní účastníci získali odznak a pamätný list.
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17.5.2016

Chlapci zo ZŠ s MŠ Pavla Demitru majstrami
Slovenska v gymnastike
Výučba na „športovej“ škole nie je len o hokeji
a futbale. V modernej telocvični na ZŠ s MŠ P.
Demitru sa pod vedením tréneriek Moniky
Chromiakovej a Zuzany Kaprálikovej venujú žiaci
a žiačky aj gymnastike. Úspechy dosahujú aj na
súťažiach.
Tento rok sa najviac darilo chlapcom v kategórii „ A“ a
„B“, ktorí ako najlepší v okrese a kraji postúpili na
Majstrovstvá Slovenska. V ich rámci súťažili 17. mája
v akrobacii, preskoku, člnkovom behu a v šplhu. Naši
najmladší chlapci v kategórii „A“ zvíťazili v popradskom
finále a stali sa majstrami Slovenska. O úspech sa zaslúžili Kristián Šandor, Dominik Bagin,
Adam Dorička, Lukáš Dzina a Dávid Čorbaj. K prvému miestu nechýbalo veľa ani starším
žiakom v kategórii „B“. Stratili však niekoľko sekúnd na šplhu, a tak sa umiestnili na 2.
mieste.

5.6.2016

Deň detí s raketomodelárskym klubom
Na ploche letiska RMK „medzi Dubnicami“ oslávili svoj sviatok deti na podujatí
raketomodelárskeho klubu. Mali možnosť vyskúšať si atrakcie, ktoré si inde celkom isto
nevyskúšajú. Raketomodelári hlásili rekordnú účasť.
Deti si mohli pozrieť praktické ukážky
lietania modelov, ktoré boli na statickej
ukážke sústredené pred modrým
kontajnerom – hangárom. Záujemcovia
si skúsili pocit pilota lietadla, hoci zatiaľ
len rolovaním po tráve a v našľapovaní
a presúvaní kartónov. Súťažilo sa
v hádzaní vznášadiel či v triafaní
tenisových loptičiek do vedra. Jednou
z hlavných atrakcií boli aj poníky. S
vyhodnotením
súťaží
sa
museli
organizátori poponáhľať, pretože sa
blížili
dažďové mraky.
Odmenu
v podobe ovocia a sladkostí napokon
dostali všetci zúčastnení.
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12.6.2016

Armat Čukaričky majstrom 1. ligy
Mestská liga malého futbalu sa 12. júna skončila posledným kolom, po ktorom sme
spoznali víťazov troch súťaží. V tej najkvalitnejšej opäť zviedli boj o titul Armat
Čukaričky a Real.
V prvej lige sa od pelotónu odtrhli tradiční rivali, napokon boli o tri body, teda o jedno
víťazstvo, lepší hráči Armatu, ktorí získali 69 bodov (23 víťazstiev, 1 prehra). Na treťom
mieste sa so ziskom 55 bodov usadili Aquabely.
„Druholigisti“ odohrali 22 kôl, najviac bodov nazbierali Huricanes (45), Drink Team (41)
a Zlatý Bažant (41). Tretia liga mala iba osem členov, hralo sa systémom na tri víťazné
zápasy, teda spolu 21 kôl. Ovládli ju Vrtáci (55 b), Benfica (49) a tretie AEK (34).
Najlepší strelci:
1. liga: Peter Stratený, Real (84), Jakub Jáňa, Santos (61), Miroslav Mazáň, Aquabely (45).
2. liga: Martin Kebísek, Bonusko (37), Patrik Mallo, Drink Team (32), Branislav Blaško,
Vasco (30)
3.liga: Mário Zábojník, Benfica (57), Daniel Králik, Benfica (55), Tomáš Kovács, Vrtáci (51)
Doplnenie: Osem popredných tímov odmietlo nastúpiť do novej sezóny 2016/2017, ak
nebude splnená ich základná požiadavka, ktorou bola výmena trávnika. Keďže k takejto
úprave hracej plochy nedošlo, najkvalitnejšie mužstvá prvej ligy zo súťaže odstúpili. Pre nižší
počet tímov sa po rokoch hrali iba dve súťaže Dubnickej ligy malého futbalu.
24.9.2016

Na bicykli z Otrokovíc do Dubnice nad Váhom
Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom
v spolupráci s mestami Dubnica nad Váhom
a Otrokovice usporiadali 24. septembra nultý
ročník cyklistickej jazdy z partnerského mesta
Otrokovice do Dubnice nad Váhom.
Trať merala 75 kilometrov a bola súčasťou 53.
ročníka Medzinárodných dní cyklistiky. Na štart sa
na námestí 3. května v Otrokoviciach postavilo
približne 110 reprezentantov U19 a 60 hobby
cyklistov. Záštitu nad podujatím prevzali hejtman
Zlínského kraja Stanislav Mišák, starosta Otrokovíc
Jaroslav Budek a primátor mesta Dubnica nad
Váhom Jozef Gašparík.
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zap. apríl 2017

Činnosti Raketomodelárskeho klubu Dubnica nad Váhom reg. č. 42 za rok
2016
Raketomodelársky klub je začlenený do Zväzu Modelárov Slovenska (ZMoS) ako jeden
z najväčších modelárskych klubov v rámci Slovenska. Rok 2016 bol z pohľadu činnosti
úspešný. V klube pracovali tri sekcie: raketová, letecká, historická.
Na Majstrovstvách sveta raketových modelárov v Ľvove na Ukrajine reprezentovali
Slovensko v kategórii juniorov členovia dubnického klubu Denis Galko a Michal Žitňan,
v seniorskej kategórii to boli M. Žitňan, M. Greš, P. Matuška a Š. Buraj. Našu krajinu
reprezentovali veľmi úspešne. Najúspešnejším juniorom majstrovstiev bol vyhodnotený
Michal Žitňan ml., ktorý získal dva tituly majstra sveta v jednotlivcoch a v súťaži družstiev sa
podieľal na troch zlatých medailách spolu s Denisom Galkom (ten bol aj členom družstva,
ktoré získala striebornú medailu). V seniorskej vekovej kategórii v jednotlivcoch získal
Michal Žitňan jednu striebornú medailu a Marián Greš sa dvakrát umiestnil na treťom mieste.
V súťaži družstiev seniori získali jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.
V rámci majstrovstiev Slovenska juniorov sa v dvoch kategóriách umiestnil Michal Žitňan ml.
na prvom a druhom mieste a Denis Galko na druhom a treťom mieste. Vo vekovej skupine
seniorov Ing. Štefan Buraj v jednej kategórií získal titul majstra Slovenska a v druhej
kategórií sa umiestnil na druhom mieste. Podobné výsledky dosiahol Michal Žitňan. Peter
Matuška sa v jednej kategórii umiestnil na druhom mieste a v ďalších troch zhodne na treťom
mieste. Ing. Marián Greš získal jeden titul majstra Slovenska a v druhej kategórii sa umiestnil
na treťom mieste.
V rámci súťaží FAI o Svetový pohár v rôznych štátoch sa Michal Žitňan ml. umiestnil na
prvom, dvakrát druhom a raz na treťom mieste. Týmito výsledkami sa stal celkovým víťazom
Svetového pohára v kategórií streamer. Toto umiestnenie je o to cennejšie, že tieto súťaže sa
lietajú len v jednej vekovej skupine bez rozdielu veku. Michal Žitňan sa umiestnil raz na
druhom a dvakrát na treťom mieste. Denis Galko na jednej súťaži v jednej kategórií zvíťazil.
Z leteckej sekcie dosiahol najvýraznejšie výsledky Marko Gaľa, ktorý absolvoval sedem
súťaží celosvetového seriálu INTERTOUR 2016 a EuroTour v okolitých štátoch. Na dvoch
súťažiach sa objavil na stupni víťazov, raz bol druhý a raz tretí. Vzhľadom na popredné
umiestnenie i na ďalších súťažiach v rámci seriálu sa umiestnil na celkovom štvrtom mieste z
546 hodnotených modelárov z celého sveta.
Raketomodelársky klub sa zameriava i na akcie pripravované pre obyvateľov Dubnice nad
Váhom, hlavne pre deti a mládež. Tradične najväčšiu účasť sme i v roku 2016 zaznamenali na
akcií pri príležitosti MDD a jesennej Šarkaniáde. Je potešiteľné, že tieto akcie si získali
skalných účastníkov, ktorí sa ich zúčastňujú už viac rokov.
Propagačné vystúpenia členov klubu spestrujú napr. oslavy oslobodenia mesta Dubnica nad
Váhom, akcie Slovenského rybárskeho zväzu – organizácie z Novej Dubnice, Jesenné
slávnosti Kameničany, súťaž vo varenie gulášu v mestskej časti Prejta a pod.
V organizácii modelárskych súťaží dominuje každoročne príprava medzinárodného
celosvetového seriálu elektrovetroňov INTERTOUR F5J, v roku 2016 klub organizoval
štvrtý ročník za účasti 46 súťažiacich zo šiestych štátov. S podporou spoločnosti DUMAT m.
p. o. sme v Mestskej športovej hale organizovali súťaže halových modelov. Vo februári to bol
V. ročník Dubnického putovného pohára halových modelov a v decembri VII. ročník
Dubnickej vianočnej haly. Pravidelne so začiatkom školského roka v klubových priestoroch
začína svoju činnosť krúžok mládeže, ktorému sa venuje skúsený inštruktor Jozef Barčík.
Informácie poskytol vedúci klubu Karol Ťupek.
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Priemysel
26.-27.8.2016

Na mobilných letiskových vežiach sa budú podieľať aj Dubničania
Na medzinárodných leteckých dňoch SIAF, ktoré sa konali 26.-27. augusta na Sliačskom
letisku, predstavili výrobok slovenského obranného priemyslu – mobilnú letiskovú vežu.
Na jej výrobe sa budú podieľať aj dubnická ZVS.
Mobilné veže budú slúžiť na
navigáciu a riadenie lietadiel pri
pristátí na poľných letiskách
alebo miestach, kde nie je
výhodné vybudovanie stabilnej
veže. Využiteľné môžu byť i
v prípade poruchy veže bežnej
prevádzky. Výhodou je, že veža
má
balistickú
ochranu
aj
s možnosťou zníženia prierezu na
prepravu
v transportných
lietadlách.
Unikátny
produkt
vyrába
spoločnosť MsM group. Mobilná
letisková veža je výnimočná
nielen pomerom ceny a kvality,
ale i flexibilitou a rôznorodosťou
prevedení. Využiteľná je na
mierových misiách, v civilnom
letectve aj pre armádu.
zap. 30.11.2016

HF NAJUS zamestnalo dualistov
Systém duálneho vzdelávania priniesol firme HF Najus prvé výraznejšie výsledky.
V radoch zamestnancov firmy našlo uplatnenie desať absolventov školy.
Mladí muži sú zamestnancami firmy od augusta 2016. Aj keď prešli systémom postupnej
adaptácie a odborného rastu už počas praxe, naďalej postupujú podľa stanoveného plánu pod
odborným dohľadom školiteľa a inštruktorov. Väčšina mladých strojárov nastúpila na pozíciu
horizontára CNC, najšikovnejších z nich čaká zaučenie na zložitejšie pozície.
Duálne vzdelávanie využíva participáciu zamestnávateľa na odbornej príprave žiakov, čím
zvyšuje ich uplatniteľnosť na trhu práce. Študenti postupne prechádzajú jednotlivými
technológiami od klasického frézovania, brúsenia, sústruženia až po CNC obrábanie. Podľa
generálneho riaditeľa Dušana Hajdíka je to najlepší spôsob, ako preklenúť priepasť medzi
školskou teóriu a realitou v praxi.
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Maroš Putera, jeden z inštruktorov, tvrdí, že žiaci sa na škole málo oboznámia s meradlami
a základnými vecami, ako je napríklad upínanie kusov či voľba vhodných nástrojov. Málo
vedia aj o strojoch a ich funkčnosti. Práve tieto problémy rieši systém duálneho vzdelávania.
Zdroj: My Noviny stredného Považia 47/2016

Mimoriadne udalosti
21.3.2016

Požiar drevárskej dielne v mestskej časti Prejta
21. marca bol krátko po šestnástej hodine ohlásený požiar drevárskej dielne, ku
ktorému došlo v areáli poľnohospodárskeho družstva v mestskej časti Prejta.
Na zásah boli postupne vyslaní piati príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Dubnice
s technikou a vozidlo s dvoma hasičmi z HS v Trenčíne. Hasiči po príchode zistili, že cez
vstupné dvere a svetlíky plechovej dielne vyšľahujú po celom obvode plamene. V tesnej
blízkosti objektu sa nachádzala budova – veľkokapacitný senník – a na viacerých miestach
v okolí dielne bolo uskladnené drevo.
Po uhasení plamenného horenia hasiči postupne rozoberali konštrukciu objektu za súčasného
vyhľadávania a likvidácie skrytých lokálnych ohnísk. Požiar bol definitívne zlikvidovaný po
šiestej hodine večer. Príčina vzniku požiaru sa vyšetruje.
30.09.2016

Po explózii horľaviny utrpel zranenie hlavy
Vážny úraz hlavy utrpel v piatok 30. septembra 30-ročný Róbert Sloboda v Dubnici nad
Váhom. Zachraňovala ho posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby
z Trenčína.
Ako informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, v priemyselnom
areáli ZTS došlo k explózii, po ktorej utrpel muž vážny úraz hlavy a následne upadol do
bezvedomia. „Pozemní záchranári poskytli mužovi na mieste neodkladné zdravotné ošetrenie.
Následne ho previezli k vrtuľníku, ktorý pristál neďaleko miesta udalosti. Pacienta preložili
na palubu vrtuľníka a po doplnení liečby bol na umelej ventilácii v stabilizovanom stave, no
s vážnymi poraneniami prevezený do žilinskej nemocnice,“ doplnila Hopjaková. Zranený
v nemocnici absolvoval náročnú štvorhodinovú operáciu hlavy (dopl. september 2017: Róbert
prežil, no aby sa mohol doliečiť, bude zrejme potrebná pomoc zo zahraničia. S rodinou
v tomto čase dokáže komunikovať, v aktuálnom stave však musí ostať v nemocničnej
starostlivosti. Po nehode mu ostala v lebke diera približne veľkosti päste.).
Muž sa snažil otvoriť sud pomocou karbobrúsky, čo sa mu stalo osudným. Vedenie firmy sa
odmietlo k nešťastiu vyjadriť. Inšpektorát práce hovorí o porušení predpisov. Firme teraz
hrozí pokuta až do výšky 100-tisíc eur a polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu
ublíženia na zdraví.
Zdroj: My Považský obzor 39/2016, TV Markíza
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10.10.2016

V priemyselnom parku horela kaliaca pec
Rýchly zásah hasičov a evakuáciu pracovníkov si 10. októbra vyžiadal požiar
v dubnickom priemyselnom areáli.
Na zásah boli postupne vyslaní šiesti hasiči z dubnickej hasičskej stanice a na pomoc im prišli
aj dvaja hasiči z Trenčína s výškovou technikou. „Po príchode hasičov na miesto udalosti
bolo zistené, že požiarom je zasiahnuté odsávacie potrubie v dĺžke 10 metrov. Ústilo nad
strechou haly, kde sa postupne požiar začal ďalej šíriť. Z postihnutého objektu bolo bez
zranení evakuovaných všetkých 42 zamestnancov. Stroj a pomocné zariadenia boli odpojené
od prívodu energii,“ opísal rýchly zásah hasičov krajský hovorca hasičského zboru Marián
Petrík.
Hasiči súčasne v hasením aj rozoberali odsávacie zariadenie, v ktorom ohniská likvidovali
práškovými prístrojmi. Požiar sa im podarilo zlikvidovať po poldruha hodine.
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Zo života cirkvi
záp.1.2.2016

Kostol svätého Jakuba otvára bránu milosrdenstva
Pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva od 8.12.2015 do
20.11.2016. Rovnako ako bazilika svätého Petra v Ríme aj niektoré chrámy po celom
svete otvorili tzv. bránu milosrdenstva. Túto výsadu dostal aj Kostol sv. Jakuba
v Dubnici nad Váhom.
Bránu otvoril 13. decembra 2015 z poverenia otca biskupa Tomáša Galisa Mons. ThLic.
Marek Hriadel v prítomnosti správcu dubnickej farnosti dona Mariána Bielika a hojného
počtu farníkov. Pápež označil za osobitný znak svätého roka putovanie: život je putovaním.
Ak chceme dôjsť k svätej bráne v Ríme či na akomkoľvek mieste na svete, musíme každý
podľa svojich síl vykonať istú púť. Putovanie symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom,
ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu.
Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva je príležitosťou prejsť cez bránu milosrdenstva aj
v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom. Ktokoľvek ňou prejde, nech „zakúsi božiu lásku,
ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej.“ (pápež František).
Zdroj: Dubnické noviny 1/2016

9.5.2016

Saleziáni – spolupracovníci oslávili 140. výročie
Pred 140-timi rokmi, 9. mája 1876, pápež Pius IX. schválil donovi Boscovi nové
združenie saleziánov spolupracovníkov.
V súčasnosti je na Slovensku viac ako 1000 členov, ktorí sa rozhodli kráčať za donom
Boscom a živiť jeho charizmu.
Výročie si pripomenuli i saleziáni – spolupracovníci z Dubnice nad Váhom a okolia, ktorých
počet je 53. Spoločne sa zúčastnili na slávnostnej sv. omši, počas ktorej si obnovili prísľuby.
Po skončení nasledovalo rodinné posedenie a pohostenie s kňazmi SDB, počas ktorého si
zaspomínali aj na svoje začiatky a prácu v súčasnosti.
Zdroj: Farské zvesti 2016
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29.5.2016

Saleziáni zorganizovali deň detí na „Účku“
V nedeľu 29. mája sa dubnické „Účko“ zmenilo na územie hier sa zábavy. Na dvanásť
stanovíšť zavítalo viac ako sto detí. Za svoju šikovnosť pri plnení rozmanitých úloh ich
čakala sladká odmena.
Podujatie ku dňu detí zorganizovali dubnickí saleziáni a saleziánky, témou boli populárni
Mimoni. Deti sa spolu s rodičmi snažili získať Mimoňovi banánové poukážky. Akcia sa niesla
v duchu pekného počasia a priateľskej
atmosféry. Pre najmenšie deti, ktoré sa
ešte nemohli zapojiť do súťaží, bol
pripravení priestor s hračkami. Kto
chcel, mohol si dať pokresliť tvár
farbami. Animátorky v stánku si ani na
chvíľu nevydýchli a rady detí sa
nerozišli ani po skončení podujatia.
„Pri zhodnotení celej akcie, je, myslím,
najvýstižnejšia otázka malého chlapca,
ktorý sa vypytoval, kedy znova
prídeme. Aj týmto podujatím sa chceme
priblížiť k deťom, ktoré nechodia k nám
do strediska, či na našu školu. Takisto
chceme predstaviť saleziánskeho ducha
ich rodičom a zároveň osloviť deti
ponukami táborov, ktoré chystáme
v lete,“ povedal na margo podujatia
Peter Štellmach SDB.
Jedna z dvanástich súťaží, ktorá mala overiť šikovnosť detí.
24.6.2016

260. výročie Kostola sv. Jakuba
24. júna ubehlo rovných 260 rokov od požehnania dubnického kostola.
Druhá významná listina o našom meste, pochádzajúca z roku 1276, zaznamenala, že kostol
v Dubnici je zasvätený sv. Jakubovi, apoštolovi. Kostol slúžil na bohoslužby ešte niekoľko
storočí, kým sa Dubnica v roku 1742 nestala pútnickým miestom. Pôvodný svätostánok začal
byť nevyhovujúci, preto sa začal postavil nový, súčasný kostol. Základný kameň bol položený
8.4.1754, vložili do neho relikvie svätých Gaudiosa a Jána Nepomuckého. Stavbu ukončili za
dva roky, nitriansky kanonik a okresný dekan Andrej Najzer kostol požehnal 24.6.1756.
Liturgický predpis vyžadoval, aby bol požehnaný kostol dodatočne posvätený aj biskupom.
To sa stalo 24. júna 1789, posvätil ho biskup František Xaver Fuchs.
Zdroj: Farské zvesti 2016
16.8.2016
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Prvé výročie posvätenia Kostola sv. Jána Bosca
Nový dubnický kostol bol posvätený 16. augusta 2015. Presne po roku si dubnická
verejnosť pripomenula túto udalosť slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom
bol niekdajší správca farnosti Peter Pagáč, SDB, ktorý momentálne pôsobí na misiách
vo Veľkej Británii.
Cesta k vybudovaniu kostola bola dlhá. Projekt na samotnú realizáciu vypracoval Ing. arch.
Ľubomír Bútora. Základný kameň požehnal 25. júna 2012 Mons. Tomáš Galis. Posviacka
kostola pripadla na 200. výročie narodenia sv. Jána Bosca (16.8.2015).
Za rok využívania kostola sa jeho vybavenie obohatilo. „Od posviacky kostola v ňom bolo
nainštalované nové ozvučenie. Treba si uvedomiť, že tento kostol je na ozvučenie veľmi
náročný, pretože je v ňom veľká ozvena. Vzhľadom na možnosti je preto ozvučenie veľmi
dobré. Ďalej sa nainštalovalo
osvetlenie veže, urobil sa
trávnik okolo kostola, obstarali
sme stojany na bicykle,“
komentuje postupný vývoj
Kostola sv. Jána Bosca
súčasný
správca
farnosti
Marián Bielik, SDB.
V nasledujúcom období je
v pláne
zaobstarať
nový
elektrický organ, prípadne
doriešiť
otázku
nábytku
v sakristii či nájsť riešenie
presbytéria.
Interiér kostola počas
bohoslužby. Foto: saldub.sk

6.11.2016

Dubnickú komunitu navštívila sr.
Mária Assunta
V našom meste sa zdržala od 2. do 6.
novembra. Počas svojej návštevy absolvovala
mnoho stretnutí a aktivít.
Rodáčka z Nagasaki sa stretla aj s biskupom
Tomášom Gálisom, na ktorom prebrali radosti aj
problémy diecézy. Po sv. omši bolo spoločné
posedenie, pri ktorom odznelo mnoho otázok,
týkajúcich sa jej života, situácie cirkvi v jej krajine Na tomto stretnutí sr. Mária Assunta
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prijala do strediska Združenia exalliev novú členku – dlhoročnú animátorku a teraz už mamu
3 detí - Martinu Antalíkovú.
Mária Assunta vyzdvihla spoluprácu s Cirkevnou základnou školou sv. Dominika Sávia, kde
tri sestry aktívne pôsobia ako učiteľky.
4.12.2016

V „kaťáku“ si pripomínali rozdiely medzi
Mikulášom a Santa Clausom
6. decembra nosí darčeky Mikuláš. Čoraz viac detí si ho
však pri pozeraní amerických filmov stotožňuje
s postavou Santa Clausa. Že medzi nimi dvoma je
poriadny rozdiel, sa deti dozvedeli na prvú decembrovú
nedeľu v Katolíckom dome.
Deti sa najskôr rozdelili do dvoch tímov a mali za úlohu
správne zodpovedať otázky o Santa Clausovi a sv.
Mikulášovi. Po kvíze, v ktorom sa dozvedeli základné
informácie o týchto postavách, prišiel samotný Santa Claus
so škriatkom. No keďže hlavným aktérom večera mal byť
sv. Mikuláš, po dlhom volaní napokon prišiel aj on. Deti ho
privítali piesňou, ktorú nacvičili spolu so zborom 100&1
ovečka. A keďže sv. Mikuláša poznáme ako toho, kto
obdarúva, po príhovore daroval každému sladkú odmenu.

Zaujímavosti

64

12.10.2016

Pozostatky prezidenta Michala Kováča viezli na dubnickej lafete
Pohreb prvého prezidenta samostatnej SR bol zároveň prvým štátnym pohrebom
v dejinách nášho štátu. 12. októbra viezli pozostatky Michala Kováča z Bratislavského
hradu do prezidentského paláca na delostreleckej lafete, vyrobenej po druhej svetovej
vojne v Dubnici nad Váhom.
Prevoz telesných pozostatkov na
lafete
s vojenskými
poctami
zodpovedá historickým tradíciám
bývalého spoločného štátu Čechov
a Slovákov, ale aj spôsobu vzdania
úcty v iných krajinách. Lafeta
delostreleckej húfnice 122 mm vz.
38/74
pochádza
z
fondu
Vojenského historického múzea
v Piešťanoch. Húfnicu vyrobili po
druhej svetovej vojne v Dubnici
nad Váhom. Je upravená na
protokolárne účely v súčinnosti s
Vojenským historickým ústavom.
Počas smútočného sprievodu bola zahalená štátnou vlajkou a ťahalo ju vojenské vozidlo.

7.12.2016

Detský čin roka vykonala žiačka dubnickej ZŠ
Občianske združenie Detský čin roka každoročne
organizuje projekt s rovnomenným názvom. Jeho
cieľom je oceniť mimoriadne činy detí v siedmich
kategóriách. V kategórii Pomoc rodine bola jednou
z ocenených žiačka dubnickej ZŠ sv. Dominika Savia
Magdaléna Martinková.
V 16. ročníku dostali organizátori od detí 5317 listov. Iba sedem z nich mohlo získať
ocenenie za detský čin roka. Jednou z nich bola napokon aj Magdaléna Martinková, žiačka 9.
ročníka na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia. Žiaci z celého Slovenska jej dali hlas za príkladnú
starostlivosť o ťažko chorú mamu a za pomoc v rodine. Magdaléna, i napriek vlastnej chorobe
(diabetus mellitus), pracovala v prospech mamy a celej rodiny. Viedla domácnosť, starala sa
o štyroch bratov, ošetrovala mamu a vykonávala opatrovateľské úkony, sledovala hodnoty
fyziologických funkcií, zabezpečovala jej osobnú hygienu a vymieňala zavedené katérie.
Slávnostné oceňovanie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutočnilo 7.12.2016 v Národnom
osvetovom centre v Bratislave. Malých veľkých hrdinov prišiel pozdraviť a poblahoželať im
aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
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Magdaléna si však nemohla vychutnať svoju chvíľu slávy, pretože bola v čase odovzdávania
ceny hospitalizovaná. Cenu za ňu prevzal jej brat.
Medzi ocenenými boli aj mladíci Dušan Gábor a Tomáš Chovanec (študent dubnickej SPŠ).
Chlapci pomáhali pri záchranárskych prácach pri leteckom nešťastí v okolí obce Červený
Kameň, ako prví boli v teréne pri troskách, komunikovali so záchranármi a privádzali ich do
terénu k obetiam.
Foto: www.detskycin.sk

záp. 20.12.2016

Oprava zvonice v Prejte
V záujme ochrany majetku sa mesto podujalo na opravu objektu Zvonica,
nachádzajúcej sa na mestskom cintoríne Prejta. Práce napokon trvali dlhšie než sa
predpokladalo, ukončené boli na konci mesiaca november.
Prejtská zvonica pochádza zo 17. storočia. Podľa vyjadrenia miestnych pamätníkov bola v
roku 1923 dobudovaná prístavba, v ktorej sa vykonávali pohrebné obrady až do obdobia, kedy
bol postavený a sprevádzkovaný Dom smútku na cintoríne Prejta.
Na zvonici bola doposiaľ robená len bežná údržba. Podľa obhliadky v mesiaci máj bolo
potrebné zabezpečiť rez lipy, ktorá je v blízkosti budovy a spôsobuje vlhnutie, znečisťovanie
strešnej krytiny a praskanie bočnej steny, odstránenie stávajúcej vonkajšej omietky na fasáde
celej budovy (okrem spodnej časti vežičky), omietnutie budovy , vyplnenie prasklín,
penetráciu a vymaľovanie fasády, očistenia a natretie striech na vežičke i prístavbe, výmenu
dvojkrídlových predných dverí vrátane zárubne, výmenu okna na bočnej strane budovy
a vymaľovanie vnútorných priestorov objektu.
Za účelom zamedzenia vlhnutia budovy bolo navrhnuté odstránenie betónového odkvapového
chodníka, zaizolovanie objektu po celom obvode budovy a zasypanie chodníka štrkom.
Objednávka bola realizačnej firme zadaná s predpokladaným termínom ukončenia prác
v mesiaci august. Pri odkopaní odkvapového chodníka okolo prístavby však bolo zistené, že
prístavba zvonice nemá základovú konštrukciu a základy nahrádza len betónový pás, vyliaty
priamo na teréne. Vlhnutie a podmŕzanie základovej zeminy pod betónovým pásom postupne
spôsobuje jej nadvihovanie, odklon a praskanie celej prístavby.
V záujme statického zabezpečovania bolo nutné odviesť vodu zo strechy objektu
a podbetónovať obvodové murivo prístavby do nezamŕzajúcej hĺbky, pričom podbetónovanie
objektu sa muselo realizovať postupne v troch etapách.
Oprava zvonice, plánovaná pôvodne na obdobie dvoch mesiacov, si zvýšením rozsahu
potrebných stavebných prác vyžiadal viac finančných prostriedkov, ale aj času, potrebného na
realizáciu prác. Opravy boli ukončené koncom mesiaca november.

Z histórie
zap. 1.7.2016
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Zväzarm v Dubnici nad Váhom
Novovznikajúca ľudovo-demokratická armáda v Československu potrebovala pre
krajinu vybudovať silnú základňu brancov. Na základe zákona vzniká 4. novembra
1951 Zväz pre spoluprácu s armádou, známy aj ako Zväzarm.
Zväzarm
združil
desať
organizácií ako kolektívnych
členov. O rok neskôr na
takzvanom
zlučovacom
zjazde prešiel Zväzarm na
individuálne členstvo. Zväz
plnil niektoré úlohy obrany
štátu, zastrešoval branné
športy a technickú záujmovú
činnosť.
Zjednotením a zastrešením
týchto
aktivít
mohla
vtedajšia
vládna
moc
metodicky
nasmerovať
činnosť,
aby
dosiahla
požadovaný cieľ. Na druhej
strane má kontrolu nad pomerne dobrým technickým vybavením. Športovcov, ktorí sa
venovali technickým disciplínam ako parašutizmus, športové lietanie, kynológia či iné tu
získali kvalitné materiálne zabezpečenie. Zväzarm vydával týždenníky Svazarmovec a
Obranca vlasti.
Základný kameň Domu brannosti ako sídla Zväzarmu v Dubnici nad Váhom bol položený
5.12.1972. Budovu projektoval Stavoprojekt Žilina pod vedením Ing. arch. Otto Sedláka.
Zároveň bolo vybudované dopravné ihrisko pre odbornú výučbu pravidiel cestnej premávky s
podporou bezpečnosť detí a mládeže na cestách.
Dubnický Zväzarm zastrešoval tieto športové činnosti: kynológia, letectvo, modelárstvo,
KDPZ, motorizmus, orientačné preteky, parašutizmus, potápačstvo, rádioamatérstvo,
strelectvo, závesné lietanie, elektronika.
Automotoklub (AMK ): Rally jazdci, jazdci do vrchu - A. Gáher, G. Jašica, G. Gáherová
Motokáry: R. Matuška, J. Šlesárik, P. Šupák, M. Vavrda
Motokros: H. Červeňanský, J. Telúch, J. Czánik, J. Džogan, Ing. D. Kupka, O. Srnec
Dubnická čižma: R. Rozum, V. Hejduk, P. Vančo, I. Fari, O. Pekař
Funkcionári AMK od roku 1964: F. Vetro, J. Czánik, L. Gáher, J. Matuška, O. Pekař
Klub leteckých modelárov: K. Hollý, P. Mazáň, K. Tupek,
Strelecký klub: V. Altman, R. Antala, J. Kvasnička, J. Žáčik, J. Kováčik
Radioamatéri: S. Lezo, M. Krivosudský, J. Púchy
Potápači: J. Rybár
Branné športy: M. Reseteričová, V. Pecháček
V roku 1969 žiadal Automotoklub (AMK) o úplnú samostatnosť, ale v roku 1972 sa znovu
musel zaradiť do Zväzarmu. V 70. rokoch sa pretekalo aj na cestných automobiloch a rally
súťažiach, dokonca aj v jazde do vrchu. Známa bola hlavne súťaž Dubnická čižma – pretekalo
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sa v obidvoch Dubniciach. Z ekonomických dôvodov sa v 80. rokoch automobilový šport
dostal do úzadia.
Kynologický klub Dubnica nad Váhom bol založený v r. 1975 ako KK Zväzarm ZŤS. Od
roku 1968 do roku 1974 sa súťažilo v Slovenskej streleckej lige na strelnici v Dubnici nad
Váhom. Mladí začínajúci strelci úspešne reprezentovali v okresných súťažiach
Považskobystrického okresu. Strieľalo sa z malokalibrovej pušky, malokalibrovej pištole a
vzduchových
zbraní.
Niektorí Dubničania boli
aj členmi Caravan clubu
Zväzarmu Trenčín.
Po roku 1989, kedy sa
jasne
stanovila
cesta
budovania profesionálnej
armády,
zväzarmovská
činnosť začína stagnovať.
Jednotlivé športy a kluby
sa začali združovať v
športových
asociáciách.
Dubnický Zväzarm sa ako
organizácia
definitívne
rozpadol.
Základný kameň Domu
brannosti.

Zdroj: Ján Kvasnička, vtedy.sk, monografia Dubnica nad Váhom
záp. 15.7.2016

Panna Mária z lieskovskej kaplnky
Kaplnka v obci Lieskovec bola postavená na mieste drevenej zvonice v roku 1913.
Zasvätená bola Panne Márii Kráľovnej. Pri zániku obce zachránil sochy z kaplnky
správca dubnickej farnosti don Jozef Čakánek.
Príbeh sochy Panny Márie je zložitý a zaujímavý. Pre veľkonočné vydanie Farských zvestí ho
vyrozprávala pani Jozefína Bočincová. „Môj dedko, Martin Dian, bol v Amerike 6 rokov.
Vtedy u nás nebolo roboti a viacerí z Lieskovca si išli zarábať do Ameriky. Práve oni sa
zložili a kúpili sochu Panny Márie. Môj dedko mi hovoril o tom, ako sochu držali v rukách na
lodi. A na mori ich veľké vlny hádzali a oni sa modlili k Panne Márii, aby ich zachránila.
Sochu nemali kam schovať, tak ju držali v náručí. Dedko hovoril, že vždy, keď sa cez loď
prevalila veľká vlna, báli sa, že už nedôjdu domov. A Pán Boh im doprial vrátiť sa domov.
Dedko mi vždy rozprával: Len ju vždy opatrujte, tú Pannu Máriu, ako sme sa my natrápili aj
s tým, čo sme ju držali, bol to kus cesty, na tej lodi. Ale doviezli ju. Poslednú augustovú
nedeľu, na sviatok Panny Márie Kráľovnej, sa v Lieskovci slávili hody. Dedko sa s chlapmi
práve vtedy vrátili z Ameriky a priniesli tú sochu do kaplnky, Odvtedy tam bola. Každý prvý
pondelok ráno slúžila sa tu svätá omša a potom kňazi učili náboženstvo v škole.“
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Dedina oficiálne zanikla v roku 1960. Rabovaniu sa nevyhla ani kaplnka. Oltár rozrúbali
záhradkári z neďalekej osady. Sochy zachránil vtedajší správca dubnickej farnosti don Jozef
Čakánek. Socha panny Márie sa dostala na dubnickú faru. Vtedajšia gazdiná sr. Mária Černá
ju nechala opraviť. Dostala sa až do Trnavy. Don Peter Pagáč, predchádzajúci správca
farnosti, sa na ňu bol v Trnave aj pozrieť. Dohodli sa, že socha zostane u nich, kým nebude
u nás vhodný priestor na jej umiestnenie.

Počasie
Priemerná ročná teplota vzduchu bola 10,2 °C. Február 2016 bol druhý najteplejší od roku
1961 (priemer bol 5,1 °C). Najvyššia maximálna denná teplota vzduchu bola 34,3 °C (11.
júla) a najnižšia minimálna teplota vzduchu bola –15,6 °C (23. januára). Najvyššia snehová
pokrývka bola 9 cm (január aj december 2016).
Ročný úhrn zrážok bol 751 mm. Najsuchší mesiac bol marec (13 mm) a najvlhkejší mesiac
bol júl (128,1 mm). Zaujímavosťou je, že február bol druhý najvlhkejší od roku 1961
(mesačný úhrn bol 103,1 mm). V auguste za jeden deň pri silnej búrke spadlo až 52,7 mm
zrážok (5. augusta).
Zdroj: SHMÚ
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Prílohy

Výročná správa mesta Dubnica n/ V za rok 2016
Zoznam obyvateľov, ktorí sa narodili v roku 2016
Zoznam obyvateľov, ktorí zomreli v roku 2016
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Výročná správa
Mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2016
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Základná charakteristika Mesta Dubnica nad Váhom
Mesto, resp. obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o
potreby jej obyvateľov.
Identifikačné údaje
Názov

Mesto Dubnica nad Váhom

Adresa sídla

Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom

Právna forma

Obec

Druh ekonomickej
činnosti

Všeobecná verejná správa

IČO

00317209

Spôsob zriadenia

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

Geografické údaje
Geografická poloha obce:
Susedné mestá a obce:

Celková rozloha obce:
Nadmorská výška:

severozápad Slovenska, stredné Považie
mestá - Ilava, Nová Dubnica
obce - Nemšová, Borčice, Bolešov, Kameničany, Slávnica, Horná
Poruba, Dolná Poruba, Omšenie, Trenčianska Teplá
4 914 ha
242 m n/m

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné
ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na
juhovýchode. Nachádza sa v údolí Váhu a na jeho južnej terase, v južnej časti Ilavskej kotliny, na
severozápadných svahoch Teplickej vrchoviny, 225-850 m n.m. Ilavská kotlina je erózno-tektonického
pôvodu. Tvoria ju piesky, zlepence až íly. Štruktúra pôdy je hlinitá, piesčitá, štrková, 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. Uskutočňuje sa iba ťažba štrkov
v povodí Váhu.
Mesto Dubnica nad Váhom sa rozkladá na ploche 4 914 ha, z čoho najväčšiu časť, cca 54 % tvoria
lesy, 25 % poľnohospodársky pôdny fond, 10,8 % plocha zastavaného územia a zvyšok vodné
plochy a ostatné plochy.
V katastrálnom území mesta Dubnica nad Váhom sa nachádza chránené vtáčie územie- Dubnické
štrkovisko o rozlohe 60 ha. Chránené vtáčie územie je zaradené do súvislej európskej sústavy
chránených území „NATURA 2000“.
Územie mesta tvorí kataster Dubnice nad Váhom a mestskej časti Prejta. Štatút mesta mu bol
pridelený v roku 1960. V súčasnosti je 27. najväčším mestom Slovenska. V novom územnom členení
patrí od roku 1996 do okresu Ilava a zároveň je najväčším mestom tohto okresu.
Okres Ilava podľa územného a správneho usporiadania patrí do územného celku Trenčianskeho kraja
a je ohraničený okresmi Trenčín, Žilina, Považská Bystrica, Púchov a Prievidza.
Symboly mesta a logo mesta
Erb mesta – v modrom štíte, prstencom obvinutá a dole ľaliovito ukončená vetvička
s troma zrelými a dvoma rozvíjajúcimi žaluďmi – všetko strieborné.
Vlajka mesta Dubnica nad Váhom sa skladá zo šiestich pruhov. Tri sú strieborné a tri
modré a tieto sa navzájom striedajú.
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Veľká pečať je okrúhla, v priemere má 35 mm. Medzi vonkajším hrubším a vnútorným
tenkým čiarovým kruhom je kolopis: SIGILUM OPIDI DUBNICZA. ANNO: 1709.
V obrazci je polkruhom zakončený štít, okolo ktorého je girlandová ozdoba. V
samotnom štíte je zo zeme vyrastajúci ker, ktorý tvoria symetricky rozložené dve
menšie a tri väčšie vetvičky zakončené žaluďom, medzi ktorými sú 2 tulipánové kvety.
Logo mesta nie je oficiálne
schválené, ale vo všeobecnosti zaužívané
a používa sa na listiny a propagačné materiály.
História mesta
Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a začiatkom
6. storočia k nám prichádzajú prví Slovania. 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.
Na konci 16. storočia prevzal zálohu trenčianskeho panstva gróf Štefan Illesházy, za ktoré zaplatil
Rudolfovi II. 201 065 toliarov. Illesházyovci postavili nový kaštieľ (1637) a v roku 1639 získali pre
Dubnicu právo usporiadať jeden výročný jarmok na deň sv. Veroniky a každý utorok trhy, a tým aj
povýšenie obce na mestečko (oppidum).
Rozkvet Dubnice dosiahol svoj vrchol za Jozefa Illesházyho, ktorý rozšíril kaštieľ, v parku zriadil
oranžériu, uzavrel s mestečkom osobitnú dohodu o vykúpení poddanských povinností a postavil nový
kostol.
Illesházyovci “držali” Dubnicu do roku 1853, keď posledný člen rodiny Štefan II. predal panstvá
Trenčín, Bánovce a Brumov barónovi Jurajovi Sinovi. Novým majiteľom Dubnice sa tak stala
bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu. Za Juraja II. Sina bola Dubnica radovým
mestečkom.
Revolúcia v roku 1848 zaznamenala koniec jednej a začiatok ďalšej etapy spoločenského vývoja
mesta. Dubnica sa stala prvým zo štyroch stredísk okresu Ilava, ktorý nahradil obvod Trenčianskej
župy. Rok 1882 sa stal pre Dubnicu smutne pamätným pre katastrofálny požiar. Vyhorela celá časť od
Ilavy aj s kostolom. Po týchto skúsenostiach si Dubničania založili v roku 1887 miestnu hasičskú
jednotku.
V priebehu roku 1928 sa uskutočnili pre Dubnicu významné rokovania o výstavbe továrne Akciovej
spoločnosti Škodových závodov v Plzni.
Do osudu mesta veľmi ťažko a neblaho zasiahla II. svetová vojna, v závere ktorej bola zničená
Škodovka a z Dubnice odišlo veľa odborníkov.
Oslobodenie v roku 1945 prinieslo nové možnosti pre rozvoj mesta i kraja. Dubnica získala viac
prostriedkov na výstavbu (dom kultúry, školy), rozvoj a modernizáciu. Začali prosperovať Závody
ťažkého strojárstva, zlepšovala sa sociálna sféra.
Prosperujúci priemysel viedol k rýchlemu nárastu obyvateľstva a s ním spojenej rozsiahlej výstavby
bytov. Nový obraz mesta vytvorili panelákové sídliská. V tejto dobe popri náraste počtu obyvateľov bol
zaznamenaný rozvoj školstva, kultúry a športu. V roku 1960 bol Dubnici udelený Štatút mesta. Mesto
sa stalo jedným z najväčších priemyselných centier Slovenska.
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. 6. júna 1439 daroval kráľ trenčiansky hrad aj 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.
V r. 1972 až 1973 bola obec v rámci integrácie Dubnice pričlenená k mestu Dubnica nad Váhom ako
miestna časť Prejta.
Základné historické údaje:
• 1193 Prvá písomná zmienka o Dubnici
• 1276 V listine ostrihomskej kapituly sa spomína dubnický kostol
• 1439 Dubnica majetkom Trenčianskeho panstva
• 1637 Vybudovanie kaštieľa, ktorý bol majetkom Illesházyovcov
• 1744 Richtári začali používať malú pečať Dubnice
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•
•
•
•

1776 Dubnica je jedným z ohnísk "Bernolákovského národného hnutia"
1835 Majiteľom Dubnice sa stáva bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu
1937 Začiatok zbrojnej výroby v Škodovke
1960 Dubnica nad Váhom získala Štatút mesta uznesením SKNV Banská Bystrica 8. 6. 1960

Pamiatky
Mesto Dubnica nad Váhom má 8 kultúrnych pamiatok. Významnou kultúrnou pamiatkou je
Illesházyovský kaštieľ (ranobarokový z r. 1637).
Ďalšie pamiatky sú:
- Park Jána Baltazára Magina – najpútavejším miestom parku bolo oranžérium. Nachádza sa tu
obnovená Grotta z polovice 17. storočia s vyhliadkovou vežou a bludiskom.
- Súsošie sv. J. Nepomuckého z roku 1773
- Stĺp hanby (barokový) z roku 1728
- Rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba (gotický, barokovo upravený v roku 1754)
- Mariánska socha (rokoková) z polovice 18. storočia
- Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia
- Vila staviteľa Raima
Významné osobnosti mesta
Osobností, ktoré preslávili mesto Dubnica nad Váhom bolo mnoho. Medzi najvýznamnejšie osobnosti,
ktoré poznačili svojou pôsobnosťou činnosť a vývoj mesta patria:
Ján Lochman (1597 - 1645) - náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Pôsobil v Dubnici ako
evanjelický farár v roku 1621.
Ján Augustíni (1610 - 1675) - cirkevný hodnostár a autor príležitostných básní. V rokoch 1646 - 1657
a 1663 - 1665 pôsobil v Dubnici ako evanjelický farár. Zomrel 21. 10. 1675.
Štefan Dubnicai (1675 - 1725) - narodil sa 21. 02. 1675 v Dubnici n/V. Pochovaný je v dubnickom
kostole a nápis na jeho náhrobok zložil jeho spolužiak a priateľ Ján Baltazár Magin. Štefan Dubnicai
bol predstaviteľom konfesionálne ostro vyhranenej náboženskej spisby. Bol autorom viacerých
polemických spisov.
Ján Baltazár Magin (1681 - 1735) – narodil sa 6. 1. 1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Patril medzi
vynikajúcich znalcov antickej vzdelanosti a literatúry. Ako kňaz pôsobil od roku 1709 v Járku pri Nitre,
v Košeci, v trenčianskom kláštore a od roku 1719 do svojej smrti v roku 1735 v Dubnici. Po dobu
pôsobenia v Dubnici napísal prácu „APOLÓGIA” (1723), ktorá je najstaršou politickou, národnou a
kultúrnou obranou Slovákov v Uhorsku.
Andrej Mesároš (1741 - 1812) - významný predstaviteľ prvej generácie bernolákovcov. Pôsobil v
Dubnici v rokoch 1776 - 1804.
František Xaver Hábel (1760 - 1846) - v Dubnici pôsobil v rokoch 1804 - 1811. F. X. Hábel patril ku
generácii zakladateľov „Slovenského učeného tovarišstva”
Vojtech Teml (1775 - 1835) - bol jedným z aktívnych činiteľov prebúdzajúceho sa národného a
kultúrneho života v našom meste. Zanechal po sebe rukopis kroniky Historia Parochiae Oppidi
Dubnicza.
Michal Rešetka (1794 - 1854) - významný dejateľ v období slovenského národného obrodenia. Ako
kňaz pôsobil v Dubnici v rokoch 1820 - 1834. Michal Rešetka zanechal po sebe knižnicu, ktorú začal
budovať už v Dubnici.
Artur Lieskovský (1852 - 1920 maliar, grafik) - narodil sa v Dubnici nad Váhom 7. 8. 1852. Jeho diela
tvoria reprezentatívnu zbierku Trenčianskeho múzea, sú v zbierke Galérie M. A. Bazovského, časť
Lieskovského výtvarného diela sa nachádza v Maďarsku.
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Mikuláš Senko (1922 - 1990) - v rokoch 1967 - 1985 umelecký vedúci a choreograf folklórneho
súboru Vršatec. Jeho tvorba dodnes pretrváva v repertoári FS Vršatec. Úctu k tomuto vzácnemu
človeku Dubnica nad Váhom prejavuje prostredníctvom Dubnického folklórneho festivalu s
medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou je i súťaž o „Cenu Mikuláša Senka”.
ThDr. Anton Bagin (1923 - 1992) - po vysviacke za kňaza pôsobil 20 rokov ako kaplán v Dubnici nad
Váhom. Anton Bagin patril k popredným zveľaďovateľom cyrilo-metodskej tradície na Slovensku.
Svedčia o tom jeho knižné práce ako sú: Cyrilo-metodské kostoly a kaplnky na Slovensku, Apoštoli
Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava, Život Gorazda a Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov.
Matej Laczo (1939 – 1998) - vo svojich 14. rokoch sa začal zaoberať cyklistikou. Československým
reprezentantom bol v rokoch 1962 – 1968. Víťaz v pretekoch Okolo Slovenska v roku 1964. Dlhoročný
tréner dubnických cyklistov a hlavný organizátor Medzinárodných dní cyklistiky.
Prof. Ing. Herbert Ďurkovič CSc. (27.12.1928 - 28.03.2007)
Profesor Ďurkovič zastával významné hospodárske a verejné funkcie. Bol prvý generálny riaditeľ
zoskupenia strojárskych a metalurgických závodov na Slovensku. Pôsobil ako poslanec Národného
zhromaždenia Československej republiky, predseda Slovenskej plánovacej komisie, podpredseda
vlády ČSSR a stály zástupca Československa v RVHP, predseda Slovenskej plánovacej komisie a
podpredseda SNR.
Ján Zachara (27. 8. 1928) - mesto Dubnica nad Váhom má aj svojho olympijského víťaza. Bol ním 57
kg boxer, ktorý bol dvakrát majstrom Slovenska v rokoch 1947 – 1948, štyrikrát majstrom
Československa 1951, 1954 - 1956. Pätnásť aktívnych rokov v tomto športe, ďalšie roky ako tréner.
Ján Zachara patrí k tým vyvoleným, ktorým sa splnil olympijský sen. Po víťazstve v perovej váhe do
57 kg stál na najvyššom stupni. Olympijským víťazom sa stal v Helsinkách v roku 1952. Pamätníci
hovoria, že jeho box bol skutočný šerm päsťami. Ján Zachara bol poctený organizáciou UNESCO
titulom Rytier fair play.
Jozef Kurjak (1935 - 2009) - dubnický maliar, grafik, predstaviteľ dubnickej monumentálnej tvorby, art
protis. V rokoch 1959 – 1960 zakladateľ Výtvarnej Dubnice. Od roku 1963 bol členom Slovenského
zväzu výtvarných umení.
Jozef Vydrnák (27.3.1961) - v kresbe, maľbe a grafike sa vzdelával u akad. maliara Mariana
Súčanského v Trenčíne. Od roku 1986 žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Je predstaviteľom tzv.
„dubnickej školy“, kde ide o autorov, ktorí vyžarujú bytostnú energiu v kresbe. Autor mnohých výstav
doma i v zahraničí.
Pavol Demitra (1974-2011) - odchovanec dubnického hokeja,
najlepších svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami.

bývalý útočník NHL. Jeden z

Demografické údaje
K 31.12. 2016 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 23 763 obyvateľov, z toho
12 119 žien a 11 644 mužov.
Počet obyvateľov s trvalým pobytom Mesto Dubnica nad Váhom („bezdomovci“):
k 31.12. 2010 - 703 obyvateľov
k 31.12. 2011 - 802 obyvateľov
k 31.12. 2012 - 914 obyvateľov
k 31.12. 2013 - 1 012 obyvateľov
k 31.12.2014 - 1 051 obyvateľov
k 31.12.2015 - 1 229 obyvateľov
k 31.12.2016 - 1 341 obyvateľov
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2011 - 2016
Rok
Počet obyvateľov

2011
24 954

2012
24 831

2013
24 693

2014
24 391

2015
24 143

2016
23 763
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Organizačná štruktúra mesta

Voľbami dňa 15. 11. 2014 sa začalo volebné obdobie 2014 – 2018, ktoré je už siedmym obdobím od
vzniku samosprávy v r. 1990. Orgány mesta v roku 2016:
Primátor mesta:
Zástupca primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Jozef Gašparík
František Mikolášek
Ing. Katarína Mináriková

Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ing. arch. Marián Antal, nezávislý kandidát
Anton Bušík, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
Ing. arch. Lubomír Bútora, nezávislý kandidát
Milan Dado, nezávislý kandidát
Mgr. Monika Chromiaková, nezávislý kandidát
RNDr. Karol Korintuš, PhD. , koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
MUDr. Dominik Kosorín, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
Ján Kvasnička, NOVA
František Mikolášek, nezávislý kandidát
Ing. Libor Poruban, nezávislý kandidát
Ing. Robert Rafaj, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
Mgr. Ivan Rajec, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
Ján Rehák, NOVA
Ing. Jana Rybárová, nezávislý kandidát
Ing. Viliam Sečány, nezávislý kandidát
Libuša Stráňavská, nezávislý kandidát
Ing. Emil Suchánek, nezávislý kandidát
Mgr. Peter Wolf, nezávislý kandidát
Radoslav Žáček, nezávislý kandidát

Mestská rada v Dubnici nad Váhom nebola pre volebné obdobie 2014 - 2018 zriadená.
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Zastúpenie politických strán v MsZ:
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Činnosť oddelení mestského úradu
Prednosta MsÚ:

Mgr. Marián Michalec, do 13.09.2016
Ing. Mariana Páleníková od 01.11.2016

Organizačná schéma MsÚ k 31.12.2016:
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Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie
ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov bol spracovaný návrh rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018, ktorý bol
predložený na MsZ k prerokovaniu a schváleniu. Súčasne bol návrh rozpočtu daný na verejnú
diskusiu, čiže bol zverejnený obvyklým spôsobom v legislatívou stanovenom termíne. V priebehu
zverejnenia neboli zo strany občanov vznesené žiadne námietky, doplnenia, či požiadavky. Neboli
požadované ani doplňujúce vysvetlenia. Poslanci MsZ na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 15. 12.
2015 uznesením č. 249/2015 schválili rozpočet mesta na rok 2016 vrátane programov
a podprogramov a súčasne vzali na vedomie rozpočty mesta na roky 2017 – 2018 vrátane programov
a podprogramov. Hospodárenie mesta bolo od začiatku roka riadené v súlade so základným
„zákonom“ mesta, teda schváleným rozpočtom.
V priebehu roka pôvodne schválený rozpočet doznal určitých zmien, ktoré boli schválené MsZ,
primátorom mesta, prípadne boli iba akceptovaním vývoja v oblasti prenesených kompetencií. V
nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad zmien v rozpočte mesta s rozdelením na polročné obdobia.
Zmeny v rozpočte mesta za rok 2016
rozpočet na rok 2016

Zmeny v I.
polroku

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po
zmenách

Zmeny v II.
polroku

Rozpočet po
zmenách

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
2016

bežné príjmy

14 191 824

137 668

14 329 492

754 369

15 083 861

15 083 861

16 909 506

bežné výdavky

12 728 616

226 670

12 955 286

196 506

13 151 792

13 151 792

12 701 508

1 463 208

-89 002

1 374 206

557 863

1 932 069

1 932 069

4 207 998

44 350

0

44 350

59 000

103 350

103 350

332 600

Výsledok bežného
rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky

1 593 866

1 140 970

2 734 836

596 863

3 331 699

3 331 699

2 337 488

Výsledok
kapitálového
rozpočtu

-1 549 516

-1 140 970

-2 690 486

-537 863

-3 228 349

-3 228 349

-2 004 888

rozpočtové príjmy

14 236 174

137 668

14 373 842

813 369

15 187 211

15 187 211

17 242 106

rozpočtové výdavky

14 322 482

1 367 640

15 690 122

793 369

16 483 491

16 483 491

15 038 996

Rozpočtový
výsledok

-86 308

-1 229 972

-1 316 280

20 000

-1 296 280

-1 296 280

2 203 110

fin. operácie - príjmy

670 500

1 241 972

1 912 472

-10 000

1 902 472

1 902 472

1 873 076

584 192

12 000

596 192

10 000

606 192

606 192

606 215

86 308

1 229 972

1 316 280

0

1 296 280

1 296 280

1 266 861

Príjmy celkom

14 906 674

1 379 640

16 286 314

803 369

17 089 683

17 089 683

19 115 182

Výdavky celkom

14 906 674

1 379 640

16 286 314

803 369

17 089 683

17 089 683

15 645 211

0

0

0

0

0

0

3 469 971

fin. operácie výdavky
Výsledok finančných
operácií

Prebytok/-Schodok
rozpočtu

Ako je zrejmé z údajov v tabuľke, v I. polroku zmeny v rozpočte dosiahli hodnotu 1 379 640 EUR,
o ktorú boli zvýšené príjmy i výdavky mesta. Uvedená hodnota zmien sa dosiahla realizovaním
nasledujúcich uznesení MsZ.
Uznesením č. 2/2016 zo dňa 21.1.2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo I. zmenou rozpočtu použitie
prostriedkov rezervného fondu v sume 331 600 EUR na konkrétne účely:
 Rekonštrukcia ul. Družstevná v mestskej časti Prejta (sklz z roku 2015) v sume 111 000 EUR
 Nákup technológie digitalizácie kina (sklz z roku 2015) v sme 94 500 EUR
 Dokončenie rekonštrukcií materských škôl (sklz z roku 2015) v sume 77 800 EUR
 Výmena komunikačnej infraštruktúry v MsÚ v sume 48 300 EUR
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Okrem toho boli poskytnuté finančné prostriedky ako nenormatívny príspevok na prenesených
kompetenciách na lyžiarky výcvik žiakov základných škôl v sume 27 750 EUR. Tieto boli alokované na
tri základné školy v meste, a to na ZŠ s MŠ C I v sume 12 000 EUR, na ZŠ s MŠ Pavla Demitru
v sume 5 250 EUR a na ZŠ s MŠ Pod hájom v sume 10 500 EUR.
Takže touto zmenou sa zvýšili kapitálové výdavky mesta o 1 127 815 EUR, kde suma 224 026 EUR
bola určená na dokončenie rekonštrukcií materských škôl, suma 760 989 EUR na miestne
komunikácie,
48 300 EUR na komunikačnú infraštruktúru a 94 500 eur na zariadenia na digitalizáciu kina. Bežné
výdavky sa zvýšili o 27 750 EUR – lyžiarsky výcvik.
Krytie kapitálových výdavkov bolo z návratných zdrojov financovania (úvery) v sume 796 215 EUR
a 331 600 EUR z rezervného fondu mesta. Krytie bežných výdavkov v sume 27 750 EUR bolo
z transferu na prenesené kompetencie – nenormatívne.
Uznesením č. 118/2016 zo dňa 26.5. 2016 vzalo na vedomie mestské zastupiteľstvo II. a III. zmenu
rozpočtu. V nadväznosti na výsledky hospodárenia mesta za rok 2015 boli definované a vyčíslené
prenosy finančných prostriedkov z uvedeného roku, ktoré bolo možné použiť na financovanie
výdavkov v roku 2016. Súčet týchto prostriedkov je 85 255 EUR a sú zaradené ako príjmy vo
finančných operáciách. Ich použitie sa premietlo do bežných výdavkov. V súvislosti s transfermi na
prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva vo forme normatívnych i nenormatívnych
prostriedkov, ako aj zvýšenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií boli zvýšené bežné príjmy
o 166 569 EUR. Aj použitie týchto zdrojov sa premietlo do bežných výdavkov.
Bežné príjmy v II. a III. zmene rozpočtu boli zvýšené o 137 668 EUR, keď pri prenesenom výkone
štátnej správy na školy boli zvýšené transfery o 77 811 EUR, vlastné príjmy a transfery škôl o 55 700
EUR a vlastné príjmy ZpS DUBINA o 4 157 EUR. Ako II. zmena rozpočtu bol premietnutý transfer na
nenormatívny príspevok na školy v prírode vo výške 16 000 EUR. Tieto finančné prostriedky si školy
premietli do svojich výdavkov. Zostatok transferu na školstvo, teda 61 811 EUR sa do výkazov
premietlo ako III. zmena rozpočtu.
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli v záverečnom
účte za rok 2015 vyčlenené z prebytku hospodárenia finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho
rozpočtu na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva i v oblasti starostlivosti
o seniorov. Tieto finančné prostriedky sa zúčtovávajú so štátnym rozpočtom do 31. 3. nasledujúceho
roku a tak museli byť ako príjem vo finančných operáciách premietnuté do rozpočtu mesta. Prenos
nevyčerpaných transferov na školstve bol zvýšený o 28 901 EUR, na celkovú sumu 33 901 EUR,
prenos pre ZpS DUBINA bol 72 670 EUR (transfer 34 804 EUR, vlastné príjmy za december 37 866
EUR). Z transferu v konečnom dôsledku DUBINA vrátila 10 715 EUR do štátneho rozpočtu. Okrem
týchto hodnôt boli cez účet 453 zapojené do rozpočtu aj prostriedky zo zložených zábezpek pri
verejnom obstarávaní údržby zelene v sume 12 000 EUR a ďalšie malé sumy na hmotnú núdzu,
rodinné prídavky a výnosy z dotačného a školského účtu. Ich hodnota bola 585 EUR.
Príjmy v rozpočte boli zvýšené o 251 824 EUR a všetky prostriedky boli v rozpočtoch organizácií
i mesta premietnuté do zvýšenia bežných výdavkov v lehotách stanovených pre tieto úpravy
príslušnou legislatívou.
V priebehu I. štvrťroka 2016 sa vyskytli požiadavky zmeny rozpočtov v jednotlivých programoch, resp.
podprogramoch a išlo o zmeny v položkách v šesťmiestnej klasifikácii.
Takže v súčte bol rozpočet mesta II. a III. zmenou rozpočtu upravený v príjmoch i výdavkoch
o rovnakú hodnotu, a to o 251 824 EUR.
Zmeny, ktoré odsúhlasil primátor mesta nepodliehajú schvaľovaniu a preto bola o nich podaná iba
informatívna správa.
V priebehu druhého polroku poslanci MsZ schválili viaceré uznesenia, ktoré mali vplyv na rozpočet
mesta. Súhrn týchto zmien je vyjadrený sumou 803 369 EUR, o ktorú boli znížené príjmy mesta
a samozrejme i výdavky. Rozpočet pri všetkých zmenách zostával vyrovnaný a je vyrovnaným aj po
ich premietnutí a uvádzame ho v tabuľkách ako „upravený rozpočet“.
Uznesením č. 142/2016 zo dňa 25.8.2016 zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie predloženú IV.
zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 ako informatívnu správu. Jednotlivé rozpočtové opatrenia v súčte
nemali dopad na objem rozpočtovaných príjmov ani výdavkov. Týkali sa iba presunov v rámci
položiek, presunov medzi programami a presunu z výdavkov bežných do kapitálových. Presuny boli
vykonané podľa potrieb v tom - ktorom programe na základe požiadaviek správcov kapitol, prípadne
riaditeľov organizácií.
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Zmena v bežných výdavkoch v objeme 13 155 EUR sa týkala presunu finančných prostriedkov pre
potreby financovania kapitálových výdavkov v m.p.o. DUMAT v sume 7 855 EUR, v podprograme 5.1
v sume 1 250 EUR a v ZPS DUBINA v sume 4 050 EUR.
O vyššie uvedené hodnoty boli zvýšené výdavky kapitálové, a to kapitálový transfer pre m.p.o.
DUMAT za účelom financovania výsuvnej zábrany vstupu do športového areálu, v programe Životné
prostredie a verejná zeleň za aktualizáciu projektovej dokumentácie vnútro bloku Pod hájom a v ZPS
DUBINA – časť Prejta na zakúpenie veľkokapacitnej pračky.
Zmena bola schválená primátorom mesta v júni t.r. a premietnutá do výkazov mesta za obdobie I.
polroka 2016.
Uznesením č. 144/2016 zo dňa 25.8.2016 schválili poslanci mestského zastupiteľstva V. zmenu
rozpočtu. Išlo o použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 305 tisíc EUR na
nasledujúce akcie:
 Parkoviská pri s.č. 634 v sume 175 tisíc EUR,
 Parkoviská pri s.č. 955 (malá tržnica) v sume 120 tisíc EUR,
 Parkovisko Nad kostolom v sume 10 tisíc EUR.
Navrhnutá V. zmena rozpočtu znamená zásah do rozpočtu mesta v príjmovej i výdavkovej časti
v značnom rozsahu, a to v celkovej hodnote 574 tisíc EUR. Zmena sa týka v príjmovej oblasti rozpočtu
bežného, kapitálového i časti finančnej. Zmena bola vyvolaná najmä požiadavkami na krytie výdavkov
v kapitálovom rozpočte.
Zvýšenie daní pre rok 2016 znamenal príjem do rozpočtu mesta. Pri schvaľovaní návrhu VZN i návrhu
rozpočtu mesta na rok 2016 bolo konštatované, že rozpočet mesta s týmto zvýšeným príjmom
nepočíta a použitie finančných prostriedkov zo zvýšených daní bude predmetom zmeny rozpočtu
mesta v priebehu roku 2016. Predpokladaný zvýšený daňový príjem bol po zohľadnení rizika výberu
cca 600 tisíc EUR. V zmene rozpočtu bolo schválené zapojenie do rozpočtu 525 tisíc EUR.
Do kapitálových príjmov bol v zmene rozpočtovaný grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ Pavla
Demitru v sume 59 tisíc EUR.
V príjmových finančných operáciách sa zmenilo použitie prostriedkov z rezervného fondu. Realizácia
pôvodne zamýšľaných akcií bola presunutá do nasledujúcich rokov V návrhu bolo
použitie
rezervného fondu o 10 tisíc EUR nižšie ako v dovtedy platnom rozpočte.
Na MsZ v júni t. r. bolo schválené poskytnutie dotácií pre FS Mladosť, Atletický klub Spartak
a Športový klub cyklistiky v celkovom objeme 31 tisíc EUR. Nakoľko finančné prostriedky schválené
v rozpočte mesta na poskytovanie dotácií v celkovom objeme (rovnakom ako v roku 2015) 246 500
EUR na splnenie uznesení č. 137, 138 a 139 nepostačovali a uznesením č. 105/2016 bolo pre MFK,
OZ, schválených
42 tisíc EUR, ktoré boli nad rámec minuloročného rozpočtu, bolo schválené zvýšenie o sumu 40 tisíc
EUR.
Za uplynulé obdobie bol dočerpaný úver na rekonštrukcie materských škôl a v podstate aj úver na
komunikácie. V priebehu rekonštrukčných práce na materských školách sa rozhodlo o ďalších
prácach, ktoré neboli súčasťou schválených výdavkov, a to rekonštrukcii spojovacích prístreškov,
zhotovenie bleskozvodov, nadmurovaní atiky spolu s oplechovaním strechy, výmene plastových dvier
a okien, ako aj výmene podláh. Tieto náklady spolu sú vyčíslené na sumu 85 tisíc EUR. Týmito
prácami bola rekonštrukcia materských škôl ukončená. Na dofinancovanie tejto potreby boli použité
prostriedky získané zo zvýšených daní z nehnuteľností.
Súčasne s prácami na miestnych komunikáciách boli vznesené ďalšie požiadavky na pokračovanie
ich rekonštrukcií, či rozšírenie a výstavbu nových parkovísk. Z celého radu požiadaviek bolo
vytypovaných viac akcií, u ktorých bol predpoklad, že budú zrealizované ešte v tomto roku. Hodnota
týchto investícií bola cca 679 tisíc EUR. Z nich 344 tisíc EUR už bolo krytých vo schválenom
rozpočte, druhú časť v sume 335 tisíc EUR schválili kryť z rezervného fondu v sume 305 tisíc EUR
(315 tisíc EUR nebude čerpaných – dôvod je uvedený nižšie) a 30 tisíc zo zvýšených bežných príjmov
(dane). Konkrétne akcie boli:
- Chodník Pod kaštieľom za domom č. 627 v sume 15 tisíc EUR – novo zaradené,
- Parkoviská pri s.č. 634 v sume 175 tisíc EUR (v doterajšom rozpočte v menšom rozsahu
v sume 80 tisíc EUR),
- MK po štátnu cestu na ul. Kpt. Nálepku v sume 200 tisíc EUR (v doterajšom rozpočte 140 tisíc
EUR, zvýšenie je podľa projektu),
- Parkovisko Nad kostolom v sume 10 tisíc EUR – novo zaradené,
- Chodník a parkovisko pred s.č. 84 v sume 29 tisíc EUR (v doterajšom rozpočte 24 tisíc EUR),
- Parkoviská pri s.č. 955 (malá tržnica) v sume 120 tisíc EUR – novo zaradené,
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Parkovisko Bratislavská 428 -440 v sume 130 tisíc EUR (v doterajšom rozpočte 100 tisíc
EUR),
Na realizáciu stabilizácie svahu kaštieľa v hodnote 100 tisíc EUR nemal špeciálny dodávateľ v tomto
roku kapacity. Ďalšie rekonštrukcie komunikácií v m.č. Prejta (ul. Družstevná a Pažitie) boli navrhnuté
presunúť do nasledujúcich rokov – aj vzhľadom na doteraz realizované rekonštrukcie v tejto časti
mesta – a potrebu rekonštrukcií v meste samotnom. Na financovanie uvedených štyroch akcií – u.
Gagarinova, ul. Družstevná, Pažitie a stabilizácia svahu – bolo v rozpočte uvažované s použitím
prostriedkov z rezervného fondu v úhrnnej sume 315 tisíc EUR. Tieto finančné prostriedky boli
navrhnuté použiť na novo zaradené investičné akcie (znenie uznesenia). Na krytie zvýšených
výdavkov na už plánované akcie bolo navrhnuté použitie vlastných príjmov plynúcich zo zvýšených
daní z nehnuteľností.
Do rozpočtu mesta bola navrhnutá aj rekonštrukcia detského ihriska v Parku J.B.Magina. Rozpočet na
túto akciu bol 55 tisíc EUR a na jej financovanie boli určené vlastné zdroje.
V júli bola doručená na základe objednávky projektová dokumentácia na rekonštrukciu domu smútku
v Dubnici nad Váhom. Hodnota samotnej rekonštrukcie a aj rekonštrukcie obslužných komunikácií na
miestnom cintoríne bola vyčíslená na cca 100 tisíc EUR. Na financovanie tejto akcie boli navrhnuté
použiť zvýšené daňové príjmy.
Mesto sa zapojilo do projektu na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu telocvične v ZŠ
s MŠ Pavla Demitru. V priebehu I. polroku získalo na tento účel sumu 59 tisíc EUR. V podmienkach je
uvedená podmienka, že mesto prefinancuje najskôr z vlastných zdrojov sumu 19 tisíc EUR a až
následne použije poukázanú čiastku. Projekt na rekonštrukciu ZŠ s MŠ Pavla Demitru obsahoval aj
túto časť objektov a z neho bolo zrejmé, že na celkovú rekonštrukciu telocvične a súvisiacich
priestorov je potrebných cca 210 tisíc EUR. Pri zohľadnení spomenutého grantu si táto akcia vyžaduje
z vlastných zdrojov mesta 151 tisíc EUR.
Pri stanovovaní predpokladaných výdavkov do rozpočtu mesta na rok 2016 na prestavbu bábkovej
sály na digitálne kino bolo uvažované s čiastočnou úhradou stavebných nákladov už v roku 2015.
Tieto sa však posunuli do roku 2016, čo si vyžiadalo financovanie o 35 tisíc EUR nad rozpočtované
výdavky roku 2016 (430 tisíc EUR). Na financovanie uvedeného výdavku bolo navrhnuté použiť
prostriedky zo zvýšených vlastných bežných príjmov.
-

Uznesením č. 164/2016 zo dňa 24.11.2016 zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie predloženú
VI. zmenu rozpočtu mesta na rok 2016 ako informatívnu správu. Jednotlivé rozpočtové opatrenia mali
vplyv na príjmy i výdavky mesta v ich objeme a ďalšie znamenali presuny finančných prostriedkov
medzi podpoložkami v jednotlivých programoch. Zmeny boli realizované aj v organizáciách zriadených
a založených mestom. Tieto zmeny sú v kompetencii riadiacich pracovníkov daných zariadení
(DUMAT, Dubnické múzeum, ZPS DUBINA, školy). Prevažná časť zmeny sa týkala preneseného
výkonu štátnej správy v oblasti školstva a to 30 104 EUR na zvýšené mzdy, 344 EUR na asistentov
a 685 EUR na učebnice. Do výdavkov to bolo premietnuté do ZŠ s MŠ C I v sume 12 537 EUR, ZŠ
s MŠ Pavla Demitru v sume 6 526 EUR a u ZŠ s MŠ Pod hájom v sume 12 070 EUR.
Celková zmena nastala v bežných príjmoch – ich zvýšením o 42 326 EUR, v bežných výdavkoch je
zvýšenie o 30 341 EUR, v kapitálových výdavkoch je zvýšenie o 11 985 EUR. Premietnutím
uvedených zmien saldo rozpočtu je nulové, čiže rozpočet mesta je vyrovnaný.
Uznesením č. 165/2016 zo dňa 24.11.2016 schválilo mestské zastupiteľstvo VII. zmenu rozpočtu.
Týkala sa bežného transferu resp. nenávratný finančný príspevok príspevkovej organizácii Mestská
poliklinika, m.p.o., Dubnica nad Váhom vo výške 150 000 EUR na základe žiadosti Mestskej
polikliniky, v ktorej bolo konštatované, že m.p.o. sa postupne dostala do zlej finančnej situácie a hrozí
jej finančný kolaps. Keďže mesto zodpovedá za záväzky príspevkovej organizácie, jedinou možnosťou
pre riešenie tejto situácie bolo poskytnutie príspevku od mesta. Jeho poskytnutím dôjde k zabráneniu
reálne hroziacim exekúciám, ktoré by mali priamy nepriaznivý dopad za zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti pre občanov. Príspevok bol v rozpočte mesta klasifikovaný ako bežný výdavok a súčasne
sa v bežnom rozpočte zvýšili príjmy v položke dane z príjmu fyzických osôb. Transfer bude
realizovaný po častiach v závislostiach od dohodnutých splátkových kalendárov medzi veriteľmi
a m.p.o. a iných preukázateľných nevyhnutých výdavkoch, ktorý prejde aj do roku 2017.
Uznesením č. 203/2016 zo dňa 15.12.2016 schválilo mestské zastupiteľstvo VIII. zmenu rozpočtu.
Týkala sa založenia obchodnej spoločnosti uni - POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom akciová
spoločnosť, s podielom akcií 40 % mesta Dubnica nad Váhom, spolu so spoločnosťou UNIPHARMA –
1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť so sídlom Opatová cesta 4, 972 01 Bojnice, IČO:
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31625657 s podielom akcií 60 %. Peňažný vklad bol mesta vo výške 10 000 EUR, t.j. 40 % zo
základného imania.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o schválenom rozpočte, zmenách v úhrne, upravenom
rozpočte spolu s plnením rozpočtu za rok 2016 v základnom členení – rozpočet bežný, kapitálový,
finančné operácie. V predposlednom stĺpci sú údaje o rozdieloch hodnôt z porovnania skutočnosti
a upraveného rozpočtu. V poslednom stĺpci je uvedené percento plnenia jednotlivých ukazovateľov.
Hodnotové údaje sú uvádzané v €.
Schválený
rozpočet

rozpočet na rok 2016

súhrn zmien

Upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

bežné príjmy

14 191 824

892 037

15 083 861

16 909 506

bežné výdavky

12 728 616

423 176

13 151 792

12 701 508

1 463 208

468 861

1 932 069

4 207 998

Výsledok bežného rozpočtu

44 350

59 000

103 350

332 600

1 593 866

1 737 833

3 331 699

2 337 488

- 1 549 516

- 1 678 833

- 3 228 349

- 2 004 888

kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového rozpočtu

rozdiel

-

-

% plnenia

1 825 645

112,10%

450 284

96,58%

2 275 929

217,80%

229 250

321,82%

994 211

70,16%

1 223 461

62,10%

rozpočtové príjmy

14 236 174

951 037

15 187 211

17 242 106

2 054 895

113,53%

rozpočtové výdavky

14 322 482

2 161 009

16 483 491

15 038 996

- 1 444 495

91,24%

86 308

- 1 209 972

- 1 296 280

2 203 110

3 499 390

x

fin. operácie - príjmy

670 500

1 231 972

1 902 472

1 873 076

fin. operácie - výdavky

584 192

22 000

606 192

606 215

86 308

1 209 972

1 296 280

1 266 861

Rozpočtový výsledok

Výsledok finančných operácií

-

-

29 396

98,45%

23

100,00%

29 419

97,73%

Príjmy celkom

14 906 674

2 183 009

17 089 683

19 115 182

2 025 499

111,85%

Výdavky celkom

14 906 674

2 183 009

17 089 683

15 645 211

- 1 444 472

91,55%

3 469 971

3 469 971

x

Prebytok/-Schodok rozpočtu

-

-

-

Rozpočet sa vnútorne člení na:
- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet,
- finančné operácie.
Rozpočet tvoria:
- bežné a kapitálové príjmy podľa § 5 ods. a a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.,
- bežné a kapitálové výdavky podľa § 7 a podľa § 8 zákona č. 583/2004 Z. z.
Bežné príjmy sú určené na financovanie bežných prevádzkových opakujúcich sa výdavkov a ich
zdroje môžu byť daňové (miestne dane, podiel na daniach v správe štátu) a nedaňové (ostatné príjmy,
napr. správne poplatky, príjmy z prenájmu majetku).
Kapitálové príjmy sú určené na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií, ktoré sú jednorazové
a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, či účelové dotácie na financovanie investícií.
Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti mesta vo všetkých oblastiach, najmä na výkon
samosprávnych pôsobností ako aj na prenesený výkon štátnej správy, ktorý mesto zabezpečuje. Sú to
výdavky najmä na mzdy a platy, na odvody poistného na povinné verejné zdravotné poistenie,
poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové
dôchodkové sporenie, na prevádzku (všeobecný a špeciálny materiál, služby, opravy a údržbu,
cestovné náhrady, dopravu a spotrebu PHM a pod..).
Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných potrieb, predovšetkým na rozvojové programy,
obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku, na konkrétne investičné akcie, na nákup
konkrétnych kapitálových aktív, na úhradu investičných záväzkov a pod. Medzi kapitálové výdavky
patria aj kapitálové transfery, t.j. platby, ktoré umožnia príjemcovi transferu nadobudnúť alebo
zhodnotiť kapitálové aktíva.
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Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu
mesta. Mesto môže podľa § 5 ods. 2 a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. okrem bežných
a kapitálových príjmov použiť na plnenie svojich povinností a úloh aj prostriedky mimorozpočtových
peňažných fondov, návratné zdroje financovania, združené prostriedky a zisk z podnikateľskej činnosti
(pokiaľ ju vykonáva). Tieto mimorozpočtové zdroje financovania sa zabezpečujú a realizujú
prostredníctvom finančných operácií. Finančné operácie sa uskutočňujú a vykazujú mimo rozpočtu
príjmov a rozpočtu výdavkov, avšak prevody prostriedkov, ktoré sa realizujú cez finančné operácie,
ovplyvňujú čerpanie výdavkov príslušného rozpočtu.
Ako vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaným výsledkom schodok,
ktorý bol eliminovaný prebytkom vo finančných operáciách. Ani jedna z premietnutých zmien
nezmenila tento stav a následne aj hodnoty v upravenom rozpočte potvrdzujú fakt, že pre rok 2016 bol
rozpočtovaným výsledkom schodok (súčet bežného a kapitálového rozpočtu), ktorý eliminoval
prebytok z transakcií s finančnými aktívami a pasívami.
V skutočnosti, teda pri plnení rozpočtu je na mieste konštatovanie, že mesto dosiahlo rozpočtovaný
prebytok v sume 2 203 110 EUR a celkový výsledok hospodárenia za rok 2016 bol vykázaný
v hodnote 3 469 971 EUR.
Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok sú rozhodujúce nasledujúce údaje.
(údaje v €)
schválený
rozpočet

súhrn zmien

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

%
plnenia

2 054 895 113,53

bežné a kapitálové príjmy

14 236 174

951 037

15 187 211

17 242 106

bežné a kapitálové výdavky

14 322 482

2 161 009

16 483 491

15 038 996

-1 444 495

91,24

-86 308

-1 209 972

-1 296 280

2 203 110

3 499 390

x

Rozpočtový výsledok

Ako je uvedené vyššie, v skutočnosti bol v ukazovateli rozpočtový výsledok dosiahnutý prebytok
hospodárenia. Z tabuľky je zrejmé, že rozpočtované príjmy (bežné a kapitálové) boli prekročené
o 2 054 895 EUR a rozpočtované výdavky (bežné a kapitálové) zostali nesplnené o 1 444 495 EUR

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
(údaje v €)
ROZPOČET
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

14 191 824

15 083 861

16 909 506

1 825 645

112,10

44 350

103 350

332 600

229 250

321,82

14 236 174

15 187 211

17 242 106

2 054 895

113,53

Rozpočtované príjmy boli splnené na 113,53%. Plnenie bežných príjmov za rok 2016 dosiahlo
112,10 % - v hodnotovom vyjadrení prekročenie rozpočtu o 1 825 645 EUR, plnenie kapitálových
príjmov v hodnotovom vyjadrení prekročenie o 229 250 EUR. Takže plnenie rozpočtovaných príjmov
bolo v porovnaní s rozpočtom vyššie o 2 054 895 EUR.
Bežné príjmy
Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili 99,7 % rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte ich
podiel mierne klesol na 99,3 % a v skutočnosti dosiahol rovnaký 98 %-tný podiel. Základná skladba
bežných príjmov je uvedená nižšie.
(údaje v €)
Bežné príjmy

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

Daňové príjmy

8 966 669

9 641 669

10 921 238

1 279 569

113,27

Nedaňové príjmy

1 719 745

1 830 776

2 314 869

484 093

126,44
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Granty
Transfery v rámci VS
Spolu

8 000

9 511

99 017

89 506

1 041,08

3 497 410

3 601 905

3 574 381

-27 524

99,24

14 191 824

15 083 861

16 909 505

1 825 644

112,10

Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 892 037
EUR. Pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu
prekročené o 1 825 645 EUR, čo je 112,10 %-tné plnenie. Prekročenie príjmov v jednotlivých
skupinách bežných príjmov je zrejmé z uvedenej tabuľky. Hodnoteniu plnenia príjmov podľa
ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti v číselných údajoch a je mu venovaná aj
nasledujúca časť komentára.
(údaje v €)
Daňové príjmy

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

Daň z príjmu fyzických osôb

6 229 108

6 379 108

6 848 936

469 828

107,37

Dane z nehnuteľností

1 730 000

2 255 000

2 872 005

617 005

127,36

Dane za špecifické služby

1 007 450

1 007 450

1 200 186

192 736

119,13

111

111

111

0

100,00

8 966 669

9 641 669

10 921 238

1 279 569

113,27

Daň za dobývací priestor
Spolu

Zmenami rozpočtu mesta boli daňové príjmy o 675 000 EUR. Toto zvýšenie sa dotklo dvoch skupín
daňových príjmov, a to pri daniach z príjmu prerozdelených daní o sumu 150 000 EUR a hlavne pri
daniach z nehnuteľností, a to o sumu 525 000 EUR, ktorá bola zvýšená na základe zvýšenia sadzieb
za dane z nehnuteľnosti.
Výsledné plnenie daňových príjmov na 113,27 % pri ich preplnení o 1 279 569 eur najviac ovplyvnilo
plnenie dane z príjmu fyzických osôb, z ktorej mesto získalo o 469 828 EUR viac. Priaznivý vývoj
ekonomiky sa jasne odrazil aj v rozpočtoch samospráv, čoho dôkazom je nielen uvedená hodnota
v rozpočte mesta Dubnica nad Váhom, ale aj plnenie, resp. prekročenie hodnoty tohto druhu príjmu
mesta stanovenej vo východiskách štátneho rozpočtu. Tam stanovená hodnota pre mesto bola
splnená na 107,37 %, daní z nehnuteľnosti, ktorých plnenie je 127,36 % a získalo o 617 005 EUR ako
bolo v upravenom rozpočte. Plnenie príjmov v tejto skupine je na jednej strane zvýšením úspešnosti
vymáhania pohľadávok a na druhej strane aj zlepšenou finančnou disciplínou daňovníkov. Tento
argument je možné použiť aj pri daniach za špecifické služby, keď pri poplatkoch za komunálny odpad
bol príjem v porovnaní s rozpočtom vyšší o cca 92 tisíc EUR, pri dani z ubytovania o cca 38 tisíc a aj
za skládkovanie bol príjem o 52 tisíc EUR vyšší ako upravený rozpočet. V súhrne boli dane za
špecifické služby splnené na 119,13 %, vo finančnom vyjadrení mesto na nich získalo o 192 736 EUR
viac ako malo stanovené v rozpočte.
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Daň z príjmu fyzických osôb

Plnenie podielových daní za rok 2016

Mesiac
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
SPOLU

Dane
z nehnuteľnosti

Školské
zariadenia
195 812,00 €
195 615,00 €
194 675,00 €
198 181,00 €
196 785,00 €
197 365,30 €
200 119,00 €
193 577,00 €
197 288,00 €
201 736,00 €
218 459,00 €
227 635,25 €
2 417 247,55 €

Neštátne
zariadenia
9 181,00 €
9 371,00 €
9 605,00 €
9 647,00 €
9 456,00 €
9 454,00 €
9 388,00 €
9 444,00 €
9 375,00 €
9 375,00 €
9 375,00 €
9 650,00 €
113 321,00 €

Celková suma
daní
735 801,00 €
621 832,00 €
601 642,49 €
651 812,00 €
288 020,00 €
511 406,00 €
606 990,00 €
579 259,00 €
545 244,00 €
566 064,00 €
568 526,00 €
572 340,00 €
6 848 936,49 €

Mesto
530 808,00 €
416 846,00 €
397 362,49 €
443 984,00 €
81 779,00 €
304 586,70 €
397 483,00 €
376 238,00 €
338 581,00 €
354 953,00 €
340 692,00 €
335 054,75 €
4 318 367,94 €

Na základe VZN č. 11/2015 o miestnych daniach sa na území mesta Dubnica nad Váhom vyberajú
tieto dane:
a) Daň z nehnuteľnosti
b) Daň za psa
c) Daň za užívanie verejného priestranstva
d) Daň za ubytovanie
e) Daň za predajné automaty
f) Daň za nevýherné hracie automaty
(údaje v €)
Dane z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

150 000

150 000

166 852

16 852

111,23

1 500 000

2 000 000

2 556 997

556 997

127,85

80 000

105 000

148 156

43 156

141,10

1 730 000

2 255 000

2 872 005

617 005

127,36

Dane za špecifické služby
(údaje v €)
schválený
rozpočet
Za psa

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

28 000

28 000

30 189

2 189

107,82

Za nevýherné hracie prístroje

700

700

1 500

800

214,29

Za predajné automaty

750

750

1 242

492

165,60

25 000

25 000

63 606

38 606

254,42

3 000

3 000

5 063

2 063

168,77

950 000

950 000

1 098 586

148 586

115,64

1 007 450

1 007 450

1 200 186

192 736

119,13

Za ubytovanie
Za užívanie verejného
priestranstva
Za zber, odvoz, zneškod.
a uloženie odpadu
Spolu

Ďalšou skupinou príjmov mesta sú nedaňové príjmy. Ich zloženie je uvedené nižšie.
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(údaje v €)
schválený
rozpočet

Nedaňové príjmy

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

% plnenia

rozdiel

Príjmy z podnikania

0

0

1 962

1 962

x

Príjmy z vlastníctva

62 250

69 493

69 712

219

100,32

Administratívne poplatky

103 270

103 270

585 982

482 712

567,43

Pokuty, penále, sankcie
Poplatky a platby z náhod.
predaja
Ďalšie administratívne poplatky

175 120

212 837

190 632

-22 205

89,57

1 285 055

1 322 857

1 304 355

-18 502

98,60

5 000

5 000

6 167

1 167

123,34

3 000

3 277

4 027

750

122,89

83 050

114 042

152 032

37 990

133,31

1 719 745

1 830 776

2 314 869

484 093

126,44

Úroky
Iné nedaňové príjmy
Spolu

Medzi iné nedaňové príjmy získané do rozpočtu mesta najvýraznejšie ovplyvnili výťažky z lotérií
a iných hier a to v sume cca 84 tis. EUR.
Vďaka iniciatívnej a aktívnej práci zamestnancov oddelenia životného prostredia a nakladania
s odpadom podarilo úspešne získať finančné prostriedky zapojením sa do akcií cez recyklačný fond
v sume 67 252 EUR a zamestnancom knižnice ďalší grant na rozšírenie knižničného fondu vo výške
3 00 EUR. Ďalším príjmom do rozpočtu mesta bol grant z Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho
samosprávneho kraja na Dubnický folklórny festival v sume 6 000 EUR.
(údaje v €)
Granty

schválený
rozpočet

Granty na kultúru

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

0

0

4 371

4 371

x

5 500

5 500

6 000

500

109,09

0

0

67 252

67 252

x

Knižničný fond

2 500

4 011

21 394

17 383

533,38

Granty

8 000

9 511

99 017

89 506

1 041,08

Granty na DFF
Recykl.fond, ENVIPAK

Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria ich jednu
štvrtinu. Zloženie je v nasledujúcej tabuľke.
(údaje v €)
Transfery v rámci VS

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

PVŠS*

1 050 655

1 050 655

1 047 116

-3 539

99,66

PVŠS* – školstvo

2 389 830

2 454 098

2 424 921

-29 177

98,81

19 400

18 944

20 343

1 399

107,38

4 000

4 000

2 177

-1 823

54,43

7 200

44 676

45 943

1267

102,84

26 325

29 532

33 881

4 349

114,73

3 497 410

3 601 905

3 574 381

-27 524

99,24

Projekty (školy)
Kultúrne poukazy
ÚPSVaR, KŚÚ,
Vzdelávacie poukazy
Ostatné
Spolu

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy
Kapitálové príjmy
Ako bolo už uvedené, kapitálové príjmy slúžia na financovanie dlhodobých potrieb, napr. investícií,
ktoré sú jednorazové a ich zdrojom sú napr. príjmy z predaja majetku, či účelové dotácie na
financovanie investícií.
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Tvoria druhú významnú časť rozpočtu mesta a sú zdrojom pre výpočet výsledku hospodárenia.
(údaje v €)
Kapitálové príjmy

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

Predaj kapit. aktív

350

350

43 576

43 226

Predaj pozemkov

44 000

44 000

10 441

-33 559

23,73

Granty

0

0

0

0

x

Transfery

0

59 000

278 583

219 583

472,17

44 350

103 350

332 600

229 250

321,82

Spolu

Predaj kapitálových aktív:
predmetom kapitálového príjmu bol predaj bytu č. 78 na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo
1365, nachádzajúceho sa v lokalite Pod hájom v Dubnici nad Váhom, vlastnícky patriacemu mestu.
Uznesením číslo 167/2015 zo dňa 23.4.2015, mestské zastupiteľstvo určilo prevod vlastníctva bytu
v prospech nájomcov bytu ako prípad hodný osobitného zreteľa a súčasne určilo spôsob predaja bytu.
Predaj bytu bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom č. 113/2016,
dňa 21.4.2016.
Kúpna cena bytu vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných priestoroch a pozemku
prislúchajúcich k bytu, bola stanovená vo výške 42 290,50 EUR.
Transfery:
V prvom polroku 2016 bola zrealizovaná rozsiahlejšia rekonštrukcia časti verejného osvetlenia
v meste, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky, z operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast (ďalej len KaHR) – KaHR-22VS-1051 – Opatrenie 2.2.: Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky“. V rámci uvedenej
modernizácie osvetľovacej sústavy bola realizovaná výmena existujúcich svietidiel v počte 331 ks vo
vybraných oblastiach mesta pre zefektívnenie a racionalizáciu prevádzkových nákladov verejného
osvetlenia, skvalitnenie svetelno-technických parametrov na miestnych komunikáciách a zjednotenie
použitých typov svietidiel a ich zdrojov.
Zmena rozpočtu vo výške 59 000 EUR je kapitálový transfer z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu
strechy telocvične ZŠ s MŠ Pavla Demitru. V roku 2016 sa tento transfer nevyčerpal a presunul sa do
roku 2017.

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
(údaje v €)
ROZPOČET
bežné výdavky
kapitálové výdavky
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

12 728 616

13 151 792

12 701 508

-450 284

96,58

1 593 866

3 331 699

2 337 488

-994 211

70,16

14 322 482

16 483 491

15 038 996

-1 444 495

91,24

V rozpočte výdavkov mesta boli v priebehu roku 2016 tieto zvýšené o 2 161 009 EUR. Bežné výdavky
formou zmien zaznamenali zvýšenie o 423 176 EUR, kapitálové výdavky v rozpočte mesta taktiež
zaznamenali zvýšenie o 1 737 833 EUR. Plnenie rozpočtovaných výdavkov bolo 91,24 %.
Zmeny v bežných výdavkoch premietnuté do upraveného rozpočtu sa dotýkali všetkých programov,
v ktorých sú výdavky alokované, okrem programu 3. Bezpečnosť. Rozdiely medzi schváleným
rozpočtom a upraveným rozpočtom podľa programov sú nasledovné:
(údaje v €)
Bežný rozpočet

Schválený
rozpočet
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Upravený
rozpočet

Rozdiel

plnenie

Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a
admin.
Program 2: Služby občanom
Program 3: Bezpečnosť
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo
Program 5: Životné prostredie
Program 6: Starostlivosť o majetok mesta a jeho
rozvoj
Program 7: Školstvo
SPOLU

1 785 253

1 717 144

-68 409

1 519 281

2 339 570
443 485
351 641
1 428 016

2 595 964
443 485
367 134
1 414 506

256 394
0
15 493
-13 510

2 524 074
414 446
330 657
1 203 864

1 340 565

1 390 089

49 524

1 216 703

5 040 086
12 728 616

5 223 470
13 151 792

183 384
423 176

5 492 483
12 701 508

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v nasledujúcich statiach. Údaje v prvej
časti každého riadku sú rozhodujúce pre posudzovanie hospodárenia mesta podľa zákona č.
583/2004 a pod nimi je vždy údaj „mesto“, ktorý vyjadruje použitie finančných prostriedkov
v kapitolách, resp. programoch mesta, ktoré zodpovedajú ním uvádzanej funkčnej klasifikácii.
V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové
organizácie mesta. Prehľad výdavkov alokovaných do jednotlivých programov a podprogramov je
samostatnou časťou tohto materiálu.
Bežné výdavky
(údaje v €)
Bežné výdavky
610 - mzdy, platy,
služ.príjmy a ost.osobné..
mesto

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

5 115 694

5 261 251

5 206 472

-54 779

98,96

1 207 964

1 213 024

1 182 113

-30 911

97,45

organizácie
620 - poistné a príspevok do
poisťovní
mesto

3 908 230

4 048 227

4 024 359

-23 868

99,41

1 878 178

1 938 062

1 916 996

-21 066

98,91

482 918

475 033

458 801

-16 232

96,58

organizácie

1 395 260

1 463 029

1 458 195

-4 834

99,74

630 - tovary a služby

4 427 639

4 517 023

4 311 746

-205 259

95,46

mesto

2 848 679

2 873 152

2 290 664

-582 488

79,73

organizácie

1 578 960

1 643 871

2 021 100

377 229

122,95

640 - bežné transfery

1 267 360

1 395 711

1 233 051

-162 660

88,34

mesto

1 217 630

1 376 834

1 214 382

-162 452

88,20

49 730

18 877

18 669

-208

98,90

39 745

39 745

33 224

-6 521

83,60

39 745

39 745

33 224

-6 521

83,60

0

0

0

0

x

SPOLU

12 728 616

13 151 792

12 701 507

-450 285

96,58

mesto

5 796 436

5 977 788

5 179 185

-798 603

86,64

organizácie

6 932 180

7 174 004

7 522 322

348 318

organizácie
650 - splácanie úrokov a
ostatné platby
mesto
organizácie

104,85

(údaje v €)
630 - tovary a služby MESTO
631 - cestovné náhrady
632 - energie, vodné, stočné
a komunikácie
633 - materiál

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

%
plnenia

7 283

7 213

3 550

-3 663

49,22

90 523

93 381

75 785

-17 596

81,16

197 200

191 170

104 985

-86 185

54,92
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634 - dopravné
635 - rutinná a štandardná
údržba
636 - nájomné za nájom

27 120

29 720

24 892

-4 828

83,76

866 150

838 379

673 712

-164 667

80,36

9 095

9 160

8 313

-847

90,75

637 - služby

1 651 308

1 704 129

1 399 427

-304 702

82,12

SPOLU

2 848 679

2 873 152

2 290 664

-582 488

79,73

Kapitálové výdavky
(údaje v €)
Schválený
rozpočet
131 080
20 000
2 500
0
15 000
1 425 286
0
1 593 866

Kapitálový rozpočet
Program 1: Plánovanie, manažm., kontrola a admin.
Program 2: Služby občanom
Program 3: Bezpečnosť
Program 4: Kultúra a kultúrne dedičstvo
Program 5: Životné prostredie
Program 6: Starostl.o majetok mesta a jeho rozvoj
Program 7: Školstvo
SPOLU

Upravený
rozpočet
179 380
28 132
2 500
0
83 510
3 038 177
0
3 331 699

Rozdiel
48 300
8 132
0
X
68 510
1 612 891
0
1 717 833
(údaje v €)

Kapitálové výdavky
711 - nákup pozemkov a
nehmotných aktív
mesto

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

%
plnenia

rozdiel

191 080

192 080

132 284

-59 796

68,87

191 080

192 080

132 284

-59 796

68,87

0

0

0

0

x

16 500

276 917

274 489

-2 428

99,12

6 500

272 867

270 439

-2 428

99,11

10 000

4 050

4 050

0

100,00

110 000

111 250

82 725

-28 525

74,36

110 000

111 250

82 725

-28 525

74,36

0

0

0

0

x

1 251 286

2 649 783

1 772 191

-877 592

66,88

1 241 286

2 625 701

1 748 109

-877 592

66,58

10 000

24 082

24 082

0

100

15 000

60 109

35 608

-24 501

59,24

15 000

60 109

35 608

-24 501

59,24

0

0

0

0

x

720 – kapitálový transfer

10 000

41 560

40 191

-1 369

96,71

mesto

10 000

41 560

40 191

-1 369

96,71

0

0

0

0

x

Spolu

1 593 866

3 331 699

2 337 488

-994 211

70,16

mesto

1 573 866

3 303 567

2 309 356

-994 211

69,90

20 000

28 132

28 132

0

100,00

organizácie
713 - nákup strojov, prístrojov,
zariadení,..
mesto
organizácie
716 - prípravná a projektová
dokumentácia
mesto
organizácie
717 - realizácia stavieb a ich
technické zhodnotenie
mesto
organizácie
718 – rekonštrukcie a
moderniz.strojov a zariadení
mesto
organizácie

organizácie

organizácie
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PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI,
FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet i jeho plnenie v kategórii finančných operácií je uvedené nižšie.
(údaje v €)
Finančné operácie

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

% plnenia

rozdiel

finančné operácie - príjmy

670 500

1 902 472

1 873 076

-29 396

98,45

finančné operácie - výdavky

584 192

606 192

606 215

23

100,00

86 308

1 296 000

1 266 861

-29 139

97,75

schodok/prebytok

V priebehu roku zmeny oproti schválenému rozpočtu znamenali tak zmenu príjmov ako i výdavkov vo
finančných operáciách. Príjmy sa zvýšili o 1 231 972 EUR, a aj výdavky sa zvýšili o 22 000 EUR.
V predchádzajúcej časti je uvedená tabuľka o hodnotách pri výpočte rozpočtového výsledku (rozdiel
medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami), ktorý tak v schválenom,
ako aj v upravenom rozpočte bol stanovený ako schodok. Tento schodok bol v celkovom rozpočte
eliminovaný prebytkom z finančných transakcií v rovnakej výške a tak rozpočet ako celok bol
schválený ako vyrovnaný. Rovnako vyrovnaným bol aj rozpočet po zmenách, čiže rozpočet upravený.
Príjmy z finančných operácií:
(údaje v €)
Finančné príjmy

schválený
rozpočet

411 – Príjmy od ost. úverových
subjektov
453 - zostatok prostriedkov z
minulého roku
453 – mimorozpočtové účty škô
– školská jedáleň
454 – použitie rezervného
fondu
454 – vratka vlastné príjmy
Dubiny
456 – prijatá zábezpeka

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

0

0

169 323

169 323

x

5 000

69 291

69 290

-1

100,00

-

-

25 156

25 156

x

565 500

887 100

663 226

-223 874

75,80

37 866

37 866

0

100,00

0

12 000

12 000

0

100,00

513 - bankové úvery

100 000

896 215

896 215

0

100,00

Spolu

670 500

1 902 472

1 873 076

-29 396

98,45

Výdavky z finančných operácií:
(suma v €)
Finančné výdavky
814 – účasť na majetku
819 – vratka zábezpeky
821 - splácanie úverov
824 - splácanie fin. prenájmu
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet
0

plnenie
rozpočtu

10 000

rozdiel

10 000

% plnenia
0

100,00

0

12 000

12 000

0

100,00

583 776

583 776

583 800

24

100,00

416

416

415

-1

99,76

584 192

606 192

606 215

23

100,00

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
Prebytok, či schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje výpočtom mimo účtovníctva, a to z údajov
o skutočne realizovaných rozpočtovaných príjmoch a rozpočtovaných výdavkoch, pričom obe skupiny
musia spĺňať kritérium pripísania, alebo odpísania prostriedkov z účtu mesta dátumom najneskôr 31.
decembra rozpočtového roka.
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Výsledok rozpočtového hospodárenia ako rozdiel medzi súčtom bežných a kapitálových príjmov
a súčtom bežných a kapitálových výdavkov v zmysle § 10
ods.6 a 7 zákona o rozpočtových
pravidlách je za rok 2016 nasledovný:
ROZPOČET
bežný rozpočet

Rozpočet
príjmy

skutočnosť
prebytok/
-schodok

Rozpočet
výdavky

Skutočnosť
výdavky

15 083 861

16 909 506

13 151 792

12 701 508

1 932 069

4 207 998

103 350

332 600

3 331 699

2 337 488

-3 228 349

-2 004 888

15 187 211

17 242 106

16 483 491

15 038 996

-1 296 280

2 203 110

kapitálový rozpočet
Spolu

rozpočet
prebytok/
-schodok

Skutočnosť
príjmy

Už v predchádzajúcich statiach je skonštatované, že výsledkom rozpočtového hospodárenia vo
schválenom rozpočte, ako aj v upravenom rozpočte bol schodok rozpočtu. Tento bol eliminovaný
prebytkom z finančných operácií a tak bol rozpočet vždy vyrovnaný. Tento postup je v súlade s § 10
ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia na rozdiel od upraveného rozpočtu bol v skutočnosti
kladný, čiže tvorí prebytok v hodnote 2 203 110 EUR.
Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov
(prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, vratky,...) tieto sa v
súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Za rok 2016 ide o:
 nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA v sume 15 293,36 EUR,
 nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti
vzdelávania v sume 21 762,56 EUR,
 príjmy ZpS DUBINA za december v sume 29 842,52 EUR,
 recyklačný fond 67 252 EUR
 hmotná núdza a rodinné prídavky zo sociálneho oddelenia v sume 23,52 EUR.
 kapitálový transfer na rekonštrukciu telocvične ZŠ Pavla Demitru 59 000 EUR
Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 193 173,96 EUR, zaokrúhlene 193 174 eur. O túto sumu sa
vyčíslený prebytok upravuje a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov.
Z údajov je teda zrejmé, že prebytok hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona
583/2004 Z. z. je 2 009 936 EUR. Podľa § 15, ods. 4 mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej
mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6.
Tento prebytok hospodárenia spolu s prebytkom z finančných transakcií je zdrojom pre prídel do
rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už prostredníctvom svojho
rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými uzneseniami
MsZ.
Pre utvorenie si prehľadu o hospodárení obce a jeho rozpočtových organizácií je pomôckou aj
nasledujúca tabuľka, resp. údaje v nej uvedené. Údaje sú informatívne a v riadku „upravený
prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu“ viažu na výpočet prebytku, ktorý je zdrojom
rezervného fondu.

Skutočnosť za rok 2016

Hospodárenie mesta
Bežné príjmy spolu

16 909 506

z toho: bežné príjmy mesta

14 993 755

bežné príjmy RO

1 915 751

Bežné výdavky spolu

12 701 508

z toho: bežné výdavky mesta

5 179 185

bežné výdavky RO

7 522 323

Bežný rozpočet

4 207 998
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Kapitálové príjmy spolu

332 600

z toho: kapitálové príjmy mesta

332 600

kapitálové príjmy RO

0

Kapitálové výdavky spolu

2 337 488

z toho: kapitálové výdavky mesta

2 309 356

kapitálové výdavky RO

28 132

Kapitálový rozpočet

-2 004 888

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

2 203 110

Vylúčenie z prebytku

193 174

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

2 009 936

Príjmy z finančných operácií

1 873 076

Výdavky z finančných operácií

606 215

Rozdiel finančných operácií

1 266 861

PRÍJMY SPOLU

19 115 182

VÝDAVKY SPOLU

15 645 211

Hospodárenie mesta

3 469 971

Vylúčenie z prebytku

881 556

2 588 415

Upravené hospodárenie obce:

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

2 009 936

Nárast záväzkov

-29 498

Pokles pohľadávok

859 101

Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov

829 603

Metodika ESA 2010 (ESA 95 )

3 669 142

BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč
ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2016 predstavuje sumu 54 447 509 EUR.
Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2016
predstavujú rovnakú sumu, teda 54 447 509 EUR.
Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície mesta so zameraním na rozbor stavu a vývoja pohľadávok
a záväzkov, z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti je obsahom tejto časti
záverečného účtu rovnako, ako popísanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

AKTÍVA
AKTÍVA

Brutto 2016

Korekcia 2016

Netto 2016

Netto 2015

Spolu majetok

64 481 524

10 034 014

54 447 509

51 248 077

Neobežný majetok

36 642 111

9 172 243

27 469 868

28 070 562

554 803

409 262

145 541

63 649

dlhodobý hmotný majetok

32 352 253

8 749 692

23 602 561

24 295 147

dlhodobý finančný majetok

3 735 055

13 289

3 721 766

3 711 766

dlhodobý nehmotný majetok

94

Obežný majetok
zásoby
zúčtovacie vzťahy
dlhodobé pohľadávky

27 759 931

861 771

26 898 160

23 123 204

3 112

3 112

1 994

16 612 297

16 612 297

15 426 384

-

-

-

360 732

366 404

krátkodobé pohľadávky

1 222 504

finančné účty

9 922 019

9 922 019

7 328 422

-

-

-

79 481

79 481

54 311

návratné finančné výpomoci
Časové rozlíšenie

861 771

K hodnoteniu hospodárenia mesta s jeho majetkom sú rozhodujúce údaje vyjadrené ako „netto“.
Medziročne mesto vykazuje jeho zvýšenie o 3 213 073 EUR. Dokumentuje to rozdiel medzi prvým
a posledným stĺpcom údajov z vyššie uvedenej tabuľky.
Aktíva mesta sú tvorené troma základnými kategóriami, a to:
- neobežným majetkom,
- obežným majetkom,
- časovým rozlíšením aktív.
Neobežný majetok sa ďalej člení na dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok.
Dlhodobý nehmotný majetok v prípade mesta v netto vyjadrení obsahuje:
 softvér v hodnote 3 879 EUR
 ostatný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 34 214 EUR – pokles hodnoty zaznamenaný
v súvislosti s oprávkami
 obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účte 041 v sume 107 449 EUR – výrazné
zvýšenie oproti minulému roku zaznamenalo obstaranie Informačného systému IIS MIS
Príspevok na bývanie.
Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 43 %-tný podiel na majetku mesta a takmer 86 %-tný podiel na
neobežnom majetku mesta. Okrem pozemkov, umeleckých diel a zbierok, stavieb, samostatných
hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí, dopravných prostriedkov obsahuje aj kategóriu obstaranie
dlhodobého hmotného majetku. Vzhľadom na hodnotu tohto druhu majetku je vhodné si jeho
jednotlivé skupiny viac špecifikovať. Umelecké diela a zbierky rovnako ako pozemky sú skupinou,
ktorá sa neodpisuje a tak zvýšenie alebo zníženie hodnoty majetku u nich môže byť spôsobené
v podstate iba ich kúpou, či predajom.
V netto vyjadrení obsahuje:
• Pozemky sú v hodnote 5 927 115 EUR – z toho zaradenie v sume 2 638,62 EUR mesto
nadobudlo pozemky bezodplatne – prevod vo verejnom záujme a 13 745,57 EUR mesto
nadobudlo pozemky kúpou. Vyradenie bolo 4 059,84 Eur predaj pozemkov k rodinným
domom, bytovému domu, prevádzke a 1 313,91 Eur predaj podielov
na
pozemkoch
vyplývajúcich z vlastníctva bytov.
 Umelecké diela a zbierky v hodnote 80 578 EUR - hodnota umeleckých diel zostala na úrovni
rokov predchádzajúcich
 Stavby sú v hodnote 15 928 859 EUR – zaradenie bolo v sume 2 089 892 EUR a vyradenie
v sume 1 575 001eur, kde 1 574 392 EUR bolo zverených do správy organizáciám mesta
a 609 EUR bolo v dôsledku vyradenia. Zverenie do správy bolo schválené MsZ, prípadne
primátorom mesta. Vyradenie majetku podliehalo odporúčaniu ŠaLK a schváleniu primátorom
mesta.
 Samostatne hnuteľné veci v hodnote 82 738 EUR - podstatnú časť zaradenia vo výške
263 646 EUR tvorilo zariadenie do novo zrekonštruovanej bábkovej sály, vianočná výzdoba,
dochádzkový systém, mostová váha, úbytky v sume 228 301 EUR bolo zverenie majetku do
správy v sume 218 266 a vyradenie majetku protokolmi zo ŠaLK v hodnote 10 035 EUR
 Dopravné prostriedky sú v hodnote 95 789 EUR –v hodnote 25 990 EUR bol zaradený po
ukončení finančného prenájmu osobný automobil Škoda SUPERB
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 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 1 487 481,14 EUR - Počas roka boli
prírastky obstarania vo výške 2 047 976 EUR a úbytky 2 345 879 EUR. Stav majetku ku
koncu roku na tomto účte vykazuje hodnotu 1 487 481 EUR.
Dlhodobý finančný majetok udáva vo finančnom vyjadrení hodnotu cenných papierov a vkladov do
spoločností. Mesto účtovalo v štyroch podskupinách tejto skupiny majetku, a to:
 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe v sume 13 278 € (TSM Dubnica nad
Váhom, s.r.o. a Dubnica Invest, s.r.o. – obe 100 %-tné dcérske spoločnosti),
 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom sumou 79 677 €
(Spoločnosť Stredné Považie, a.s. s 30 % a MFK Dubnica nad Váhom, a.s. s 34 %),
 Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 632 101 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská
vodárenská spoločnosť, a.s. s 15,6 %)
 Obstaranie dlhodobého finančného majetku v sume 10 000 EUR – založenie a.s. uniPOLIKLINIKA Dubnica nad Váhom na základe uznesenia č. 203/2016 z MsZ zo dňa
15.12.2016.
Do obežného majetku sú zaradené zásoby, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, dlhodobé
pohľadávky, krátkodobé pohľadávky, finančné účty a návratné finančné výpomoci krátkodobé i
dlhodobé. Nie pre všetky skupiny má mesto aj náplň.
Medziročne obežný majetok vzrástol o 3 774 956 EUR, keď zverením majetku do správy účtovaným
v účte 355 – zúčtovanie transferov rozpočtu obce tento vzrástol o 1 145 415 EUR a finančné účty
o 2 593 597 EUR. Úbytok aktív spočíval v poklese pohľadávok o 5 672 EUR.
Obežný majetok bez korekcií k 31. 12. 2016 mesto vykazuje v súvahe v hodnote 27 759 931 EUR
v zložení:
 Zásoby v hodnote 3 112 EUR - takmer 43 % týchto zásob tvoria zásoby kancelárskych a
hygienických potrieb v celkovej sume 1 394 EUR, 57 % zásob tvoria kalové koše, ktoré sú
evidované na správe majetku mesta.
 Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 16 612 297 EUR
 Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 1 222 504 EUR,
Z toho:
Poskytnuté prevádzkové preddavky v sume 1 690 EUR – poštový úver
Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 235 129 EUR,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 895 367 EUR,
Iné pohľadávky v sume 90 318 EUR.
Hodnota pohľadávok po korekciách klesla na výslednú hodnotu 360 732 EUR.
K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 861 771 EUR. Opravné
položky boli v porovnaní s rokom predchádzajúcim zvýšené o 133 397 EUR.
V stave k 31. 12. 2016 (uvedená hodnota 861 771 EUR) sú najvyššie opravné položky vytvorené na
pohľadávky:
 Daň z nehnuteľností v sume 615 314 EUR,
 Komunálny odpad v sume 103 994 EUR,
 Výkon správy DUMAT v sume 90 318 EUR,
 Odberatelia v sume 28 390 EUR,
 Blokové pokuty v sume 12 374 EUR,
 Daň za psa v sume 6 768 EUR,
 Pokuty za životné prostredie v sume 4 033 EUR,
Pohľadávky z nedaňových príjmov bez zúčtovania opravných položiek sú účtované v sume 235 129
EUR a medziročne vzrástli o 5 299 EUR.
Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:
 komunálny odpad
 odberateľské faktúry
 odpredaj bytov
 výkon správy bytov DUMAT
 pokuty udelené MsP
 prenájom budov, priestorov, pozemkov
 poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky
 poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba
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152 107 EUR,
52 363 EUR,
1 103 EUR,
1 759 EUR,
17 467 EUR,
3 188 EUR,
163 EUR,
1 651 EUR,

 pokuty za životné prostredie a odpady
 výťažky z lotérií

4 033 EUR,
775 EUR.

V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 789 992 EUR. Úhrady
dosiahli hodnotu 796 872 EUR, teda viac o 6 880 EUR. Napriek tomu v pohľadávkach je evidovaná
hodnota 152 107 EUR.
Celková dlžná suma právnických osôb k 31.12.2016 je:
 za komunálny odpad 40 292 EUR.
 Za daň z nehnuteľnosti 833 949
K nedoplatkom celkom sú evidované aj preplatky za komunálny odpad v sume 2 713 EUR,
a preplatky za daň z nehnuteľnosti v sume 2 005 EUR.
Ostatných 62 právnych subjektov má záväzky voči mestu z titulu platieb za komunálny odpad
v hodnote 23 900 EUR. Právnych subjektov, ktorí neprekročili hranicu dlhu za daň z nehnuteľnosti je
39. Hodnota tohto dlhu predstavuje sumu 15 835 EUR.
V súlade s § 23b, zákona č. 511/1992 Zb. ich mesto zverejniť nemôže, pretože ich dlh v tejto oblasti
zatiaľ neprekročil zákonom stanovenú výšku 1 600 EUR.
Celková dlžná suma fyzických osôb k 31.12.2016 je:
 Za komunálny odpad 126 654 EUR, z čoho neplatičov nad 160 EUR je 248 v hodnote 83 817
EUR a do 160 EUR je 695 neplatičov v hodnote 42 837 EUR
 Za daň z nehnuteľnosti 48 092 EUR, z čoho neplatičov nad 160 EUR je 25 v hodnote 39 338
EUR, a do 160 EUR je388 neplatičov v hodnote 8 754 EUR
 Daň za psa 10 730 EUR, z čoho neplatičov nad 160 EUR je 22 v hodnote 4 668 EUR, a do
160 EUR je 118 neplatičov v hodnote 6 062 EUR
Nárast pohľadávok z daňových príjmov rovnako ako v minulom období bol zaznamenaný aj v období
sledovanom. Opäť tieto pohľadávky narástli, a to o 128 702 EUR a dosiahli hodnotu 895 367 EUR.
Hodnota vystavených predpisov bola 3 104 767 EUR, úhrady dosiahli 2 976 065 EUR. Najvyšší podiel
na daňových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností a rovnako je to aj u pohľadávok. Z koncoročných
údajov je to takmer 98 %-tný podiel.
Daňové pohľadávky z nehnuteľností sú evidované vo výške 876 343 EUR, z toho:
 pohľadávky na dani z pozemkov sú 19 969 EUR (medziročný nárast o 907 EUR),
 pohľadávky na dani zo stavieb sú 841 223 EUR (medziročný nárast o 121 067 EUR),
 pohľadávky na dani za byty sú 15 151 EUR (medziročný pokles o 3 273 EUR).
V kategórii iné pohľadávky suma medziročne nezaznamenala žiadnu zmenu. Bez pohybu zostali
pohľadávky za výkon správy DUMATu v sume 90 318 EUR, ktoré sa datujú od roku 2006.
PASÍVA
PASÍVA

2016

2015

Vlastné imanie a záväzky

54 447 509

51 248 077

Vlastné imanie

40 407 247

37 270 838

výsledok hospodárenia

40 407 247

37 270 838

4 108 362

3 833 247

175 170

31 670

zúčtovacie vzťahy

80 762

69 215

dlhodobé záväzky

2 019

3 490

425 564

618 050

bankové úvery

3 424 848

3 110 822

Časové rozlíšenie

9 931 900

10 143 992

Záväzky
rezervy

krátkodobé záväzky
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Pasíva v súvahe mesta sú tvorené troma skupinami, a to vlastným imaním, záväzkami a časovým
rozlíšením. Mesto neúčtovalo iba v skupine D. súvahy, ktorá patrí vzťahom k účtom klientov štátnej
pokladnice.
Vlastné imanie sa v podmienkach mesta rovná výsledku hospodárenia, ktorý je súčtom hospodárenia
minulých rokov (účet 428) a výsledku hospodárenia za sledované účtovné obdobie zisteného
porovnaním výnosov a nákladov v akruálnom účtovníctve. Výsledkom tohto hospodárenia bol za
uplynulý rok „zisk“ vo výške 3 147 998 EUR, čo je takmer o 1 788 tisíc viac ako v roku
predchádzajúcom.
Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim stúpli o 275 115 EUR a sú evidované v úhrnnej
hodnote 4 108 362 EUR, zahŕňajú päť skupín.
 Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou
175 170 EUR a sú vyjadrením rezervy na životné jubileá 1 050 EUR, odchod do dôchodku
17 100 EUR a prebiehajúce súdne spory 140 000 EUR (Predmet sporu – návrh zo dňa 17. 10.
2016, č.k. 15Sa/8/2016 – žaloba proti nečinnosti mesta Dubnica nad Váhom spočívajúca
v nezaradení Súkromnej základnej umeleckej školy do VZN č. 8/2015 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom).
 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
s hodnotou 80 762 EUR. Oproti minulému obdobiu je to zvýšenie o 11 547 EUR. Na
koncoročnej hodnote záväzkov v tejto skupine má 73 %-tný podiel záväzok v sume 59 000
EUR, čo je nevyčerpaný kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu na projekt „Rekonštrukcia
strechy telocvične“ na ZŠ s MŠ Pavla Demitru. Ďalej normatívne prenesené kompetencie na
školy v sume 21 762 EUR. Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo
zapojiť do rozpočtu v roku 2017 (školstvo).
 Dlhodobé záväzky so sumou 2 019 EUR (medziročne pokles o 1 056 EUR) zodpovedá stavu
sociálneho fondu ku koncu roka v sume 2 019 EUR.
 Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku klesla
o 192 486 EUR a dosiahla hodnotu 425 564 EUR. V nej sú záväzky voči dodávateľom
v hodnote 208 364 EUR, ktoré sú splatné v roku 2017. Sú rozdelené na kapitálové a bežné.
.
PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Bankové úvery
Mesto Dubnica nad Váhom v priebehu rozpočtového roka 2016 na úrovni MsZ neschválilo žiadne
nové úverové zdroje. Dočerpal sa úver schválený na rekonštrukciu komunikácií, pri ktorom MsZ
predĺžilo dobu čerpania do 30.9.2016. V priebehu roka 2016 sa ustálili splátky pri všetkých úveroch.
Bližšia špecifikácia bankových úverov mesta:
1. Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 600.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta :
Na MsZ, ktoré sa konalo 14. 8. 2014 bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým poslanci
prijali rozhodnutie o financovaní rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta z cudzích zdrojov vo výške 600 000 EUR. Tieto zdroje mesto získalo podpísaním
úverovej zmluvy č. 22/AU/15 dňa 2.2.2015 s možnosťou refundácie už vynaložených
výdavkov. Finančné prostriedky boli v súlade s uznesením MsZ poskytované prostredníctvom
štyroch podúverov podľa jednotlivých objektov materských škôl. Pre každý podúver bol
stanovený zvlášť splátkový kalendár a je samostatne úročený, splácaný i evidovaný
v účtovníctve mesta. Úver je splatný 31. 12. 2024.
Stav k 31. 12. 2016 bol 501.200,- EUR.
2. Investičný úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.500.000,- EUR na rekonštrukciu, výstavbu
a úpravu miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk:
Na rokovaní MsZ dňa 23.4.2015 bolo schválené prijatie tohto úveru a podmienky úveru,
uznesením MsZ č. 153/2015. Úverová zmluva č. 469/2015/UZ bola uzatvorená so VÚB, a.s.,
Bratislava a podpísaná bola 5. mája 2015. Objem poskytnutého úveru bol dohodnutý na
1 500 000 EUR, termín čerpania do 20. 4. 2016 s možnosťou prolongovania, s úrokovou
sadzbou 12 mesačný EURIBOR + 0,7000 % p.a., s mesačnými splátkami počnúc januárom
2016 vo výške 13 393 EUR, splatnosť úveru je stanovená na 20. 4. 2025.
Na rokovaní MsZ dňa 21.4.2016 bolo zmenené uznesenie č. 153/2015 zo dňa 23.4.2015 a to
v bode 3. – bola zmenená lehota čerpania tohto úveru do 30.09.2016.
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V roku 2016 boli čerpané prostriedky z tohto úveru vo výške 749.988,73 EUR.
Ku dňu 30.09.2016 bol úver dočerpaný do plnej výšky, t.j. 1.500.000,- EUR.
Stav k 31. 12. 2016 bol 1.339.284,- EUR.
3. úver – VÚB a.s. – schválený vo výške 1.263.607,68 EUR na splatenie istín dvoch úverov
z minulého obdobia (reštrukturalizácia úverových zdrojov vo výške zostatku istín):
Poslanci MsZ schválili uznesenie č. 213/2015, na základe ktorého boli oba úvery splatené
predčasne zo zdrojov z tohto novo poskytnutého úveru. Úverová zmluva č. 930/2015/UZ bola
podpísaná 27. 8. 2015 na sumu 1 263 607,68 EUR, s fixnou úrokovou sadzbou 0,93 % p.a.
počas celej doby splácania a od 1. 9. 2015 sú jeho mesačné splátky na úrovni 17 555,- EUR
(súčet splátok dvoch pôvodných úverov 17 424,51 EUR). Úver je splatný 20. 8. 2021
poslednou splátkou 17 202,68 EUR.
Stav k 31. 12. 2016 bol 982.727,68 EUR.
4. Investičný úver – SLSP a.s. – schválený vo výške 750.000,- EUR na rekonštrukciu MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
Keďže potreba finančných prostriedkov na rekonštrukcie materských škôl bola podstatne
vyššia ako výška schválená v roku 2014, na rokovanie poslancov dňa 24. 9. 2015 bol
predložený materiál, ktorého cieľom bolo získanie ďalších prostriedkov na uvedený účel.
Uznesením č. 221/2015 novozvolení poslanci schválili prijatie ďalšieho dlhodobého
investičného úveru vo výške 750 000 EUR na rekonštrukciu MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Na základe tohto uznesenia bola podpísaná úverová zmluva č. 483/AU/15, opätovne
rozdelená na podúvery, so splatnosťou 31. 12. 2020. Prvé splátky sú v zmluve dohodnuté od
januára 2016 vo výške 12 502 EUR mesačne za všetky podúvery, posledná splátka 31. 12.
2020 vo výške 12 382 EUR.
Stav k 31. 12. 2016 bol 599.976,- EUR.
Stav dlhu k 31.12.2016 pri použití skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
(r. 2015) neprekročí 60%, nakoľko je :
a) celková suma dlhu mesta - 24,33 %.
Suma ročných splátok v roku 2016 neprekročila 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka (r. 2015), nakoľko bola na úrovni:
b) suma ročných splátok mesta - 4,40 %.

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA
V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo
finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
Právnické osoby zriadené mestom
Mesto v minulosti zriadilo nasledujúce právnické osoby:
1. ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom, IČO 35678127, rozpočtová organizácia,
2. ZŠ s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom, IČO 31202284, rozpočtová organizácia,
3. ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom, IČO 35678119, rozpočtová organizácia,
4. Materská škola Centrum II, Dubnica nad Váhom, IČO 37920332, rozpočtová organizácia,
5. Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom, IČO 36128601, rozpočtová organizácia,
6. Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom, IČO 36124699, rozpočtová organizácia,
7. Zariadenie pre seniorov DUBINA, rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO
00632333, rozpočtová organizácia,
8. Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom, m.p.o., príspevková organizácia, IČO 17336244
9. DUMAT – mestská príspevková organizácia, príspevková organizácia, Dubnica nad Váhom,
IČO 36293962
10. Dubnické múzeum, rozpočtová organizácia, Dubnica nad Váhom, IČO 37922335
Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú z príspevkov mesta,
ktoré sú rozpočtované v aktuálnom rozpočte mesta, z prostriedkov štátneho rozpočtu a tretím zdrojom
je ich vlastný príjem a ich prípadné zapojenie sa do rôznych projektov. Zúčtovanie finančných
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prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné
prostriedky nepoužité v roku 2016 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.
BEŽNÉ PRÍJMY
Organizácia

rozpočet

plnenie

BEŽNÉ VÝDAVKY
rozpočet

rozdiel

plnenie

VÝSLEDOK
rozpočet

rozdiel

plnenie

rozdiel

ZŠ s MŠ Centrum I, Dca

53 812

240 305

186 493

1 419 042

1 559 596

140 554

-1 365 230

-1 319 291

45 939

ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca

50 430

153 702

103 272

1 003 300

1 086 185

82 885

-952 870

-932 483

20 387

ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca

49 304

192 029

142 725

1 424 945

1 547 442

122 497

-1 375 641

-1 355 413

20 228

MŠ Centrum II, Dca

38 638

113 497

74 859

561 434

625 756

64 322

-522 796

-512 258

10 538

CVČ, Dca

34 197

34 194

-3

221 408

221 407

-1

-187 211

-187 212

-1

ZUŠ, Dca
ŠKOLY
ZPS DUBINA, Dca

17 803

18 512

709

317 716

317 716

0

-299 913

-299 204

709

244 184

752 239

508 055

4 947 845

5 358 101

410 256

-4 703 661

-4 605 862

97 799

1 125 395

1 143 584

18 189

2 123 659

2 078 474

-45 185

-998 264

-934 890

63 374

Dubnické múzeum
SPOLU

3 500

19 929

16 429

102 500

85 746

-16 754

-99 000

-65 817

33 183

1 373 079

1 915 752

542 673

7 174 004

7 522 322

348 318

-5 800 925

-5 606 569

194 356

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
rozpočet

plnenie

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
rozpočet

rozdiel

plnenie

VÝSLEDOK
rozpočet

rozdiel

plnenie

rozdiel

ŠKOLY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZPS DUBINA, Dca

0

0

0

28 132

28 132

0

-28 132

-28 132

0

SPOLU
SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.

0

0

0

28 132

28 132

0

-28 132

28 132

0

1 373 079

1 915 752

542 673

7 202 136

7 550 454

348 318

-5 829 057

-5 578 437

194 356

Takmer 69 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo
a voľný čas. Na viac ako 50 % týchto výdavkov získava mesto zdroje z prenesených kompetencií od
štátu, resp. MŠVVaŠ SR. Tieto sú určené na základné vzdelávanie a vzdelávanie predškolákov.
Ostatné výdavky sú financované z prostriedkov mesta – originálne kompetencie.
Súhrnná správa o hospodárení škôl uvádza nasledovné údaje o priemernom ročnom normatíve na
žiaka:
• Priemer za mesto
1 522,34 €, nárast oproti minulému roku o 83,01 €
• ZŠ s MŠ C I 32
1 499,01 €, nárast oproti minulému roku o 113,94 €
• ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87
1 496,08 €, nárast oproti minulému roku o 42,44 €
• ZŠ s MŠ Pod hájom 967
1 562,02 €, nárast oproti minulému roku o 69,03 €
Vývoj normatívov za posledné tri roky je nasledujúcej tabuľke:
Normatív na žiaka
mesto
ZŠ s MŠ C I
ZŠ s MŠ Pavla Demitru
ZŠ s MŠ Pod hájom

2014
1 369,54
1 290,72
1 500,55
1 392,62

2015
1 439,33
1 385,07
1 453,64
1 492,99

2016
1 522,34
1 499,01
1 496,08
1 562,02

Na základe EDUZBER-u v septembri 2016 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu dosiahli výšku
normatívnych finančných prostriedkov 2 307 880 €, nenormatívnych prostriedkov 154 003 €
a nevyčerpané prostriedky za rok 2015 tvorili sumu 30 904 €. V roku 2016 boli pridelené aj kapitálové
prostriedky na opravu telocvične na ZŠ s MŠ Pavla Demitru vo výške 59 000 €. Výška finančných
prostriedkov pridelená zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie bola 2 551 787 €.
Zriaďovateľ v rámci svojej kompetencie upravil normatívne prostriedky pre jednotlivé školy
nasledovne:
 ZŠ s MŠ Centrum I
- 10 000 €
 ZŠ s MŠ Pavla Demitru
+ 10 000 €
Celkovo pridelené finančné prostriedky z prenesených kompetencií boli určené pre jednotlivé školy
a školské zariadenia nasledovne:
normatívne
nenormatívne
prenosy
kapitálky
ZŠ s MŠ C I
936 884
57 753
23 464
ZŠ s MŠ P. Demit.
471 267
32 314
7 231
59 000
ZŠ s MŠ Pod háj.
899 729
47 748
209
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MŠ C I
CVČ
Mesto spolu

2 307 880

11 664
4 524
154 003

30 904

59 000

Právnické osoby založené mestom
Ako právnické osoby založené mestom sú registrované nasledujúce spoločnosti:
1. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36312941 – 100 %
2. Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom, IČO 36338974 – 100 %
Spoločnosť TSM s.r.o., Dubnica nad Váhom v priebehu roku 2016 vykonávala na základe zmluvy
s mestom pre jeho potreby jednak zber a vývoz komunálneho odpadu, zber a separovanie odpadu vo
forme druhotných surovín (sklo, plasty, kov, ...), údržbu zelene, čistotu mesta a zimnú údržbu
miestnych komunikácií. V roku 2016 boli touto spoločnosťou realizované aj kapitálové aktivity mesta –
rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Spoločnosť Dubnica Invest, s. r. o., Dubnica nad Váhom je spoločnosťou s nulovou aktivitou už viac
rokov. Na okresný súd bol podaný ešte v roku 2014 návrh na jej výmaz, avšak ani do konca
sledovaného roku súd o tomto návrhu nerozhodol.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve príspevkové organizácie, a to DUMAT a Mestskú
polikliniku Dubnica. Informácie o ich hospodárení sú uvedené nižšie.

DUMAT, m. p. o., Dubnica nad Váhom
Celkové plánované príjmy schváleného rozpočtu
DUMAT roku 2016 , m.p.o. boli vo výške
1 005 000 EUR. Príspevková organizácia mala pre rok 2016 v schválenom rozpočte mesta stanovený
príspevok na činnosť vo výške 728 500 EUR na krytie bežných výdavkov. Okrem tohto príspevku
organizácia hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované
sumou 276 500 EUR. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 156 907 EUR a príjmy z poplatkov
a platieb vo výške 146 937 EUR. V priebehu roku zmenou rozpočtu mesta v zmysle uznesení zo dňa
26.1.2016 bol navýšený transfer na bežné výdavky na sumu 838 500 EUR. V upravenom rozpočte
mala teda príspevková organizácia plánované príjmy vo výške 1 115 000 EUR.
Plánované príjmy
Skutočné príjmy
Plnenie

1 115 000 EUR, z toho kapitálový transfer 41 560 EUR
1 101 246 EUR, z toho kapitálový transfer 40 191 EUR
98,77 %

V priebehu roku riaditeľ organizácie v rámci svojich právomocí menil rozpočet bežných výdavkov,
avšak iba medzi položkami ekonomickej klasifikácie, prípadne medzi strediskami.
Plánované výdavky
Skutočné výdavky
Plnenie výdavkov

1 115 000 EUR, z toho na kapitálové výdavky 41 560 EUR,
1 090 234 EUR, z toho na kapitálové výdavky 40 191 EUR.
97,78 %

Príspevková organizácia podľa zákona č. 523/2004 Z.z. § 24 ods.7 uhrádza výdavky na prevádzku,
opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstarávanie hmotného a nehmotného majetku
z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne.
Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet
bol vyrovnaný. V prijatom rozpočte bola táto zásada dodržaná. Kladný výsledok hospodárenia
nemôže organizácia dosiahnuť nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb,
alebo zmenou podmienok, za ktorých bol rozpočet zostavovaný. V prípade tejto organizácie k takým
vplyvom v roku 2016 nedošlo.
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V skutočnosti organizácia vykázala prebytok hospodárenia v sume 11 012 EUR, nakoľko nečerpala
plánované výdavky v rozpočtovanej výške. Avšak na úhradu skutočných výdavkov použila príspevok
zriaďovateľa v plnej výške, čo v súlade s ods. 9 § 24 po uplynutí rozpočtového roka zúčtovala
s rozpočtom zriaďovateľa. Použitie príspevku zriaďovateľa v prvom rade koliduje s vyššie uvedeným
ustanovením zákona.
Mestská príspevková organizácia nevykonávala v priebehu uplynulého roku žiadnu podnikateľskú
činnosť.

Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o., Dubnica nad Váhom
Druhou príspevkovou organizáciou mesta je Mestská poliklinika Dubnica.
Táto organizácia plánovala svoje výdavky kryť vlastnými príjmami. Postupne sa však dostala do zlej
finančnej situácie a hrozil jej finančný kolaps. Keďže mesto zodpovedá za záväzky príspevkovej
organizácie, jedinou možnosťou pre riešenie tejto situácie bolo poskytnutie príspevku od mesta. Jeho
poskytnutím dôjde k zabráneniu reálne hroziacim exekúciám, ktoré by mali priamy nepriaznivý dopad
za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre občanov. Na základe týchto skutočností schválilo
mestské zastupiteľstvo Uznesením č. 165/2016 zo dňa 24.11.2016 nenávratný finančný príspevok
príspevkovej organizácii Mestská poliklinika, m.p.o., Dubnica nad Váhom vo výške 150 000 EUR na
základe ich žiadosti.
V schválenom rozpočte rozpočtovala príjmy vo výške 672 310 EUR, a taktiež aj výdavky v sume
672 310 EUR čo v súhrnnom vyjadrení bol vyrovnaný rozpočet organizácie.
V priebehu roku zmenou rozpočtu zmenila organizácia celkové príjmy 849 610 EUR a v rovnakej
výške rozpočtovala i výdavky. Príjmy organizácie boli rozčlenené na príjmy za:
 Príjmy z vlastníctva v sume 87 600 EUR,
 Poplatky a platby v sume 612 000 EUR,
 Úroky v sume 10 EUR,
 Transfer 150 000 EUR.
Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2016 nasledujúce:
Plánované príjmy
Skutočné príjmy
Plnenie príjmov

849 610 EUR
849 196 EUR
99,95 %

Plánované výdavky
Skutočné výdavky
Plnenie výdavkov

849 610 EUR
827 413 EUR
97,39 %

Porovnaním skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov je zistenie, že organizácia v rozpočtovom
hospodárení dosiahla prebytok 21 783 EUR.

PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Organizácie, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok z rozpočtu mesta
Poskytovanie dotácií sa aj v uplynulom roku riadilo VZN č. 7/2007 a VZN č. 4/2009. Mestu boli
predložené žiadosti o dotácie na akcie, resp. činnosť v roku 2016 v celkovej hodnote 705 419 eur.
Výška požadovaných dotácií bola v súčte 304 610 EUR, teda na viac ako 43 %-tné krytie výdavkov na
akcie z rozpočtu mesta. V schválenom rozpočte mesta na rok 2016 bola vyčlenená na tieto účely
suma 176 500 EUR. Ako je uvedené nižšie, celkom bolo poskytnutých 163 370 EUR na rôzne akcie,
ktorých spolufinancovanie bolo zabezpečené aj zo zdrojov samosprávy, teda mesta. Čerpanie
výdavkov na tento účel dosiahlo v sledovanom roku 92,56 %, čo je percentuálne viac ako akýkoľvek
bežný výdavok mesta podľa ekonomickej klasifikácie (610, 620, 630, 640, 650).
V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2016
poskytnutá dotácia spolu s výškou a účelom ich použitia. Poskytnuté dotácie boli zúčtované v súlade
s ustanoveniami VZN.
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Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu
I.

Telovýchova a šport

130 460,00

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o., Dubnica n. V.
ŠK šachu TJ Spartak ZTS Dubnica n. V.

Atletický klub SPARTAK Dubnica n. V.

10 000,00

ŠK cyklistiky Dubnica n. V.

12 000,00

Mestský futbalový klub, Dubnica nad Váhom

30 500,00

1 500,00

Olympic fitness centrum Dubnica n.V.

3 210,00

Klub Slovenských turistov, Dubnica n. V.

500,00

Kolkársky klub FESA, Dubnica nad Váhom

750,00
1 000,00

JOGGING KLUB, Dubnica nad Váhom

500,00

Raketomodelársky klub, Dubnica n. V.

500,00

BC Dubnica n. V.

500,00

27 050,00

Občianske a záujmové združenia
Záujmové združenie FS Mladosť, Dubnica n. V.

9 000,00

Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica n. V.

13 000,00

Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraja

500,00

Občianske združenie Malá ovečka Dubnica n.V.

200,00

SZ chovateľov ZO Prejta Dubnica n. V.

2 500,00
750,00
1 000,00

CHAmPIoN CLUB Dubnica n. V.

V.

500,00

WILD KINGS Dubnica n. V.

Folklórny súbor-senior Vršatec, Dubnica n. V.

IV.

500,00
33 500,00

TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.

III.

35 000,00

Mestský hokejový klub, Dubnica nad Váhom

TJ Nové Považie - Prejta, Dubnica n. V.

II.

€

Poľský klub Stredné Považie Dubnica n. V.

Náboženské a iné spoločenské služby

100,00

1 200,00

Slovenský rybársky zväz, Dubnica n. V.

500,00

Združenie kresťanských seniorov, Dubnica n. V.

200,00

LAURA združenie mladých, Dubnica nad Váhom

500,00

Vzdelávanie

700,00

Miestny odbor Matice slovenskej, Dubnica n. V.

500,00

ZŠ sv. Dominika Savia Dubnica n. V.

200,00

Sociálne zabezpečenie
Slovenská únia sluchovo postihnutých Ilava

3 960,00
200,00

ZO Diadub Dubnica n. V.

1 000,00

JD na Slovensku 01 Dubnica n. V.

500,00

SZ zdravotne postihnutých Ilava

500,00

Slovenský Červený kríž Považská Bystrica

260,00

JD na Slovensku 02 Dubnica n. V.

500,00

Únia nevidiacich a slabozrakých Dubnica n. V.

500,00

Slovenský zväz zdrav. postihnutých Dubnica n. V.

500,00

SPOLU:

163 370,00
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Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
V priebehu roka 2016 boli dodané nasledovné dokumentácie v celkovej sume 91 418,60 €.
•
•
•

•
•
•
•
•

„Geometrické plány, zamerania“ - geodetické zameranie (polohopis, výškopis, siete) pri MsÚ
v sume 635,00 €
„PD Rekonštrukcia ZŠaMŠ P. Demitru“ – pre zateplenie objektu telocvične bola vypracovaná
PD (stavebná časť, elektro) v sume 660,00 €
„PD chodníky, parkoviská, miestne komunikácie“ bolo dodané a uhradené:
- geodetické zameranie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné
povolenie vrátane inžinierskej činnosti a realizačný projekt stavby „Parkovisko pri bytovom
dome s.č. 634“ v sume 2 600,00 €
geodetické zameranie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre
stavebné povolenie vrátane inžinierskej činnosti a realizačný projekt stavby „Parkovisko pri
bytovom dome s.č. 955“ v sume 2 550,00 €
dopravná štúdia „Priestor okolo Dubničanky“ v sume 1 050,00 €
dokumentácia pre zmenu stavby „Parkoviská pre bytové domy s.č. 424, 438, 440“
pred jej dokončením vrátane inžinierskej činnosti a realizačný projekt v sume 1 300,00 €
projektová dokumentácia (realizačný projekt) stavby „Rekonštrukcia miestnej
komunikácie ul. Kpt. Nálepku“ v sume 5 160,00 €
dokumentácia pre stavebné povolenie (realizačný projekt) stavby „Rekonštrukcia domu smútku
v Dubnici nad Váhom“ v sume 4 500,00 €
„DSP, RP TI Háje/kv. II. 2 etapa“ 4 773,60 €
„štúdia cyklistických trás mesta“ 18 850,00 €
„DÚR, PD rozšírenie a modernizácia budovy MsÚ“ bolo dodané a uhradené:
- architektonická štúdia „Prístavba MsÚ“ v sume 3 900,00 €
- zameranie skutkového stavu budovy MsÚ v sume 1 740,00 €
„PD stredisko triedeného zberu, aktualizácia“ bola dodaná a uhradená predprojektová
a projektová príprava stavby nové ho zberného dvora spolu 43 700 €:
- geodetické zameranie /polohopis, výškopis, siete) v sume 1 430,00 €
- IGP v sume 1 638,00 €
- architektonická štúdia v sume 5 640,00 €
- zámer EIA v sume 11 400,00 €
- PD (DSP) v sume 23 400,00 €
- Posúdenie PD TI v sume 192,00 €

V roku 2016 boli predmetom výdavkov oddelenia výstavby investičné akcie v celkovej hodnote
1 991 225,- €.
Z toho rekonštrukcie materských škôl a telocvične základnej školy boli v objeme 451 592,82 €
v nasledovnom členení:
Investičná akcia

Cena v EUR

Rekonštrukcia ZŠ CII – 87 - telocvičňa

141 307,33

Rekonštrukcia MŠ s.č. 72 - elok. pracovisko CI 29

4 808,02

Rekonštrukcia MŠ s.č. 85 C II.

138 737,20

Rekonštrukcia MŠ s.č.72

166 740,27

Rekonštrukcie materských škôl
Nadväzovali na rozsiahlejšie rekonštrukcie materských škôl z roku 2015 v objeme 1 110 774 €, kedy
boli vecne aj finančne ukončené dve škôlky, MŠ s.č. 72 - elokované pracovisko CI 29 pavilón 1, 2 a
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MŠ Pod hájom. Dokončenie prác na MŠ s.č. 85 CII a MŠ s.č. 72 sa pre prieťahy vo verejnom
obstarávaní na výber zhotoviteľa posunulo do apríla roku 2016.
Rekonštrukcie materských škôl boli primárne zamerané na zvýšenie ich energetickej úspornosti,
sekundárne na zvýšenie kapacity. Podrobnejší popis bol v správe o investičných akciách za rok 2015.
Podľa stupňa poškodenosti a skutočného stavu sa individuálne zrekonštruovali tiež sociálne
zariadenia žiakov, nášľapné vrstvy podláh v jednotlivých miestnostiach, čiastočne sa zrealizovala
výmena svietidiel za energeticky úspornejšie a jednotlivé vnútorné priestory sa po stavebných prácach
vymaľovali. Nie zanedbateľná je skutočnosť, že realizovaná rekonštrukcia materských škôl výrazným
spôsobom prispela k zlepšeniu ich vizuálneho vzhľadu, farebným stvárnením sa priblížili k detskému
svetu a stali sa základným prvkom postupnej humanizácie sídlisk v Dubnici nad Váhom.
Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou, Centrum II 87, telocvičňa
Zníženie energetickej náročnosti spočívalo vo výmene okien a vchodových dverí za plastové,
vybúraní sklobetónovej výplne, čiastočnom domurovaní v okenných plochách, zateplení vonkajších
murovaných stien kontaktným zatepľovacím systémom, zateplení strechy telocvične polystyrénom a
inštalácii novej fóliovej strešnej krytiny. Práce boli pred koncom minulého roka v nevyhovujúcom
počasí pozastavené, od marca však rekonštrukčné práce pokračujú. Zostáva ešte výmena
svietidiel za energeticky úspornejšie, výmena dažďových zvodov, vymaľovanie vnútorných
priestorov, dokončenie vonkajšej fasády budovy. Predpoklad ukončenia prác je v máji tohto roku,
v objeme 122 700 €. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť, že na rekonštrukciu strechy bola
Ministerstvom školstva schválená dotácia vo výške 59 000 €.
Zníženie energetickej náročnosti sa prejaví nielen v znížení prevádzkových nákladov budovy, ale aj
vo výraznom navýšení komfortu samotnej výučby na škole.
V roku 2016 mesto uzatvorilo zmluvy na investičné akcie týkajúce sa rekonštrukcie sály MsDK
a rekonštrukciu Domu smútku, s finančným plnením vo výške 476 831,02 EUR.
Rekonštrukcia bábkovej sály MsDK- digitálne kino
Prestavba bábkovej sály na digitálne kino súvisela s prechodom premietania na digitálnu technológiu.
Prestavba mala za cieľ aj modernizáciu a rekonštrukciu jej súvisiacich priestorov. Priestory bábkovej
sály nespĺňali nároky na súčasný štandard prevádzky, ako tak po stránke normového užívateľského
komfortu, štandardu technického vybavenia, tak aj po stránke bezpečnosti a ekonomiky prevádzky.
Požiadavkám na bezbariérové užívanie verejných stavieb priestorové doterajšie riešenie bábkovej
sály tiež nevyhovovalo.
Stavebné úpravy boli zamerané na vnútorné priestory a povrchy (nové podlahy, obklady, stropné
podhľady, výmena všetkých dverí a okien, vymaľovanie priestorov a pod.), výmenu zariaďovacích
predmetov a mobiliáru, rekonštrukciu zdravotechnických a vykurovacích rozvodov, novú
elektroinštaláciu (silnoprúd, slaboprúd), modernú vzduchotechniku, vnútorné osvetlenie priestorov
a akustiku sály. V snahe vytvoriť modernú „multifunkčnú miestnosť“, bolo potrebné investovať nemalé
finančné prostriedky do technológií (cca 170 tis.€). V zrekonštruovanej sále sa nachádza moderná
scénická a pódiová technika,
elektroakustická a video technológia pre filmové predstavenia,
divadelné, tanečné, hudobné, zábavné, záujmovo-umelecké, klubové a iné kultúrno-spoločenské
aktivity.
Z dispozičných a prevádzkové zmien je dôležité spomenúť vytvorenie bezbariérového prístupu do
foyeru schodiskovou šikmou plošinou, úpravu šatne a vytvorenie priestoru pre predaj lístkov
a občerstvenia, zmenu dispozície hygienického zázemia návštevníkov a úpravu podlahy javiska
a prístupu na pódium.
Kapacita súčasného hľadiska je 62 miest na sedenie v komfortných kreslách, z toho 4 miesta sú
vyhradené a vybavené odnímateľnými kreslami pre 2 imobilných divákov. Okrem toho sú v zadnej
časti hľadiska dve sedačky pre 6-8 divákov. Pre prevádzku divadelnej a inej produkcie zostali pri sále
k dispozícii šatňa pre hercov so sociálnym zázemím a skladom. Vstup do šatne je z chodby pozdĺž
sály, z javiska je pre účinkujúcich 1 samostatný únikový východ priamo dvora kultúrneho domu.
Samotná rekonštrukcia trvala 8 mesiacov a oproti projekčným nákladom sa ušetrilo cca 90tis.€.
Z celkovej sumy uvedenej v tabuľke boli naviac práce v hodnote približne 25 tis €. Išlo
o neprojektované práce ktoré sa vyskytli nečakane v priebehu rekonštrukcie a boli nevyhnutné pre
ďalšiu realizáciu prác, taktiež sa dopĺňalo vybavenie sály a súvisiacich priestorov bežnými doplnkami.
Rekonštrukcia domu smútku
Stavebné úpravy boli zamerané na opravu fasády, ríms, dreveného obkladu, lokálnu opravu strešnej
krytiny a dažďového odkvapového systému, výmenu okien, dverí a exteriérových zasklených stien.

105

V interiéri rekonštrukcia zahŕňa výmenu poškodených pôvodných povrchových úprav podláh, stien
a stropov a výmenu vybraného mobiliáru a zariadenia miestností.
Rekonštrukcia bola začatá v minulom roku, avšak bez finančného plnenia. Práce pokračujú od marca,
pričom predpoklad dokončenia prác je problematické stanoviť. Dom smútku nie je možné uzavrieť,
práce sa realizujú za plnej prevádzky, pričom sa dodávatelia musia prispôsobiť smútočným
obradom. Predpokladaná suma finančného plnenia v tomto roku je oproti zmluvnej cene (81 741 €)
navýšená o avizované naviac práce.
Rozšírenie parkovísk a úpravy vnútroblokov v celkovej výške 659 561,18 €:
Investičná akcia
Cena v EUR
Parkovisko a úprava vnútrobloku ul. Partizánska
Rozšírenie parkoviska C II BD s.č. 84 + rek. chodníkov

121 519,00
28 951,76

Úprava MK a parkovisko C II BD s.č. 74 a 79

119 057,85

Parkoviská ul. Bratislavská BD s.č. 418, 420, 422

190 101,09

Parkoviská ul. Bratislavská BD s.č. 440, 438,
Parkovisko pri BD s.č. 955

Fin. plnenie z roku 2015

Fin. plnenie z roku 2015

79 470,99
109 521,66

Parkovisko Pod kaštieľom BD s.č. 634

862,21

Parkovisko Nad kostolom

10 076,62

Akcie „Parkovisko a úprava vnútrobloku ul. Partizánska“ a „Úprava MK a parkovisko C II BD
s.č. 74 a 79“ boli ukončené s menšími nedorobkami v roku 2015 a boli predmetom finančného
plnenia v roku 2016.
Je potrebné podotknúť, že vo finančných nákladoch uvedených v tabuľke pri jednotlivých akciách je
zväčša zahrnutá nielen samotná realizácia parkovacích miest, ale aj stavebná úprava vjazdov,
rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov, výstavba nových,
rekonštrukcia prislúchajúcich
komunikácií, stavebné a terénne úpravy, rekonštrukcia a výstavba nových odstavných plôch pre
kontajnery, odvodnenie terénu, vytýčenie sietí a inžinierska činnosť.
Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk pred bytovým domom CII s.č. 84
Priestor parkoviska, chodníkov, vstupov bol odfrézovaný a následne bol položený nový asfaltový
povrch.
Parkoviská ul. Bratislavská BD s.č. 418, 420 a 422
Časť prác sa zrealizovala v roku 2015. V roku 2016 bolo dokončené asfaltovanie, terénne úpravy,
osvetlenie, vodorovné dopravné značenie a priestor pred garážami so zámkovej dlažby. Celkový
počet parkovacích miest 50. Celá akcia bola predmetom finančného plnenia v roku 2016.
Parkoviská ul. Bratislavská BD s.č. 440,438
Projekt stavby bol navrhnutý ako riešenie pozostávajúce z troch samostatných častí. Parkoviská pred
bytovými domami s.č. 440 a 438 sú zrealizované. Tretia časť stavby nebola začatá z dôvodu podania
petície.
Pred bytovým domom s.č. 438 je zrealizovaných 14 kolmých parkovacích miest. Parkovacie miesta sú
plynulo napojené na spevnenú plochu pred bytovým domom. Pred bytovým domom s.č. 440 je
zrealizovaných 15 kolmých parkovacích miest.. Parkovacie miesta boli taktiež plynulo napojené na
spevnenú plochu pred bytovým domom. Z dôvodu podania petície obyvateľov bytového domu
s.č. 352 došlo k zmene projektovej dokumentácie, z čoho vyplynula nutnosť podať žiadosť o zmenu
stavby pred dokončením. Z uvedeného dôvodu sa táto časť stavby v roku 2016 nezrealizovala, ale
bude predmetom vecného a finančného plnenia v roku 2017. V novej projektovej dokumentácii je
navrhnutých 12 kolmých parkovacích miest.
Celkový počet novo vytvorených parkovacích miest bude 41.
Parkoviská pri BD s.č. 955
Stavba rieši nové parkovacie miesta pred bytovým domom s.č. 955 a popri miestnej komunikácií
vedúcej k poliklinike. Pred bytovým domom s.č. 955 sa pôvodné spevnené plochy vybúrali a nahradili
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novými. Vybudovalo sa parkovisko s 10 kolmými parkovacími miestami. Popri miestnej komunikácií sa
vybudovalo 29 kolmých parkovacích miest. Celkový počet parkovacích miest 39.
Parkoviská pri BD s.č. 634 Pod Kaštieľom
Časť prác sa zrealizovala v roku 2015, bez finančného plnenia. Práce pokračujú v tomto roku. Pri
bytovom dome s.č. 634 sa pôvodné spevnené plochy vybúrajú, taktiež časť trávnatej plochy
a nahradia novými. Parkovisko bude mať 44 kolmých parkovacích miest, dve parkovacie miesta budú
vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Spevnené plochy pre
peších budú plynulo napojené na jestvujúce plochých a to minimálnej šírky 1,6 m. Vstupy do bytového
domu sa zrekonštruujú. Pôvodné plochy z liateho asfaltu sa vybúrajú a nahradia
novými bezbariérovými z betónovej dlažby. Okolie bytového domu prejde tiež rozsiahlymi terénnymi
úpravami.
Parkovisko Nad kostolom
V tejto lokalite sa riešilo vybudovanie parkovacích miest pre osobné automobily a spätná úprava
miestnej zelene, v rozsahu priestorových možností. Asfaltová komunikácia sa rozšírila a vznikla
plocha, na ktorej sa vybudovalo 8 kolmých parkovacích miest.
Rekonštrukcie miestnych komunikácii a chodníkov v celkovej výške 328 744,95 €:
Investičná akcia

Cena v EUR

Rekonštrukcia chodníka Nad Zábrehom

7 689,70

Rekonštrukcia bezbariérových chodníkov BD s.č. 1088

2 312,52

Rekonštrukcia chodníka Pod kaštieľom za BD s.č. 627

11 588,51
9 223,43

Rekonštrukcia chodníkov ul. Bratislavská a ul. Pionierska
Rekonštrukcia MK – ul. Družstevná - Prejta

50 495,48

Fin. plnenie z roku 2015

Rekonštrukcia MK a križovatky nad Zábrehom

32 914,90

Fin. plnenie z roku 2015

Rekonštrukcia MK ul. nad zábrehom

83 615,87

Fin. plnenie z roku 2015

Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku I. etapa

124 687,20

Fin. plnenie z roku 2015

Rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku II. etapa

6 217,34

Rekonštrukcie MK pri ktorých je v tabuľke uvedená poznámka (fin. plnenie z roku 2015), boli
kompletne zrealizované v roku 2015, ale boli predmetom finančného plnenia v roku 2016.
Položky za jednotlivé investičné akcie neobsahujú len náklady na samotnú rekonštrukciu povrchov,
ale aj odvodnenie terénu, vytýčenie inžinierskych sietí, osadenie obrubníkov, vybudovanie prípadne
čistenie vpustí, terénne úpravy a dopravné značenie.
Plánovaná rekonštrukcia MK ul. Kpt. Nálepku - II. etapa sa skomplikovala po použití špeciálnej
diagnostiky jestvujúcej vozovky a zistení nevhodných podkladových vrstiev.
Mesto muselo zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie, hydrogeologický prieskum
a vytýčenie inžinierskych sietí. Projekt rieši nielen rekonštrukciu podkladových vrstiev a krytu vozovky,
rekonštrukciu ľavostranného chodníka, ale aj ich odvodnenie. Samotná realizácia prác bola preto
presunutá do plánu investičných akcií v tomto roku.

Ostatné investičné akcie v roku 2016 vo výške 74 495,09 €:
Investičná akcia

Cena v EUR

Nový cintorín – terénne úpravy

2 572,00

Cintorín – úprava chodníkov urnový háj

4 644,58

Odstavné plochy pre kontajnery – ul. Hasičská s.č. 1094,1091
Odstavné plochy pre kontajnery – Pod Hájom BD s.č. 1081

4 358,01 Fin. plnenie z roku 2015
4 712,00

Odstavné plochy pre kontajnery – Macov Dvor

4 360,92

Dažďová vpusť – Pod Kaštieľom

600,00
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Háje Q II- 2.etapa spoluúčasť inžinierske siete IBV

53 247,58

Terénne úpravy na novom cintoríne súviseli so stavebnými prácami v roku 2015 a realizáciou
nových chodníkov v zmysle spracovaného regulačného plánu. V priestoroch urnového hája na starom
cintoríne sa vybudovali nové prístupové chodníky zo zámkovej dlažby. Ich dokončenie s napojením na
jestvujúci komunikačný priestor je plánované v tomto roku.
Odstavné plochy pre kontajnery a prístupové chodníky od bytových domov sa museli riešiť
z dôvodu nevhodného prístupu a častých dopravných kolízií.
Spoluúčasť mesta na výstavbe technickej a dopravnej infraštruktúry v rozvojovom území Háje
QII - 2.etapa IBV v uvedenej výške bola refinancovaná v súlade so schváleným uznesením MsZ
č.348/2014, zo dňa 25.09.2014. V roku 2014 spoločnosť LORAS s.r.o. uzatvorila s mestom zmluvu
o spolupráci a spolufinancovaní investície č.211/2014. V tejto zmluve sa mesto
zaviazalo
spolupodieľať sa na nákladoch vo výške 34% zo skutočných nákladov na vybudovanie infraštruktúry
pri výstavbe IBV a HBV v uvedenej lokalite.

Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom
Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2016 činili čiastku celkom 859 795 €.
Z toho za zber triedeného odpadu 267 144 €, kuchynského bioodpadu zo základných škôl 2 059 €,
a za čistenie nelegálnych skládok sa zaplatilo 9 181,55 € a 3 678,70 € sa zaplatilo za vývoz odpadu
pri rôznych akciách poriadaných mestom.
Príjmy za skládkovanie odpadu za rok 2016 činili 336 475,62 €. Za vytriedené suroviny sme získali za
prvý polrok roku 2016 sumu 49 668,63 €. Síce v druhom polroku 2016 nemá mesto príjmy za odpredaj
druhotných surovín, ale zároveň nemá náklady na zabezpečenie triedenia a zvozu papiera, plastov,
skla, kovov a tetrapakov, takže je to ešte pre mesto výhodnejšie.
Pri príležitosti „Dňa Zeme“ sme tak ako každý rok zorganizovali „upratovaciu“ akciu. Zamerali sme sa
na vyčistenie mesta, okolitej prírody a Dubnického potoka. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci dubnických
základných škôl. Každoročne sa do týchto aktivít zapájajú aj mestské organizácie ako rybári,
záhradkári a dobrovoľný hasičský zbor. Spolu sa pri tejto akcii vyzbieralo 11,26 t odpadov.
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Vyhodnotenie Dubnickej envirojari 2016 sa konalo na Námestí Matice slovenskej, kde oprávnená
organizácia ENVI -PAK, a. s. pripravila pre deti program zameraný na ekovýchovu rôznymi hrami.

Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2016
Celková produkcia komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom sa v roku 2015 prudko znížila
(až o takmer -10%). Celkovo sa znížilo množstvo odpadov o 1 004 ton. Opäť sa najvýraznejšou
mierou na tomto vysokom výkyve podpísali biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých
množstvo sa medziročne znížilo až o -44,8%.
Kým celkové množstvo KO sa výrazne znížilo, celkové množstvo zneškodnených odpadov sa žiaľ
nepatrne zvýšilo (o +0,2%). V podstate však zostalo na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku.
Vysoký výkyv produkcie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene a záhrad (menej o 750 ton)
spôsobil vysoké medziročné zníženie množstva zhodnotených odpadov, až o -23,1%. Veľmi
negatívne to ovplyvnilo aj celkovú bilanciu miery zhodnotenia odpadov. Medziročne sa znížila miera
účinnosti triedeného zberu o -6,3% a dosiahla úroveň len 36,7%. Účinnosť triedenia na podobnej
úrovni bola v Dubnici nad Váhom v roku 2010.
ROK

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zneškodnené (t)

6 459

6 865

6 871

6 526

6 393

5 779

5 747

5 560

5 832

5 845

5 715

Zhodnotené (t)
Celkom
komunálne
odpady (t)

1 894

2 434

2 423

2 711

3 497

4 023

3 603

3 836

4 413

3 396

4 322

8 353

9 299

9 294

9 237

9 891

9 802

9 350

9 396

10 245

9 241

10 037

Trend produkcie (%)
Zmesový
komunálny odpad
Zmiešané stavebné
odpady
Objemný odpad
Ostatné
zneškodnené
Zneškodnené
celkom
Miera zneškodnenia
(%)

4,4

11,3

-0,1

-0,6

7,1

-0,9

-4,6

0,5

9,0

Papier a lepenka
Plasty
Sklo
Drobný stavebný
odpad
Objemný odpad
Bioodpady (zo
zelene)

-9,8

8,6

4566

4664

5090

4838

4704

4507

4542

4327

4318

4221

4375

758
717

895
1103

768
870

569
886

613
904

425
736

396
601

557
423

796
438

1024
502

259
611

418

203

143

232

171

111

208

252

281

98

470

6 459

6 865

6 871

6 526

6 393

5 779

5 747

5 560

5 832

5 845

5 715

77,3

73,8

73,9

70,6

64,6

59,0

61,5

59,2

56,9

63,3

56,9

431
81
214

549
93
238

482
146
270

621
125
273

651
119
280

745
140
342

733
191
333

642
187
341

815
183
339

791
200
368

870
201
385

0
353

0
0

367
0

527
0

712
6

706
186

943
309

803
351

532
274

548
611

723

1475

1068

1012

1585

1740

785
249
110
5

1209

1673

923

1089

109

Bioodpady
(kuchynské)
Elektroodpady
Kovy
Šatstvo a textílie
Kompozitné obaly
Opotreb.
pneumatiky a guma
Batérie a
akumulátory
Jedlé oleje a tuky
Nebezpečné
odpady *
Zhodnotené celkom
Miera zhodnotenia
(%)

33
13
18
10

30
16
15
9

39
22
14
5

59
38
23
12

59
35
30
3

74
33
25
12

82
31
46
17

82
34
35
20

4
92
51
62
17

15
85
77
74
22

14
89
122
87
13

10

5

7

13

11

14

27

29

17

30

14

7

4

2

5

3

2

1

2
1

2
1

2
1

1
2

0

1

1

3

3

3

3

3

2

1

1 894

2 434

2 423

2 711

3 497

4 023

3
3
603

3 836

4 413

3 396

4 322

22,7

26,2

26,1

29,4

35,4

41,0 38,5

40,8

43,1

36,7

43,1
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Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov
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Objem zneškodneného odpadu sa od roku 2011 pohybuje do 5 845 t. Celková produkcia
komunálnych odpadov (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2016 zrástla (až o takmer 8,6%). Celkovo
sa zvýšilo množstvo odpadov o 796 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto náraste podpísal
objemný odpad, ktorého množstvo sa zvýšilo až o 21,8%. Kým celkové množstvo KO sa zvýšilo,
celkové množstvo zneškodnených odpadov sa nepatrne znížilo o -2,2%. V podstate však kleslo o 130
t oproti predchádzajúcemu roku. Vysoký výkyv produkcie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene
a záhrad v roku 2015 (menej o 750 ton) sa podarilo zvýšiť o 166 t (o 17,9%) ale nepodarilo sa zvýšiť
produkciu zhodnotených odpadov zo zelene a záhrad ako v roku 2014. Celková bilancia miery
zhodnotenia ostatných odpadov vzrástla o 27,3% a vrátila sa na úroveň z roku 2014. Medziročne sa
zvýšila miera účinnosti triedeného zberu o 6,3%. Účinnosť triedenia sa vrátila po minuloročnom
poklese na úroveň, ktorá bola v Dubnici nad Váhom v roku 2014. V oblasti zneškodňovania je
negatívom, že sa v roku 2016 nepodarilo znížiť množstvo zneškodňovaného zmesového
komunálneho odpadu, nárast o 3,6%. Medziročne sa zvýšilo množstvo zneškodňovaného ostatného
odpadu, až o +379,5%! Žiaľ, sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených objemných odpadov (o takmer
+21,8%). Prudko kleslo množstvo zmiešaného stavebného odpadu o -74,7%. Na tomto negatívnom
výsledku sa najviac podpísalo spoplatnenie za odovzdanie DSO na zbernom dvore. Množstvo
zhodnotených odpadov sa zvýšilo o 926 t (27,3%). Najviac k tomu prispel nárast množstva
zhodnoteného papiera a lepenky (10,1%). Pri zhodnotení skla, plastov, kovov, šatstva a textílií, sa
dosiahli historicky najvyššie množstvá. Množstvo zhodnoteného skla stúplo o +4,5%, plastov o +0,6%,
šatstvo a textílie o +17,7%. Kovy stúpli až o +58,2%. Bolo to dôsledkom veľmi výrazného poklesu
výkupných cien vo výkupniach kovov, a kovy sa začali výraznejšie odovzdávať v zbernom dvore.

Ochrana prírody a správa mestskej zelene
Údržba trávnikov sa v roku 2016 vykonávala v šiestich lokalitách na ploche 560 439 m2 s nákladmi
223 403 €. V údržbe je zahrnuté kosenie s odvozom 5 krát do roka, čistenie trávnikov od odpadkov,
výsadieb a záhonov 2 krát za týždeň, mobilné nádoby, čistota, zálievka, jesenné vyhrabanie a odvoz
lístia.

lokalita

Údržba trávnikov v meste na základe zmlúv
plocha v m2 zmluvy r. 2017 - 2018 na subjekt údržby zelene
1na 1 rok
v r. 2016 - 2018

1. Pod hájom
2. CII. Rozptyl
3. C I.
4. Pod Kaštieľom
5. Bratislavská...
Prejta
Cintoríny- Dca, Prejta,
Lieskovec
6. PH – „Učko“
Spolu :

91 792
96 504
95 115
81 784
98 070
32 302
24 926

32 050,94
29 850,53
35 806,34
25 504,14
28 263,50
28 821,31
31 247,45

PETMART s.r.o
PETMART s.r.o
TSM
Greencity s.r.o
PETMART plus
TSM
TSM

39 946

11 859,64

PETMART plus

560 439

223 403,85

Výsadby a sadové úpravy
V prvom polroku sa realizovala výsadba priestoru pri Mestskej poliklinike, boli vysadené Acer
palmatum, Sophora japonika, Budleja modrá a biela, Prunusy v celkovej hodnote - 1 121,28 €.
Letničkové záhony boli vysadené: Námestie Matice Slovenskej – tzv. „Bakyčka“, Kuhový záhon Park
J.B.Magina, Záhon pred OD Máj,
Zároveň v jarných mesiacoch sa vykonávalo dosadenie trvaliek do záhonov na Námestí Matice
slovenskej, pred MsÚ a dosadenie drevín a trvaliek do mobilných nádob. Celkové náklady : 5 303,86
€.
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Okrem toho na mestské pozemky pribudli stromy, ktoré nerealizovalo mesto, ale boli vysadené
v rámci náhradnej výsadby za výrub drevín inými spoločnosťami : Pal-kov výsadba v lokalite
Centrum I. BD 26 – 1 ks lipa, 1 ks hloh, 1 ks čerešňa, 2 ks smrek.
Ďalšia výsadba nových drevín a krov v meste sa realizovala v mesiacoch október-november 2016.
V meste pribudlo v tomto roku 90 kusov drevín a 169 kusov krov. Výsadby prebiehali na Pionierskej
a Bratislavskej ulici v častiach, kde sa realizovali parkoviská pri bytových domoch. Nové stromy
pribudli aj na sídlisku Centrum I. a to v blízkosti bytového domu č. 26, kde výsadbu robila právnická
osoba ako náhradnú výsadbu na základe výrubového povolenia. Aj v blízosti bytových domov č. 44
a 39 sa obyvatelia budú môcť v budúcnosti pokochať novo vysadenými kvitnúcimi drevinami.
S výsadbami sa pokračuje tiež v takzvaných predzáhradkách bytových domov. V tomto roku sa
vysadili predzáhradky pri bytových domoch č. 627 a 636 na sídlisku Pod Kaštieľom a pri bytových
domoch č. 1281, 1282, 1283 a 1284 na ulici Partizánskej. V blízkosti vchodov sa sadia z priestorových
dôvodov prevažne kry, nízko kmenné dreviny alebo úzke formy stromčekov. Výsadby boli na
sídliskách v tomto roku zamerané na doplnenie kvitnúcich drevín ako napríklad čerešňa pílkatá, slivka
čerešňoplodá, jabloň okrasná, štedrec hybridný, jaseňovec metlinatý, ľaliovník tulipánokvetý. Medi
zaujímavé stromy patria gledíčia trojtŕňová, sophora japonská, javor ohnivý či aljašská čučoriedka.
Z ihličnanov sa vysadili smreky omorikové, smreky obyčajné a cédre himalájske. Na sídlisku Pod
hájom pri garážach pribudla aleja pagaštanu pleťového, ktorého kvety sú sfarbené do ružova.
Výsadbu aleje realizovala firma s pôsobením na území mesta ako náhradnú výsadbu za vyrúbané
dreviny vo svojom areáli. Nové kry a dreviny s nízkym kmienkom boli vysadené aj v okolí polikliniky
a doplnené do mobilných nádob v celom meste. Celková suma jesennej výsadby stromov a krov
predstavuje čiastku 10 961,41 €.
Spolu sa preinvestovalo na výsadby v rátane letničiek, trvaliek a dvojročných rastlín sadených na
jeseň 16 265,27 €.

Iné bežné a nevyhnutné údržby sa v roku 2016 realizovali nasledovne :
-

Údržba Raimovej hrobky, okolia, bunker veľryba, historický chodník v cene : 2 400 €
Kosenie koryta Dubnického potoka – boli realizované 2 kosby v cene : 2 400 €
Čistenie odtokových žľabov v parku J.B. Magina v cene 1 037 €
Údržba detských ihrísk, mobiláru v meste v cene : 3 078,70 €
Revitalizácia trávnikov a ruderálnych plôch – 12 000 m2

V rámci údržby zelene prebiehala starostlivosť o detské ihriská počas roku 2016 v počte 13 DI.
Pravidelne as v čase sezóny udržiavali 1 x do týždňa zametaním, vyzberaním odpadkov a vysypaním
odpadkových košov. Lavičky sa udržujú počas celého roka, dopĺňajú sa chýbajúce alebo poškodené
dosky. V roku 2016 boli všetky lavičky na Námestí Matice Slovenskej ošetrené špeciálnym olejom.

Údržba zelene v meste
subjekt údržby
zelene v r. 20162018

objednávky
rok 2016

PETMART s.r.o

24 737,79

TSM s.r.o.

65 416,49

iný- Konzult

5 160,00

SPOLU :

95 314,28

kosbaokrajové
časti

17 306,99

údržba
námestia

11 784,96
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Lavičky

3 078,70

výsadby
záhonov,
drevín,
mob.

orezy ,
výruby
drevín

14 585,27

6 000,00

1 680,00

23 132,39

16 265,27

29 132,39

Fotodokumentácia výsadby v meste

Pionierska

Centrum I.

Pri okružnej
križovatke

Pod Kaštieľom

Partizánska
Pod Kaštieľom
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Oddelenie kultúry a knižnice
Oddelenie kultúry zrealizovalo v roku 2016 kultúrne podujatia v počte 75. Veľkú časť 38,7% tvoria
mestské podujatia, ktoré netvoria príjem, tzn. že sú plne hradené z rozpočtu mesta. Organizované sú
ku významným štátnym sviatkom, pamätným dňom, sviatkom ročného cyklu ako sú napríklad:
Silvester, oslobodenie mesta, stavanie májov, oslavy 1. mája, fašiangy, pálenie Ďura, kultúrne leto a
iné. Ďalšími podujatiami, ktoré zabezpečuje oddelenie kultúry, sú príjmové podujatia ako sú koncerty,
divadlá, detské platené predstavenia a iné. Tieto tvoria 57,3% z celkového počtu podujatí. Ostatné 4%
tvoria podujatia spojené s cestovným ruchom, projektami atď. Samostatnú kapitolu tvorí podujatie
Dubnický folklórny festival a prevádzka Kina Lastovička.
V decembri 2015 na základe iniciatívy oddelenia kultúry a vypracovania žiadosti o dotáciu bola začatá
rekonštrukcia Bábkovej sály pre potreby digitálneho kina. Rekonštrukcia bola ukončená v mesiacoch
júl, august 2016. Slávnostné otvorenie Kina Lastovička sa uskutočnilo 28. augusta 2016 o 10:00 hod
premietaním detského filmu Hľadá sa Dory. Predstavenie bolo určené pre deti zo sociálne slabých
rodín. Od otvorenia do 31.12.2016 bolo uvedených 201 filmových predstavení, ktorých návštevnosť
dosiahla 4367 platiacich divákov. Od tohto momentu sme zaznamenali nárast záujmu obyvateľov aj o
iné kultúrne podujatia a celkovo sa zvýšila návštevnosť mestského domu kultúry. Veľký záujem o kino
bol hlavne v dňoch voľna a medzi vianočnými sviatkami. Divácke ohlasy na úroveň rekonštrukcie a
komfort sú len pozitívne.
Predaj vstupeniek na všetky podujatia je zabezpečený v štyroch pokladniach: oddelenie kultúry MsDK
– kancelária č.3, Dubnické múzeum, mestská knižnica a v pokladni kina 30 min pred predstavením.
Veľkým pozitívom je webová stránka kino.dubnica.eu a kultura.dubnica.eu, kde si môžu diváci
vstupenky zakúpiť online a zároveň je možné divákov informovať o zmenách, novinkách, či extra
nasadených filmoch. Zakúpenie vstupeniek online využilo takmer 30% divákov. Významnú úlohu pri
propagácii zohrali aj facebookové stránky oddelenie kultúry a Kino Lastovička. FB stránka oddelenia
kultúry má 750 fanúšikov z toho 371 z Dubnice nad Váhom, ostatní sú z okolitých miest a obci. FB
stránka Kina Lastovička má 556 fanúšikov z toho 310 z Dubnice nad Váhom. Ako promoakciu sme pre
pedagógov základných a stredných škôl v našom meste a v regióne ponúkli zľavnené vstupné na film
Učiteľka. Aj vďaka tomu sa nám podarilo vypredať 3 predstavenia a zároveň dostať naše kino do
povedomia v regióne.
Okrem uvedených činností súvisiacich s organizáciou podujatí oddelenie kultúry zabezpečuje po
organizačnej stránke vydávanie mesačníka Dubnické noviny, rozhlas (prijímanie oznamov a
vyhlasovanie), prijímanie oznámení o kultúrnych podujatiach (evidencia a vyjadrenie ku jednotlivým
oznámeniam), vedenie kroniky (zabezpečuje pracovník na dohodu), spolupracuje na partnerských
podujatiach družobných miest, koordinuje prácu divadelných súborov Dubnické divadlo a Oskar.
Oddelenie kultúry pracuje v počte 3 pracovníkov. Samotné premietanie a predaj vstupeniek pred
filmovým predstavením sú zabezpečované vždy 1 pracovníkom na dohodu o vykonaní práce.
Podujatia v roku 2016
Mestské podujatia: 27 z toho: 6 výstav, 12 koncertov, 3 komponované (Oslavy oslobodenia a stavanie
májov, Oslavy 1. mája, Literárna grotta), 2 divadlá - Mikuláš, Fantagíro (DS Oskar), 3 iné - Kvapka
krvi, Deň behu pre všetkých, vyhodnotenie športovcov, 1 prednáška: Ľubomír Olach
Miestne tradície: 2 (fašiangy, Ďuro)
Príjmové podujatia: 28 z toho: 18 divadiel, 8 koncertov, 1 prednáška, 7 letné kino
Detské podujatia: 9
Projekty: 3 z toho:
- 22. Dubnický folklórny festival podporený Ministerstvom kultúry SR, Trenčianskym
samosprávnym krajom
- Ľudová kultúra starej Dubnice – kniha: 2015/2016, podporený Ministerstvom kultúry SR
- Kultúrne poukazy, Ministerstvo kultúry SR
Cestovný ruch: Region Tour Expo
23. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou
Organizátori 23. ročníka Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou ešte v pondelok
29. augusta odprevadili posledných zahraničných účinkujúcich naspäť do Hongkongu. Každý rok sa
snažia priniesť niečo zaujímavé a originálne. Už vo štvrtok pred oficiálnym otvorením Dff sa
uskutočnilo na nádvorí Dubnického kaštieľa „Festivalové ladenie", kde sa predstavila hudobná skupina
Banda, bol uvedený nový český film Děda a večer ozvláštnil historicko-folklórny mapping na stenách
nádvoria kaštieľa.
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V piatok od rána sa na priestoroch Nám. sv. Jakuba sústredili remeselníci, jarmočníci, predavači s
rôznym tovarom a v popoludňajších hodinách sa predstavili na javisku pred ABC deti z dubnickej
Prvosienky a Kolísky. Z detských hostí sa predstavili Radosť z Trenčína a Mladosť z Považskej
Bystrice. Oficiálne otvorenie 23. Dff sa uskutočnilo na nádvorí Dubnického kaštieľa za sprievodu
trombitášov Štefánikovcov z Nimnice. V programe sa predstavili CreDance a Všetečníci z Bratislavy.
Od siedmej hodiny večera až do tretej hodiny rána „Pod tehelňu" vyhrávali zahraničné a slovenské
súbory.
Sobotňajší večer si mohli diváci vybrať z dvoch javísk, Dutaf Centra a kaštieľa. Aby bolo
uspokojených, čo najviac divákov, bola pripravená na ihrisku Dutafu veľkoplošná obrazovka a tak
mohli diváci v pohodlí sledovať všetko, čo sa deje na javisku amfiteátra. Vyvrcholenie večera patrilo
veľkého hudobnému festivalovému ohňostroju.
V nedeľu ráno o desiatej hodine už pred mestským domom kultúry poskakovali Mimoni a vítali deti do
nového digitálneho kina Lastovička. Popoludní vyvrcholil 23. ročník Dubnického folklórneho festivalu s
medzinárodnou účasťou v športovej hale, kde sa predstavili v programe „Rodáci mojej duše, krajiny!"
všetky folklórne súbory. Súčasťou slávnostného záveru bolo vyhlásenie Laureáta 23. Dff, ktorým sa
stal folklórny súbor Hornád z Košíc.
Na organizácii festivalu sa spolupodieľali: České folklórne združenie, Ústredie ľudovej umeleckej
výroby; sponzori: Fond na podporu umenia, Trenčiansky samosprávny kraj, MSM Martin s.r.o., Eltodo
Osvetlenie, s.r.o., Hermes Group, s.r.o., A.V.I.S. - ISD&S, s.r.o., Brantner Altgas s.r.o., DNV Energo,
a.s., Jamp s.r.o., Dubnica nad Váhom, Danfoss power solution a.s., Záhradkárske centrum U
Lukáčov, ASFA - KDK, s.r.o., Petmart, s.r.o., Považská VS, a.s., Slov-matic, s.r.o., Maurit, s.r.o.,
Konzult-DCA, s.r.o.;
Účinkujúci:
3 zahraničné súbory: Kidance z Číny, Rúže z Česka, Batala z Rakúska,
8 slovenských súbory: Abada, Credance, Všetečníci a Živel z Bratislavy, Hriňovčan z Hriňovej,
Aranykert z Gabčíkova, Hornád z Košíc, Krtíšan z Veľkého Krtíša;
5 folklórnych skupín: Podžiaran z Papradna, Manínec z Podmanína, Praznovanka z Práznova,
Dúbrava z Jasenice, Javorníček z Hvozdnice;
2 detské folklórne súbory: Mladosť z Považskej Bystrice, Radosť z Trenčína,
5 dubnických FS: Prvosienka a Kolíska z Dubnice nad Váhom, ale aj dubnickým folklórnymi súborom
Mladosť, Vršatec, Dubnička
Vyhodnotenie činnosti mestskej knižnice za rok 2016
V roku 2016 bola činnosť knižnice zameraná na knižnično-informačné služby, medzi ktoré patria
prezenčné a absenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií a
špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť.
Na webovej stránke knižnice sú dostupné informácie pre čitateľov a on-line katalóg, prostredníctvom
ktorého si môže ktokoľvek z domu pozrieť fond knižnice, zoznam nových kníh, zistiť dostupnosť
konkrétneho titulu. V roku 2016 bolo uskutočnených 2.636 vstupov čitateľov do tohto katalógu.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity boli zamerané prevažne na deti a mládež, knižnica pri ich
organizácii spolupracovala s materskými a základnými školami. Knižnica pripravila 24 podujatí, z
toho 18 bolo určených pre deti do 15 rokov. Knižničné podujatia navštívilo celkovo 650 záujemcov.
Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť
Výpožičné služby – spolu výpožičiek: 69.658, z toho odborná literatúra 15.004 beletria 37.009, mládež
beletria a náučná 10.496, výpožičky periodík 7.149.
Medziknižničná výpožičná služba: z iných knižníc – 20, iným knižniciam – 3.
Počet aktívnych čitateľov – 2.415, do 15 rokov – 588.
Počet návštev knižnice – 14.136.
Knižničný fond, odborná evidencia, spracovanie a ochrana
- knižničné jednotky spolu – 55.436; počet kníh – 55.256, elektronické dokumenty 180; z toho
odborná literatúra pre dospelých 19.593, beletria 21.975, náučná a krásna pre deti 13.868.
- ročný prírastok - 878 knižničných jednotiek (661 kúpou)
- úbytok: 1.322 zastaraných a opotrebovaných kníh
- počet titulov odoberaných periodík – 25 (z toho 2 zahraničné)
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Oddelenie školstva
V roku 2016 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou:
1)

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, ktorej súčasťou boli: základná škola,
školská jedáleň, školský klub detí a ako elokované pracovisko materská škola a výdajná školská
jedáleň materskej školy.
Počet žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. V roku 2016 plnilo povinnú školskú dochádzku
v základnej škole 625 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 81 a v školskom klube bolo 190
žiakov. Škola mala vynikajúce podmienky a možnosti využívať najmodernejšie didaktické
prostriedky a interaktívnu techniku. Aj vďaka nej sa výchovno-vzdelávací proces stal pre žiakov
zaujímavejším a atraktívnejším. Škola sa aj naďalej zameriavala na výučbu cudzích jazykov a
ponúkala žiakom možnosť učiť sa ho už od prvého ročníka. Mala vytvorené podmienky na
rozvíjanie schopností žiakov v oblasti čitateľskej a počítačovej gramotnosti, práce s informačnými
komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese aj v mimoškolskej činnosti.
Žiaci aj rodičia mohli využívať služby školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a
výchovnej poradkyne. V škole pôsobili koordinátori protidrogovej prevencie, environmentálnej
výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

2)

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87. Súčasťou tohto právneho
subjektu boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a časť materskej školy
v priestoroch ZŠ a ako elokované pracovisko druhá časť materskej školy a výdajná školská
jedáleň materskej školy. V roku 2016 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 315
žiakov. Stav detí v materskej škole bol 185 a v školskom klube bolo 113 žiakov. Škola bola
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“ boli na škole vytvorené podmienky aj na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov.
Učebne s interaktívnymi tabuľami, výpočtovou technikou, jazykové laboratóriá, odborné učebne
chémie a fyziky, dve telocvične a dve multifunkčné ihriská prispeli k skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu. Koncom kalendárneho roka sa realizovala rekonštrukcia elokovaného
pracoviska MŠ.

3)

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, ktorej súčasťou boli: základná škola,
školská jedáleň, školský klub detí a elokované pracovisko materská škola a školská jedáleň
materskej školy. V roku 2016 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 576 žiakov,
stav detí v materskej škole bol 133 a v školskom klube bolo 215 žiakov. Od septembra 2015 sa
zmenil len počet detí navštevujúcich ŠKD – na 214. Škola bola zameraná na všestranný rozvoj
tvorivej osobnosti, na vyučovanie cudzích jazykov. Okrem anglického a nemeckého jazyka sa v
škole vyučuje aj ruský jazyk. Dôraz sa kládol aj na prácu s informačnými technológiami výtvarnú
výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Zvýšené úsilie pracovníkov školy sa prejavilo aj v tom, že si
škola udržala popredné miesta v hodnotení základných škôl Trenčianskeho kraja.

4)

Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356.
Svoje nadanie v roku 2016 v tomto zariadení rozvíjalo 445 žiakov (189 v individuálnej forme
a 256 v skupinovej forme štúdia).
Základným poslaním školy bolo a zostáva, aby vplývala na rozvoj talentu žiakov po línii tvorivosti
a emocionálnosti s maximálnym individuálnym prístupom. Umelecké vystupovanie žiakov bolo
neoddeliteľnou súčasťou najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií mesta, okolia i
zahraničia. Škola organizovala niekoľko významných tematických koncertov. Úspechy
zaznamenala i v súťažiach v hudobnom, výtvarnom i tanečnom odbore od najnižších až po
medzinárodné. Neoddeliteľnou súčasťou školy bol detský folklórny súbor Prvosienka.

5)

Materská škola Centrum II 72, je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou.
Poskytovala predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Súčasťou materskej
školy bolo elokované pracovisko Centrum I 29. Materská škola má 12 tried, z toho 4 triedy boli na
elokovanom pracovisku. V roku 2016 ju navštevovalo spolu 245 detí. Výchovno-vzdelávací
proces sa uskutočňoval podľa Štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho
programu. Materská škola vytvárala prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí,
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so zameraním na rozvoj literárnej gramotnosti detí. Zameranie sa odrážalo v celom edukačnom
procese, v rôznych literárnych aktivitách, s cieľom podporovať pozitívny vzťah detí ku knihám
ako zdroju informácií a poznania. Podporovala tiež rozvoj počítačovej gramotnosti detí. Škola sa
prezentovala na kultúrnych a spoločenských podujatiach mesta, úspechy dosiahla vo výtvarných
i športových súťažiach.
6)

Centrum voľného času, Pod hájom 1356.
V roku 2016 navštevovalo toto zariadenie temer v 50 pravidelných záujmových útvaroch 634 detí.
Najväčší záujem sa koncentroval do záujmového krúžku TWEETY, AJ, cvičenie s deťmi.
Deti sa zapájali vo veľkej miere do prázdninovej činnosti, prevažne účasťou na táboroch, ale aj
jednodňových podujatiach. Je potešujúce, že toto zariadenie navštevovali aj deti, ktoré neboli
zapísané v niektorom záujmovom útvare. Hrali sa spoločenské hry, navštevovali počítačovú
učebňu a spolu s rodičmi chodili do našej mini ZOO. Bola to spontánna činnosť najmä počas
jednotlivých prázdnin. Venovala sa im vychovávateľka, ktorá mala v daný deň dozor. Denne sa
počet takýchto detí pohyboval okolo čísla 35 - 50.
Celú činnosť týchto škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
zabezpečovalo 202 pedagogických zamestnancov (z toho 95 na ZŠ) , 2,6 odborných, 94
nepedagogických zamestnancov a dvaja asistenti na ZŠ.
Základné školy boli financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v zmysle normatívneho
financovania regionálneho školstva. Predmetné dotácie štátu tvorili tzv. normatívne príspevky na
osobné náklady a prevádzku. Doplňované boli nenormatívnymi finančnými prostriedkami ako sú
vzdelávacie poukazy, príspevky na asistentov učiteľov, príspevky za mimoriadne výsledky žiakov,
príspevky na učebnice, príspevky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok
pre detí v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, rozvojové projekty
a podobne.
Finančnými prostriedkami z podielových daní mesta (tzv. originálne kompetencie samosprávy)
boli dotované všetky materské školy (4), školské kluby detí (3), školské stravovanie v ZŠ (3),
prevádzka multifunkčných ihrísk (ZŠsMŠ P.Demitru), CVČ, ZUŠ a neštátne školy ZŠsMŠsv.D.Savia (ŠKD, MŠ a školské stravovanie) a neštátne zariadenie CVČ Laura.
Mestské CVČ mohlo využívať aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a dotáciu
ÚPSVaR, materské školy dostávali už spomínaný štátny príspevok na výchovu a vzdelávanie
predškolákov. V zmysle platnej legislatívy boli do rozpočtu škôl zapojené aj jednotlivé poplatky
rodičov, nájmy škôl a dotácie ÚPSVaR pre žiakov rodičov v hmotnej núdzi.
Všetky školy a školské zariadenia boli umiestnené v objektoch patriacich mestu.
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Referát organizačný
Referát sociálnych vecí a opatrovateľskej služby
V roku 2016 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku zasadal
sedemkrát. Na rokovanie komisie boli predložené:
a) žiadosti občanov o jednorazové dávky:
o počet žiadateľov 10 (11 v r. 2015, 3 v r. 2014,1 v r. 2013),
o počet vybavených peňažne 10 v sume 515 € (10 v ro. 2015, 3 v r. 2014, 1 v r. 2013),
b) žiadosti po prepustení z výkonu trestu
o počet žiadateľov 7 v sume 140 € (12 v r. 2015, 13 v r. 2014, 6 v r. 2013)
A. Príspevky
Vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí:
 príspevok pri narodení: počet žiadostí 3 v sume 99 €,
 príspevok pri úmrtí: počet žiadostí 21 v sume 693 €
B. Sociálna služba v jedálni
Od 1.8. 2015 je účinné VZN č. 6/2015, podľa ktorého sa postupuje pri zabezpečovaní sociálnej služby
v jedálni. Sociálnu službu v jedálni zabezpečuje mesto prostredníctvom dvoch poskytovateľov K-H-L a
Espresso Dada. Mesto vypláca príspevok na stravu občanom, ktorí spĺňajú nárok na uvedenú službu
a požiadajú mesto o sociálnu službu v jedálni.
V roku 2016 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 43 občanov (225 v r. 2015, 220 v roku 2014, 310
v roku 2013), denne sa odstravovalo cca 100 občanov.
Príspevok pre občanov, ktorí využívajú sociálnu službu v jedálni je od 1.8. 2015 v uvedenej výške:
0,7 € pri výške dôchodku do 282,99 €,
0,4 € pri výške dôchodku od 283 do 332,99 €,
neposkytuje sa pri výške dôchodku nad 333 €.
Vyplatená suma príspevku pre dôchodcov bola v roku 2016 vo výške 4 482 €.
Rozčlenenie stravníkov:
Rok
0,7 €
2015
2016

25
13

0,4 €
50
30

C. Denné centrá
Denné centrá sa zameriavajú na aktivizáciu občanov v dôchodkovom veku. V súčasnej dobe podľa
zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, združujú občanov dôchodkového veku,
zdravotne ťažko postihnutých, tiež rodičov s deťmi alebo starých rodičov s vnúčatami.
V meste Dubnica nad Váhom pôsobia tri denné centrá:
Denné centrum č.1, v budove Centra neziskových organizácií,
Denné centrum č.2, na ulici ČSA,
Denné centrum č.3, v mestskej časti Prejta.
D. Opatrovateľská služba
Mesto Dubnica nad Váhom poskytuje občanom mesta opatrovateľskú službu v zmysle zákona NR SR
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Podmienky poskytovania sú určené vo VZN č. 6/2015. V roku
2016 bola poskytovaná opatrovateľská služba v 92 občanom v ich domácnostiach. Výkon
opatrovateľskej služby zabezpečovalo 34 opatrovateliek.
Výdavky na opatrovateľskú službu v roku 2016 predstavovali 237 126 €.
Výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov bola:
rok
2016
2015
2014

príjmy

% príjmy/výdavky

32 494 €

13,7%

29 847 €
25 473 €

14,1 %
12,2 %
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E. Uskutočnené činnosti vyplývajúce s aplikáciou zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych
službách
V roku 2016 bolo vypracovaných 97 sociálnych posudkov, 97 lekárskych posudkov, 97 komplexných
posudkov. Výsledkom procesu bolo 99 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. Počet posudkov
je nižší ako počet vydaných rozhodnutí z dôvodu, že niektorí žiadatelia si požiadali o opatrovateľskú
službu a zároveň o vydanie rozhodnutia do zariadenia do poradovníka. K 31.12. 2016 boli náklady na
posudkovú činnosť vo výške 1 506 €.
Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal 10 -krát
a rozhodoval o 38 prednostných umiestneniach občanov, ktorých zdravie alebo život boli vážne
ohrozené a sú odkázaní na zabezpečenie celodennej starostlivosti.
F. Krízové centrum
Sociálna služba pre občanov bez prístrešia v Krízovom centre bola zabezpečená v súlade
s poveternostnými podmienkami podľa prevádzkového poriadku Krízového centra. Počet dní
prevádzky bol 111.
Počas prevádzky bola priemerne denne poskytnutá služba 14 občanom.
Dotácia na jeden mesiac prevádzky bola vo výške 1 680 €.
Dotácia na krízové centrum je 8 400 € na 5 mesiacov.
Celkové náklady a príjmy na prevádzku KC :
rok
náklady
príjmy
2016
8 400 €
658 €
2015
8 400 €
511 €
2014
8 400 €
448,5 €
G. Zastavené prídavky na deti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne rozhodol v roku 2016 v 19 prípadoch o zastavení
prídavku oprávnenej osobe – rodičovi. Zmenou zákona musia rodiny so súdom uloženým dohľadom
preberať štátne dávky (prídavok na dieťa, hmotná núdza, rodičovský príspevok) formou osobitného
príjemcu - mesto Dubnica nad Váhom. Na účet mesta bolo v roku 2016 zaslaných 13 011,12 €.
Finančné prostriedky boli vyplatené oprávnenej osobe - rodičom detí, alebo súdom ustanovenej
osobe, ktorá má zverené deti.
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Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva
Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2016 spolu 6 žiadostí o finančný príspevok. Tieto žiadosti
boli podané v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých ministerstiev SR.
Žiadosť o NFP z prostriedkov Európskej únie Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Dubnica
nad Váhom bola podporená ešte v roku 2015, ale fyzická realizácia bola uskutočnená v roku 2016.
Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR boli podané 3 a podporené 2:
Dubnický folklórny festival, Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh, Park J.B. Magina –
rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Žiadosť na Dubnický folklórny festival bola aj v roku 2016 podporená z dotácie Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Ďalšie podané, ale nepodporené žiadosti:
- MPSVR SR: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - materiálové vybavenie
- Ministerstvo financií SR: Kinosála v dome kultúry - Modernizácia digitálneho kina
Zo štrukturálnych fondov sa v roku 2016 neriešili žiadne projekty, nakoľko riadiace orgány
zodpovedné za jednotlivé operačné programy pripravovali potrebnú dokumentáciu a výzvy pre nové
programové obdobie 2014 – 2020, ktoré budú aktuálne až v roku 2017.

Zrealizované projekty za posledných 5 rokov
2012
19. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR + TSK)
Informatizácia mestskej knižnice
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Kniha Lieskovec
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom
2013
20. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR +TSK)
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi - výskum
Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiálové vybavenie
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Historický náučný chodník
2014
21. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom
Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Dubnica nV
2015
22. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR +TSK)
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Pranier – stĺp hanby
Ľudové tradície starej Dubnice
Digitalizácia kina
Sanácia skládok
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom
2016
23. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK SR +TSK)
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
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Schválená suma v €
2 700
2 850
1 000
3 400
7 500
5 500
1 500
2 100
3 000
4 000
5 000
5 000
5 000
1 500
10 000
6 000
109 200
5 500
2 500
2 500
5 000
27 000
9 843
226 678
6 000
3 000

Kontrolná činnosť
Podľa schválených plánov bolo v hodnotenom období začatých 5 konkrétnych kontrolných akcií,
procesne pokračujúcich kontrol v roku 2016 bolo 3 konkrétne kontrolné akcie, procesne ukončených
bolo 4 konkrétne kontrolné akcie a v prípade 4 konkrétnych kontrolných akcií prechádzalo procesné
ukončenie do ďalšieho roka.
V zozname vykonaných kontrol sú uvedené všetky konkrétne kontrolné akcie a tiež vykonané kontroly
plnenia uznesení, nakoľko aj táto činnosť spadá do kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra :
Kontrola č. 02/2015-2016
Mesto Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 03/2015-2016
ZpS Dubina, m.r.o.
Kontrola č. 07/2015-2016
ZŚ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 01/2016
Mesto Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 02/2016
DUMAT, m.p.o.
Kontrola č. 03/2016
MŠ Centrum II 72 Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 04/2016
Mesto Dubnica nad Váhom
Kontrola č. 05/2016
Mesto Dubnica nad Váhom
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 15.12.2015 a 21.1.2016
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 25.2.2016 a 21.4.2016
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 26.05.2016 a 15.6.2016
Kontrola plnenia uznesení z rokovania MsZ dňa 25.8.2016
Z týchto vykonaných kontrol bolo v roku 2016 procesne ukončených 7 kontrol.
Kontrolná činnosť HK v hodnotenom období bola čiastočne zameraná na kontrolu dodržiavania
a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite v z.n.p. do 31.12.2015 a kontrolu aplikácie nového zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite, a to v procese výkonu finančnej kontroly, ktorú mesto a jeho organizácie sú povinné
vykonávať pri každej finančnej operácií v zmysle zákona a to pri predmetných vykonaných kontrolách
č. 07/2015 a 02,03/2016, ďalej bola kontrolná činnosť HK zameraná na kontrolu hospodárnosti,
zákonnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s majetkom a to v prípade kontroly č. 03/2015
(kontrola č. 03/2015 procesne začala v roku 2015) a tiež predmetom kontrolnej činnosti HK bola
kontrola vybavovania sťažností prijatých mestom v roku 2014 pri kontrole č. 02/2015 (kontrola bola
procesne začatá v roku 2015) a kontrola poskytovania a zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu
mesta v roku 2015. Kontroly 04,05/2016 procesne začali v roku 2016, ale kontrolná činnosť pokračuje
v roku 2017.
Kontrola č. 02/2015-2016:
Na základe plánu KČ HK na I. polrok 2015, ktorý spracoval predchádzajúci hlavný kontrolór bola dňa
13.5.2015 začatá kontrola č. 02/2015.
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností evidovaných v kontrolovanom subjekte za
kontrolované obdobie
Kontrolované obdobie: od 1.1.2014 do 10.05.2015
Hlavná kontrolórka dokončila kontrolnú činnosť v kontrole č. 02/2015 vyhotovením Správy o výsledku
kontroly č. 02/2015 koncom októbra 2015 avšak dodržiavaním procesného postupu boli závery
z kontroly prerokované so štatutárom mesta dňa 18.02.2016, t.j. procesne skončená bola kontrola
v roku 2016..
Výsledky kontroly:
počet kontrolných zistení (KZ) – 5, počet upozornení (UP) – 1, počet odporúčaní (Odp.) - 4
Kontrola č. 03/2015-2016:
Na základe plánu KČ HK na II. polrok 2015 bola dňa 03.09.2015 začatá kontrolná akcia č. 03/2015.
Kontrolovaný subjekt: Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných
operácií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrola
dodržiavania interných predpisov, kontrola plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolované obdobie: obdobie roka 2014 a súvisiace obdobie
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Hlavná kontrolórka začala kontrolu č. 03/2015 a kontrolná akcia bola v procese kontrolnej činnosti aj
v roku 2016 ukončená.
Výsledky kontroly: počet kontrolných zistení – 6, počet upozornení – 1, počet odporúčaní – 1

Kontrola č. 07/2015-2016:
Na základe plánu KČ HK na II. polrok 2015 bola dňa 20.10.2015 začatá kontrolná akcia č. 07/2015.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou Pod hájom, Dubnica n/V
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti a efektívnosti pri vykonávaní predbežnej
finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v z.n.p. a v tejto súvislosti kontrola prijatých interných dokumentov.
Kontrolované obdobie: obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2015
Správa o výsledkoch kontroly č. 07/2015 bola vyhotovená 22.1.2016, kontrolovaný subjekt bol
s výsledkami oboznámený dňa 26.01.2016 a k prerokovaniu správy o výsledkoch kontroly
s kontrolovaným subjektom došlo dňa 26.1.2016, nakoľko sa kontrolovaný subjekt vzdal práva na
vyjadrenie. K procesnému ukončeniu kontroly teda došlo v roku 2016.
Výsledky kontroly: počet kontrolných zistení – 3, počet upozornení – 0, počet odporúčaní – 1
Kontrola č. 01/2016:
Na základe plánu KČ HK na I. polrok 2016 bola dňa 12.04.2016 začatá kontrolná akcia č. 01/2016.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom
Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri poskytnutí
a zúčtovaní vybraných finančných prostriedkov poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2015
vo forme dotácií, s tým súvisiaca kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných
právnych predpisov a nariadení mesta.
Kontrolované obdobie: rok 2015
Nakoľko sa už táto kontrola riadila procesným postupom v zmysle nového zákona o finančnej kontrole
a audite, bol na základe zistení vyhotovený Návrh Správy o výsledkoch kontroly č. 01/2016 (dňa
26.10.2016 – RZ č. 31740/2016), v ktorom boli zhrnuté kontrolné zistenia, navrhnuté opatrenia na
odstránenie zistení. V návrhu správy bola mestu poskytnutá lehota na vyjadrenie sa k zisteniam
a k navrhnutým opatreniam (do 09.11.2016 do 16:00 hod.). Hlavný kontrolór mesta neobdržal žiadne
námietky voči kontrolným zisteniam a z tohto dôvodu boli zistenia spolu so záväznými opatreniami
následne premietnuté do Správy o výsledkoch kontroly č. 01/2016, čím bola kontrola procesne
ukončená.
Výsledky kontroly: počet kontrolných zistení – 5, počet upozornení – 4, počet odporúčaní – 2,
opatrenia -4
Kontrola č. 02/2016:
Na základe plánu KČ HK na I. polrok 2016 bola dňa 22.08.2016 začatá kontrolná akcia č. 02/2016.
Kontrolovaný subjekt: DUMAT, m.p.o.
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri vykonávaní
predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v z.n.p. a finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite,
v tejto súvislosti kontrola prijatých interných dokumentov.
Kontrolované obdobie: po 01.07.2015
Uvedená kontrola začala v termíne ako bolo oznámené, kontrolovaný subjekt predložil hlavnému
kontrolórovi časť vyžiadaných dokladov (do 31.12.2015), prebieha kontrolná činnosť týchto dokladov.
Kontrola procesne prechádza do roku 2017.
Kontrola č. 03/2016:
Na základe plánu KČ HK na I. polrok 2016 bola dňa 12.09.2016 začatá kontrolná akcia č. 03/2016 .
Kontrolovaný subjekt: MŠ Centrum II 72, Dubnica nad Váhom.
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri vykonávaní
predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v z.n.p. a finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite,
v tejto súvislosti kontrola prijatých interných dokumentov.
Kontrolované obdobie: po 01.07.2015
Uvedená kontrola začala v termíne ako bolo oznámené, kontrolovaný subjekt predložil hlavnému
kontrolórovi všetky vyžiadané doklady (obdobie 1.7.2015 do 30.6.2016), v roku 2016 prebehla

123

kontrolná činnosť. Dňa 04.01.2017 bol vyhotovený Návrh Správy o výsledkoch kontroly č. 03/20162017, do ktorého boli uvedené kontrolné zistenia, návrhy odporúčaní. V tomto návrhu správy bola
kontrolovanému subjektu poskytnutá lehota na vyjadrenie sa k zisteniam, návrhu opatrení do
13.01.2017 do 13:00 hod.. Kontrolovaný subjekt nepredložil hlavnému kontrolórovi žiadne námietky
voči kontrolným zisteniam ani k navrhnutým opatreniam a z tohto dôvody boli kontrolné zistenia spolu
s opatreniami, ktoré sa stali záväznými zhrnuté do Správy o výsledkoch kontroly č. 03/2016-2017.
Nakoľko procesne skončila kontrola v roku 2017, závery z kontroly budú zahrnuté do Výročnej správy
za rok 2017. Mestské zastupiteľstvo bude o výsledkoch kontroly upovedomené v Správe o kontrolnej
činnosti predkladanej na zasadnutí od skončenia kontroly, t.j. na plánovanom rokovaní dňa
23.02.2017.
Kontrola č. 04/2016:
Na základe plánu KČ HK na II. polrok 2016 bola dňa 19.12.2016 začatá kontrolná akcia č. 04/2016.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom.
Predmet kontroly: Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri procese
verejného obstarávania pri konkrétnej vybranej vzorke zákaziek..
Kontrolované obdobie: 1.polrok 2016
Uvedená kontrola začala v termíne ako bolo oznámené, kontrolovaný subjekt po osobnom dohovore
predložil hlavnému kontrolórovi štvrťročné zoznamy za 1. štvrťrok 2016 a II. štvrťrok 2016, ktoré má
povinnosť zverejňovať aj v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Kontrola procesne pokračuje
v roku 2017.
Kontrola č. 05/2016:
Na základe plánu KČ HK na II. polrok 2016 bola dňa 19.12.2016 začatá kontrolná akcia č. 05/2016.
Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom.
Predmet kontroly: Kontrola vybraných zmlúv a plnenia zmluvných vzťahov pri vybraných
zmluvách zameraná na účinnosť a účelnosť.
Kontrolované obdobie: 1. polrok 2016
Uvedená kontrola začala v termíne ako bolo oznámené, kontrolovaný subjekt po osobnom dohovore
predložil hlavnému kontrolórovi zoznam všetkých zmlúv z centrálnej evidencie zmlúv. Na základe
tohto zoznamu bolo hlavným kontrolórom mesta vybraných 20 zmlúv, ktoré boli dožiadané na
doloženie spolu s dokladmi preukazujúcimi plnenie týchto zmlúv. Kontrola procesne pokračuje v roku
2017.
V hodnotenom období HK vykonávala kontrolu plnenia uznesení MsZ prijatých počas roka 2016
priebežne, a tiež opakovane bola vykonaná kontrola plnenia všetkých uznesení prijatých v roku 2016.
Zoznam konaných zasadnutí MsZ a počet prijatých uznesení MsZ:
- 21.01.2016 14. neplánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 1 - 4/2016
- 25.02.2016 15. plánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 5 – 110/2016
- 21.04.2016 16. neplánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 111 – 113/2016
- 26.05.2016 17. plánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 114 – 135/2016
- 15.06.2016 18. neplánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 136 – 141/2016
- 25.08.2016 19. plánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 142 – 161/2016
- 24.11.2016 20. plánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 162 – 198/2016
- 15.12.2016 21. neplánované zasadnutie MsZ
- UZN č. 199 – 205/2016
Z celkového počtu 205 prijatých uznesení MsZ v roku 2016 :
- ostáva v stave ROZPRACOVANIA - 13 uznesení (t.j. 6,34 % zo všetkých prijatých uznesení)
- je v stave NESPLNENIA - 1 uznesenie
Splnených uznesení z roku 2016 je 191 uznesení (t.j. 93,17 % plnenie).
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Mestská polícia
Mestská polícia Dubnica nad Váhom pôsobí ako poriadkový orgán Mesta Dubnica nad Váhom. Okrem
svojich základných úloh, ktoré sú pre príslušníkov mestskej polície stanovené osobitným predpisom zákonom SNR č.564/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov, medzi ktoré patrí najmä zabezpečovanie
verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov i návštevníkov mesta Dubnica nad
Váhom, plnila mestská polícia aj úlohy primátora mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva.
Mestská polícia taktiež kontrolovala ustanovenia platných Všeobecne záväzných nariadení Mesta
Dubnica nad Váhom. Príslušníci mestskej polície zabezpečovali verejný poriadok počas konania
športových, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta a taktiež vykonávali prevenčnú
činnosť. Územie Mesta Dubnica nad Váhom je pre potreby výkonu práce mestskej polície rozdelené
do 8 obvodov. Každý z obvodov je pridelený konkrétnym policajtom, ktorých povinnosťou je počas
bežného výkonu služby na území celého mesta časť hliadkovej a kontrolnej činnosti vykonať aj
v pridelenom obvode. Ku dňu 31.12.2016 početný stav Mestskej polície Dubnica nad Váhom
predstavoval 21 príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného organizačného poriadku.
Svoju činnosť mestská polícia zabezpečovala formou motohliadok a peších hliadok. V r. 2016 bola
vykonávaná služba formou cyklo hliadok v prípadoch zabezpečovania konkrétne stanovených úloh v
nočných hodinách, napr. pri hliadkovaní v okrajových častiach mesta, v oblastiach záhradkárskych
osád a pod. V priebehu roku 2016 príslušníci mestskej polície na území mesta zistili a riešili spolu 2
830 priestupkov, z toho 1 104 dopravných priestupkov a 1 726 ostatných priestupkov.
Priestupky boli riešené napomenutím 1 683, blokovo 906 a spisom 241.
Dôležité miesto v činnosti mestskej polície zaujíma spolupráca s občanmi mesta. Pre priame spojenie
s operačným pracoviskom počas celých 24 hodín slúži tiesňová telefónna linka 159. Každé s takto
prijatých oznámení, podnetov, sťažností či upozornení bolo následne preverené a v prípade zistenia
nezákonnej činnosti i riešené.
Preventívna činnosť tvorila aj v roku 2016 neoddeliteľnú a významnú časť činnosti mestskej polície.
Okrem priamej prevencie bola pozornosť venovaná prevenčnej činnosti v školských a predškolských
zariadeniach mesta. V r. 2016 bolo vykonaných 24 akcií s účasťou viac ako 800 detí. Tematicky je
tento prevenčný program zameraný na bezpečnosť detí v škole i v domácom prostredí a vo zvyšovaní
právneho vedomia našich detí. Medzi prevenčnú činnosť zaraďujeme už dlhoročné ranné
zabezpečovanie prechodov pre chodcov pri nástupe detí na školské vyučovanie.
Mestská polícia prevádzkovala aj v r. 2016 Pult centrálnej ochrany objektov, kde bolo k 31.12.2016
napojených a chránených v nepretržitom režime 28 objektov, z ktorých je 10 objektov patriacich
právnickým alebo fyzickým osobám a 18 tvoria objekty patriace do majetku mesta alebo organizácií
mestom zriadených alebo majetok mesta spravujúcich.
Kamerový monitorovací systém bol ku dňu 31.12.2016
prevádzkovaný v počte 28 kamier
s príslušenstvom. Priamou prevádzkou kamier a i následným vyhodnocovaním záznamov bolo
zdokumentované najmä narúšanie verejného poriadku, zistená totožnosť osôb ničiacich
verejnoprospešné zariadenia, zdokumentovaných niekoľko prípadov fyzického napádania.
Počet riešených priestupkov (§ 47, 48 - proti verejnému poriadku, § 49 proti občianskemu
spolunažívaniu, § 50 proti majetku a trestných činov) podľa obvodov.
Obvod č.1 :
Obvod č.2 :
Obvod č.3 :
Obvod č.4 :
Obvod č.5 :
Obvod č.6:
Obvod č.7:
Obvod č.8:

Za traťou
Pod kaštieľom, Dolné kolonky, Nádražná, Cintorínska
Háje, Horné kolonky, Bratislavská, Obrancov mieru
Pod hájom, priliehajúce záhradkárske osady
Centrum II, Rozptyl, priliehajúce záhradkárske osady
Nad kostolom, Centrum I, Kollárova
Mestský park, Nám. sv. Jakuba, Nám. Matice Slovenskej, Partizánska
Prejta
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31
98
179
135
154
366
753
10

Prehľad spáchaných priestupkov z hľadiska ich štruktúry
§ 22 B1 zákaz vjazdu
§ 22 B2 jazda v protismere
§ 22 B34, B33 zákaz zastavenia, státia
§ 22 B6 zákaz vjazdu nákladných vozidiel
§ 22 vyhradené parkovisko ( ZŤP)
§ 22 prikázaný smer jazdy, zákaz odbočenia
§ 22 zákaz jazdy na bicykli
§ 22 nedovolené parkovanie (zeleň, chodník, vjazdy a výjazdy)
§ 22 ostatné
Iné – alkohol, marenie rozhodnutia, neoprávnené užívanie motor. vozidla
§ 30 ochrana pred alkoholizmom
§ 46 proti poriadku v správe
§ 47 proti verejnému poriadku
§ 49 občianske spolunažívanie
§ 50 proti majetku
Iné porušenia zákonov - trestné činy
§ 48 VZN zeleň
VZN podmienky držania psov
VZN trhový poriadok
VZN odpad, čistota mesta
VZN o verejnom poriadku
VZN ostatné
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127
67
362
14
135
15
98
124
159
3
4
6
723
136
58
26
24
119
14
231
301
76

Mestské organizácie
Dubnické múzeum m.r.o.
Sídlo: Nám. Sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Riaditeľ: Ing. Monika Schwandtnerová, PhD., poverená riadením Dubnického múzea
Zriadené: 01. 07. 2005
Hlavné činnosti múzea:
• akvizičná činnosť a ochrana zbierkového fondu
• evidencia a odborná dokumentácia zbierok
• prezentácia múzejných fondov
• edičná činnosť
Poslanie a ciele múzea:
Činnosť múzea sa riadi Zriaďovacou listinou, Štatútom múzea, zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1999 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uzneseniami MsZ v Dubnici nad Váhom,
Zákonníkom práce, Ústavou SR a relevantnými zákonmi.
15. decembra 2009 boli odovzdané zrekonštruované priestory v budove Dubnického kaštieľa v krídle
„A“ mestskej príspevkovej organizácii Dubnické múzeum. 1. januára 2010 bol majetok a exponáty
Dubnického múzea presťahované do priestorov kaštieľa a v máji 2010 bol kaštieľ plne odovzdaný do
správy múzea. 30. mája 2010 sa uskutočnilo slávnostné poklepanie kameňa, ktorým sa otvorila
rekonštrukcia ďalších častí A a B. Rekonštrukcia kaštieľa bola skončená v máji 2011.
Dubnické múzeum, m.r.o. spravuje mestský nehnuteľný majetok – historickú budovu Dubnický kaštieľ
a od 1.4.2012 Grottu s vyhliadkovou vežou.
Činnosť a akcie múzea v roku 2016:
Vlastné podujatia v roku 2016:
Výstava výtvarníkov Dubnice nad Váhom a blízkeho okolia - Obnovená expozícia výtvarných diel
– 3.3.2016
Prednáška Jozef Ilešházi a Ilešháziovci. Prednáška o významnom uhorskom magnátovi a majiteľovi
kaštieľa. – 17.3.2016. Prednášajúci: PhDr. Vlastimil Hábl
Noc múzeí a galérií. Prehliadka kaštieľa s príbehom o pisárovi a písomnostiach. – 21.5.2016
Otvorenie hlavnej sezóny kaštieľa. Sprievodné akcie: výstava Valašská kolonizácia, predstavenie
modelu kaštieľa, otvorenie výstavy fotografií I. Valucha na Grotte. – 7.5.2016
Ostatné podujatia:
V spolupráci s odd. kultúry :
Region Tour Expo Center Trenčín – medzinárodná výstava cestovného ruchu – prezentácia mesta
a múzea, personálne a zabezpečenie a zabezpečenie propagácie – máj 2016
Dubnické kultúrne leto – spolupráca pri organizácii premietania letného kina na nádvorí kaštieľa,
koncertov a podujatí v parku i na Grotte počas letných víkendov – júl, august 2016.
Dubnický folklórny festival – Dubnický kaštieľ ako jedna z hlavných scén festivalu, hostiteľ recepcie
pri príležitosti privítania folklórnych súborov a zástupcov družobných miest primátorom mesta – august
2016.
Ďalšie podujatia v roku 2016:
Nočné prehliadky kaštieľa. Príbeh v mene Jeho Veličenstva. Scénické podujatie s príbehom
inšpirovaným dobovými informáciami z minulosti – 19.8.2016, 3.9.2016
Výstava Modré dedičstvo. Výstava výrobkov a predmetov z modrotlače. – 26.8.2016
Prednáška Strava v minulosti. Spojená s ochutnávkou dobových jedál. Prednášajúci: PhDr. Tunde
Lengyelová. – 16.11.2016
Príbeh jedného rytiera v Dubnickom kaštieli. Prehliadka určená pre ZŠ a MŠ. Zábavno –
vzdelávacie predstavenie, prostredníctvom ktorého sa deti naučili viac zo života rytierov. – piatky
v mesiacoch október a november 2016
Duch hladomorne. Nočná prehliadka s príbehom. – 11. – 12. 11.2016
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Prečo majú modrotlačiari modré ruky. Tajomstvo procesu výroby modrotlače. Workshop určený pre
žiakov ZŠ a verejnosť. – 21. – 30. 11. 2016
Čaro Vianoc v kaštieli. Workshop zameraný na zdobenie, tvorenie, aranžovanie vianočných
dekorácií. – 11.12.2016
Vianočný koncert Janais – 18.12.2016
Vo februári 2016 podalo Dubnické múzeum žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o registráciu inštitúcie
ako prijímateľa kultúrnych poukazov. Za rok 2016 prijalo múzeum 653 ks kultúrnych poukazov, ktoré
boli preplatené MKSR a odvedené ako príjem.
Štruktúru návštevnosti Dubnického múzea v mesiacoch január - december:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

62

77

158

105

196

89

129

252

209

253

642

173

Hospodárenie
Návrh rozpočtu na rok 2016 predstavoval objem 99 000 €.
Návrh príjmovej časti predpokladal sumu 3 500 € ako príjem z predaja suvenírov, vstupeniek,
poskytovania služieb a prenájmu vyhradených priestorov. Za sledované obdobie bol uvedený
plánovaný rozpočet príjmovej časti splnený vo výške 7 959,30 €.
Ďalší príjem vo výške 7 515,44 € predstavuje príjem z vyúčtovania odberu zemného plynu
a elektrickej energie, čo poukazuje na hospodárne zaobchádzanie s vykurovaním.
Posledným príjmom je preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 vo výške
242,79 €.
Návrh výdavkovej časti predpokladal sumu 102 500 €. Skutočné čerpanie výdavkovej časti
rozpočtu za celé sledované obdobie predstavuje 81 534,45 €. Z toho bolo čerpaných:
mzdy ............ 19 290 €
odvody .......... 8 631 €
náhrady PN........ 44 €
cestovné ............ 24 €
energie ........ 16 191 €
materiál ......... 5 412 €
údržba ........... 4 594 €
dopravné .......... 118 €
služby ......... 27 230 €
Počet zamestnancov Dubnického múzea:
- hlavný pracovný pomer – 3 zamestnanci
- dohoda o pracovnej činnosti – 10 zamestnancov
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Mestská poliklinika Dubnica - mestská príspevková organizácia
Mestská poliklinika Dubnica 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. Pre lekárov v prenájme
zabezpečujeme aj služby obslužného charakteru: pranie bielizne, spaľovanie odpadu, sklad
kancelárskeho a zdravotníckeho materiálu a upratovanie.
V zdravotníckom zariadení Mestská poliklinika Dubnica,
v nasledovných ambulanciách a oddeleniach:
Mestskí poskytovatelia ZS
Mestská poliklinika Dubnica

poskytujú zdravotnú starostlivosť

Ambulancia
Ambulancia fyziatrie, balneológie a
liečebnej rehabilitácie
Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti

Mestská poliklinika Dubnica

Mestská poliklinika Dubnica

Mestská poliklinika Dubnica

Ambulancia lekárskej služby prvej
pomoci pre deti a dorast
Diabetologická ambulancia II
Interná ambulancia III a pracovisko
funkčnej diagnostiky
Interná ambulancia I

Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica

Diabetologická ambulancia I
Psychologická ambulancia

Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica

Reumatologická ambulancia
RTG oddelenie

Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica

lekári

Lekár
MUDr. Alexej Pedan
Dagmar Cyprian
Daniela Jakabová
Mgr. Irena Solíková - garant

MUDr. Elena Šmotláková
MUDr. Ján Lukáč
MUDr. Andrea Tomašovicová
MUDr. Ján Raffaj
MUDr. Elena Kruteková
Doc. Mgr. art. Jaroslava
Gajdošíková Zeleiová, PhD.
MUDr. Andrea Tomašovicová
MUDr. Jana Ambrosová
MUDr. Martin Pecka
MUDr. Lýdia Michalcová

V prenajatých priestoroch pracujú privátni lekári v ambulanciách:
Súkromní poskytovatelia ZS

Ambulancia

Lekár

MUDr. Vladimír Kopecký
OMZA TRADE, s.r.o.

Chirurgická ambulancia
Otorinolaryngologická ambulancia

SANOX s.r.o.
MUDr. Rudolf Rébry

Všeobecná ambulancia pre dospelých
Zubná ambulancia
Psychologická pomoc
Gynekologická ambulancia

MUDr. Vladimír Kopecký
MUDr. Mohammad Reza
DJABERI GERASHI
MUDr. Anna Rábeková
MUDr. Rudolf Rébry
Mgr. Rozvadsky Gugová, PhD.
MUDr. Darina Orálková

Urologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Gynekologická ambulancia

MUDr. Jana Tretiníková
MUDr. Dominik Kosorín
MUDr. Ctirad Mokráš
MUDr. Dagmar Galiovská

Klinická logopédia
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Psychiatrická ambulancia
Ortopedická ambulancia
Oddelenie klinickej biochémie a klinickej

Mgr. Helena Holíčková
MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt
MUDr. Štefánia Volánková
MUDr. František Jászberényi
MUDr. Jaroslav Kobela
MUDr. Milan Bubeník

Gynekológia – MUDr.
Darina Orálková, s.r.o.
UROLUX s.r.o.
MUDr. Dominik Kosorín
MCM GYNPED, s.r.o.
GYNAMB – MUDr. Dagmar
Galiovská, s.r.o.
Mgr. Helena Holíčková
MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt
STEVOL s.r.o.
MEDIFER s.r.o.
MUDr. Jaroslav Kobela
BUBENÍK s.r.o.
Klinická Bioméchia s.r.o.
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MUDr. Marian Kadlubiak
MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová
Detská ambulancia DCA s.r.o.

SANTES, s.r.o.
MUDr. Adamcová Vladimíra
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší
MUDr. Slavomír Legdan
MUDr. Soňa Ondrišková
MUDr. Pravomila Dolinská

hematológie
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Všeobecná ambulancia pre dospelých
Dentálna hygiena
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
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MUDr. Marian Kadlubiak
MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová
MUDr. Mária Domagalská
MUDr. Silvia Trenčanová
MUDr. Adamcová Vladimíra,
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší
MUDr. Slavomír Legdan
MUDr. Soňa Ondrišová
MUDr. Pravomila Dolinská

Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia
Domov – penzión pre dôchodcov bol dobudovaný v rámci komplexnej bytovej výstavby v máji 1987.
Zriaďovateľom tohto zariadenia bol Okresný ústav sociálnych služieb. Štvorposchodová budova
s kapacitou 80 miest bola daná do prevádzky 27.8.1987.
Do DPD sa prijímali relatívne zdraví ľudia, ktorí dokázali viesť pomerne samostatný život. Postupom
času sa však niektorým z nich zhoršil zdravotný stav natoľko, že potrebovali celodennú komplexnú
starostlivosť. Aby mohli dožiť svoj život v prostredí, ktoré si zvolili za svoj posledný domov, boli dňa
3.1.1991 v I. časti DPD reprofilizované 2 podlažia na domov dôchodcov. Obyvatelia pri zhoršení
zdravotného stavu tak nemuseli byť premiestnení do iného zariadenia.
V decembri 2009 bola schválená nová Zriaďovacia listina nášho zariadenia, v ktorej s účinnosťou od
1.1.2010 sa mení názov zariadenia z DD – DPD na Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská
rozpočtová organizácia. V roku 2013 bolo uvedené do prevádzky Špecializované zariadenie Prejta,
ktorým sa rozšírila kapacita Zariadenia pre seniorov o 69 miest.
Hospodárenie
Štátna dotácia MF SR
Vlastné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Zariadenie pre seniorov
706 492
696 655
1 354 001
21 168

Špecializované zariadenie
282 038
466 606
724 474
6 964

Kapitálové výdavky v ZpS boli použité na rekonštrukciu kúpeľňových jadier a chladiacej miestnosti na
potraviny
Kapitálové výdavky v ŠZ boli použité na nákup pračky a vybudovanie kanalizačnej prípojky
Priemerný počet obyvateľov za rok 2016 v ZPS = 178,23
Od 1.1. do 31.12.2016 bolo do ZPS prijatých 37 klientov, 33 klientov umrelo a 2 klienti ukončili zmluvy.
Obsadenosť k 31.12.2016 - 178 klientov
Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby v ZPS DUBINA sú 662,44€
Veková štruktúra obyvateľov zariadenia
• od 40 do 62 rokov ................................................... 2 obyvatelia
• od 63 do 74 rokov ............................................. 39 obyvateľov
• od 75 do 79 rokov ................................................44 obyvateľov
• od 80 do 84 rokov ................................................32 obyvateľov
• od 85 do 89 rokov ................................................34 obyvateľov
• nad 90 rokov ........................................................27 obyvateľov
Priemerný počet obyvateľov za rok 2016 v ŠZ = 68,14
Od 1.1. do 31.12. 2016 bolo do ŠZ prijatých 29 klientov , 24 klientov umrelo a 6 klienti ukončili zmluvy.
Obsadenosť k 31.12.2016 - 67 klientov
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta sú 1030,52€
Zloženie klientov podľa veku:
• od 40 do 62 rokov ................................................... 5 obyvatelia
• od 63 do 74 rokov ............................... ............. 12 obyvateľov
• od 75 do 79 rokov ................................................18 obyvateľov
• od 80 do 84 rokov ................................................17 obyvateľov
• od 85 do 89 rokov ..................................................9 obyvateľov
• nad 90 rokov ..........................................................5 obyvateľov
V poradovníku o umiestnenie do ZPS k 31.12. evidujeme 40 žiadostí.
V poradovníku o umiestnenie do ŠZ k 31.12. evidujeme 15 žiadostí.
Priemerný počet obyvateľov
Priem. poč. zamestnancov

Zariadenie pre seniorov
178,23
88,56
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Špecializované zariadenie
68,14
46

DUMAT m.p.o.
Príspevková organizácia DUMAT /ďalej DUMAT, m. p. o./ bola zriadená zriaďovateľom mesto Dubnica
nad Váhom uznesením MsZ č. 95/1996 zo dňa 18.12.1996 s účinnosťou od 1.1.1997 na dobu
neurčitú.
Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Ublanič – riaditeľ
DUMAT, m.p.o. bol zriadený za účelom plnenia verejnoprospešných činností, ktoré sú úplne alebo
čiastočne financované z rozpočtu mesta. Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu. Príjmová časť
rozpočtu je zabezpečovaná príspevkom od zriaďovateľa a vlastnými príjmami. Vedie samostatné
účtovníctvo v zmysle platných zákonov.
Predmetom hlavnej činnosti spoločnosti, ktoré DUMAT, m. p. o. v zmysle zriaďovacej listiny
zabezpečoval v roku 2016 je:
Činnosť správy zvereného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom
DUMAT, m. p. o. má do správy zverený dlhodobý hmotný majetok. Predmetom výkonu správy boli
v roku 2016 nasledovné objekty: športová hala, MsDK vrátane krízového centra, MsÚ, MsP, Mestská
knižnica a CNO, kluby dôchodcov KD1, KD2, bývalá II. ZŠ, Dubničanka, SD Prejta, K-1, K-2 areál
letných športov, dielne DUMAT, m. p. o., práčovňa a čistiareň, bytové domy 293, 431, nájomné byty,
kde výkon správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov a OSBD.
Činnosť prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa základné opakované činnosti predovšetkým: evidenciu
nebytových priestorov, ich obsadenie v jednotlivých objektoch a evidenciu žiadateľov, uzatváranie
nájomných zmlúv, realizáciu finančných plnení zmluvných partnerov a vyhodnocovanie ich plnenia
záväzkov, návrhy na vytváranie nových nebytových priestorov, reklamnú činnosť voľných nebytových
priestorov.
Činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom
Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa opakované činnosti predovšetkým: príjem, evidencia
a aktualizácia žiadostí o pridelenie nájomného bytu, uzatváranie, rušenie a zánik nájomných zmlúv,
zabezpečovanie služieb súvisiacich s nájmom bytov, účtovanie, evidencia, vyberanie, vymáhanie
poplatkov, platieb súvisiacich s nájmom, úkony spojené s užívaním, pridelením, resp. kúpou
mestských bytov.
Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti
Príspevková organizácia mala pre rok 2016 v schválenom rozpočte mesta stanovený príspevok na
činnosť vo výške 728 500 EUR na krytie bežných výdavkov. Okrem tohto príspevku organizácia
hospodári aj s prostriedkami, ktoré získava vlastnou činnosťou. Tieto boli pôvodne rozpočtované
sumou 276 500 EUR. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 156 907 EUR a príjmy z poplatkov
a platieb vo výške 156 798 EUR. Okrem nich boli v príjmoch rozpočtované aj úroky v sume 150 EUR
a ostatné príjmy 5 000 EUR. V priebehu roku zmenou rozpočtu mesta bol zvýšený transfer na bežné
výdavky na sumu 796 940 EUR a kapitálový transfer bol rozpočtovaný v sume 41 560 EUR, takže
celkový transfer z prostriedkov mesta dosiahol v upravenom rozpočte mesta 838 500 EUR.
V upravenom rozpočte mala teda príspevková organizácia plánované príjmy vo výške 1 115 000 EUR.
V roku 2016 bol bežný príspevok mesta čerpaný vo výške 744705 EUR a príspevok kapitálový vo
výške 40 191 EUR.
Plánované príjmy .......................1 115 000 EUR, z toho kapitálový transfer 41 560 EUR
Skutočné príjmy .........................1 101 246 EUR, z toho kapitálový transfer 40 191 EUR
Plnenie .......................................98,77 %
V priebehu roku riaditeľ organizácie v rámci svojich právomocí menil rozpočet bežných výdavkov,
avšak iba medzi položkami ekonomickej klasifikácie, prípadne medzi strediskami.
Plánované výdavky....................1 115 000 EUR, z toho na kapitálové výdavky 41 560 EUR,
Skutočné výdavky ......................1 090 234 EUR, z toho na kapitálové výdavky 40 191 EUR.
Plnenie výdavkov ......................97,78 %
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Spoločnosti s účasťou mesta
Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou predstavuje
k 31.12.2016 vo finančnom vyjadrení celkový objem 3 725 055,20 Eur, z toho:
a) Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe
•
•

100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. – vklad vo výške 6 639,00 EUR
100% účasť v Dubnica Invest, s.r.o. – vklad vo výške 6 638,78 EUR

b) Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným
vplyvom
•
•

30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a.s. – vklad vo výške 79 665,41 EUR
34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s. – vklad vo výške 11,29 EUR

c) Ostatný dlhodobý finančný majetok
•
•

15,06% - Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - vklad vo výške 3 609 864,72 EUR
5,72 % DCa THERM, a.s. – vklad mesta vo výške 22 236,00 EUR

V Dubnici nad Váhom, 22.06. 2017
Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom
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Zoznam obyvateľov, ktorí sa narodili v roku 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Milota
Andrej
Šimon
Maxim
Stela
Sofia
Alžbeta
Anna
Sofia
Ela
Juraj
Martina
Hana
Nina
Veronika
Nela
Theo
Jozef
Ema
Nina
Mia
Róbert
Nikola
Eliška
Michaela
Matúš
Filip
Thuy Hanh
Kristian
Petra
Hanna
Eliška
Samuel
Jakub
Sebastián
Lucia
Viktória
Terézia
Alica
Michal
Linda
Kristína
Tobias
Maxim
Jasmína
Matej

Abrahámová
Antalík
Arbecík
Arbet
Bábyová
Baginová
Bagínová
Bagínová
Bahno
Bahnová
Bajza
Balážová
Balážová
Balážová
Bartáková
Bartošová
Bašo
Bátora
Belásová
Belúchová
Beňová
Blaško
Blažeková
Breznická
Brigáňová
Bubenko
Bušík
Cao Tien
Cunik
Cyprianová
Čabáková
Červeňanská
Čičmanec
Čieško
Dado
Dianová
Didiová
Dohálová
Doskočilová
Duchoň
Ďurechová
Dvořáková
Dydi
Dzurko
Eglyová
Fabuš
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Šimon
Sára
Michal
Zara
Alexej
Lukáš
Lesana
Michal
Erik
Dávid
Lucia
Sára
Marian
Adrián
Hugo
Michaela
Jerguš
Jakub Ivan
Marcus
Patrik
Marek
Ľubomír
Lívia
Sofia
Natália
Nikolas
Mathias
Damien
Ella
Matej
Mia
Thomas Oliver
Alex
Tomáš
Jakub
Patrik
Filip
Paulína
Rebeka
Lukáš
Jakub
Tomáš
Filip
Lukáš
Monika
Libor
Bruno
Jakub
Jasmin
Alžbeta

Fary
Ficková
Filo
Gabčová
Gabriš
Gálik
Glázerová
Goj
Grendel
Gubár
Habšudová
Hanáková
Hejl
Herák
Holovic
Homolová
Horňák
Hozák
Hrebík
Hrubo
Hudák
Hudec
Hudecová
Húdeková
Hujavá
Hunák
Husár
Hužovič
Chochlíková
Chovanec
Chymová
Ivan
Jakúbek
Jambor
Januš
Jelinek
Ježo
Jurisová
Kabeláčová
Kadlečík
Kalafút
Kalina
Kanderka
Kaššák
Katríková
Kolár
Kolman
Koložváry
Kostelanská
Kováčová
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Andrej
Jakub
Sophia
Monika
Ema
Viktória
Diana
Patrik
Lucas
Viktória
Sára
Lukáš
Lara
Lily
Natália
Tobias
Miroslav
Hana
Nina
Sebastián
Martin
Lucia
Ondrej
Dávid
Matúš
Timea
Juraj
František
Roman
Lea
Jakub
Dávid
Sebastián
Damir
Zara
Sofia
Zoja
Teo
Eliška
Vanessa
Michal
Hana
Olívia
Adam
Dominik
Dorota
Barbora
Lea
Martin
Richard

Krpelan
Krzyzak
Kučerová
Kunertová
Kušnierová
Kvasnicová
Kvasničková
Lachký
Libič
Loduhová
Madajová
Maďar
Mahďarová
Malichová
Maňáková
Maník
Maradík
Marienková
Martišková
Matuščin
Mazáň
Mazánová
Melicher
Michal
Miklovič
Miklovičová
Mikula
Mikuš
Mišura
Mogorová
Mokráň
Monček
Mulík
Murko
Murková
Musilová
Němcová
Nevláčil
Nováková
Nováková
Novosád
Olejková
Oršulová
Pagáč
Pagáč
Pagáčová
Pagáčová
Papierniková
Papp
Pastorek
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147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

Danny
Sofia
Gréta
Adam
Klára
Patrícia
Adela
Andrej
Jakub
Sebastian
Lilly
Timea
Andrej
Lilly
Katarína
Viktória
Juraj
Richard
Kristína
Katarína
Sofia
Michaela
Natália
Lenka
Damián
Ema
Teodor
Maxim
Zoja
Natália
Mia
Adam
Tomáš
David
Paulína
Lukáš
Hannah
Kendra
Adela
Tobias
Oliver
Timea
Nikol
Adrián
Matúš
Oliver
Kristián
Adam
Tamara
Michal

Paška
Paulíková
Pavlačka
Pavlech
Pejková
Peterková
Petrušová
Pilz
Pobežal
Podhorský
Poláčková
Porubčanová
Porubský
Prekop
Prievozníková
Pukancová
Raček
Rebry
Rendeková
Roková
Roncová
Rosinová
Rybecká
Rýdza
Rýdzi
Sabolová
Schiller
Siekel
Siraňová
Slaziníková
Sojčíková
Sondor
Staňo
Stantien
Stehlíková
Strnad
Strydom
Strydom
Súderová
Suchomel
Súster
Šandorová
Šelingová
Šepták
Ševcech
Šimko
Šíra
Šištík
Škrovánek
Škvaro
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197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

Vanesa
Simona
Karin
Zuzana
Matej
Nela
Adela
Adrián
Ema
Lea
Filip
Adela
Agnesa Izabella
Daniel
Dominika
Lucia
Teodora Hana
Laura
Viviana
Vieroslav
Patrik
Alex
Linda
Hana
Martina
Matúš
Juraj
Esmée
Aida
Agáta
Emma
Dominik
Tamara
Nela
Lenka
Pavol
.

Šošovičková
Šugrová
Šukalová
Šupáková
Švancar
Švihlíková
Takáčová
Tašár
Tmáková
Tomasch
Tomčány
Tuchyňová
Tvrdoňová
Urbánik
Urbánková
Václavová
Vallová
Vangelová
Váňová
Viskup
Vlčko
Vojtech
Vráblová
Vraníková
Vrbinská
Zábojník
Zahradník
Zahradníková
Zelenay
Zlochová
Žáková
Žiaček
Žiačková
Žilková
Žilková
Živčic
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Zoznam občanov, ktorí zomreli v roku 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Marek
Mária
Pavol
Mária
Štefan
Ivan
Brigita
Andrej
Ján
Danica
Květoslava
Margita
Peter
Štefan
Zdenko
Mária
Peter
Daniela
Miloslav
Dušan
Ernest
Mária
Aneška
Irma
Františka
Juraj
Mária
Alena
Mária
Katarína
Anton
Mária
Helena
Helena
Miroslav
Ján
Eva
Helena
Emília
Peter
Jozefa
Anna
Helena
Jarolím
Ferdinand
Vladimír

Adamec
Antalová
Bačík
Baďurová
Baláž
Balko
Baranová
Barinec
Bartošík
Berkyová
Bernátová
Betáková
Bielik
Bielik
Bizoň
Blašková
Bobík
Bohovičová
Brezina
Buček
Burian
Cíbiková
Cilingová
Čepelová
Černayová
Červeňanský
Čičmancová
Čuboňová
Dašková
Dianová
Didi
Dobošová
Dominová
Dubničková
Dudek
Ďuriš
Ďurmeková
Duvačová
Eliášová
Fabuš
Fabušová
Florišová
Franková
Gabriš
Gajdoš
Galko

1982
1926
1959
1934
1959
1942
1931
1985
1946
1964
1931
1923
1967
1962
1937
1930
1980
1958
1943
1963
1933
1952
1947
1934
1928
1946
1977
1962
1957
1925
1931
1935
1926
1940
1952
1944
1951
1957
1936
1956
1939
1928
1929
1952
1956
1945
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Jozef
Bohumil
Soňa
Anna
Pavel
Vilma
Pavol
Mária
Ján
Roman
Štefan
Jindŕich
Jan
Jozef
Ľubomír
Paulína
Pavel
Anna
Dana
František
Jaroslav
Marta
Štefania
Ivan
Eva
Oľga
Irena
Ľudovít
Anton
Maria
Margita
Igor
Štefan
Štefan
Karolína
Anna
Mária
Stanislav
Štefan
Jozef
Mário
Marta
Terézia
Štefania
František
Štefan
Františka
Gabriel
Peter
Mária

Gallo
Gašpar
Gergelová
Gocmanová
Goga
Gombárová
Gráber
Grambličková
Grus
Guliš
Habáň
Hanžl
Hermanský
Hireš
Hlatký
Hlinková
Holba
Holbayová
Homolová
Horanský
Horňák
Horváthová
Hrebíčková
Huber
Hubinská
Chobotová
Jakúbková
Janček
Janík
Janíkova
Kaliarová
Kalús
Kamas
Kollár
Koníčková
Kopecká
Kopecká
Kopecký
Koperniech
Korjenek
Körösi
Kováčová
Krásna
Krivosudska
Križan
Kučera
Kuchařová
Kunik
Kvasnica
Kvopková

1954
1945
1963
1954
1949
1943
1947
1952
1949
1979
1925
1938
1939
1937
1957
1926
1938
1950
1973
1924
1937
1930
1925
1938
1929
1943
1931
1943
1943
1941
1941
1963
1925
1941
1922
1911
1953
1932
1955
1931
1975
1956
1934
1925
1940
1926
1934
1922
1955
1933
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

Marie
Jarmila
Maria
Jozefína
Eva
Mária
Emília
Jan
Jozef
Jaroslav
Aladár
Stanislav
Emil
Jan
Soňa
Jozef
Danica
Miroslav
Anna
Pravdomil
Ivan
Marián
Vladimír
Milan
Antónia
Agneša
Pavol
Monika
Eva
Anna
Monika
Jaroslav
František
Ľudmila
Vladimír
Rudolf
Antónia
Milan
Pavel
Daniela
Vincent
Alexander
Jozef
Emília
Antónia
Pavel
Rastislav
Anna
Pavol
Anton

Laššova
Letošová
Levaiová
Lišaníková
Lochmann
Lukáčová
Máčeková
Macho
Martiš
Matušu
Melo
Merka
Mičko
Michalec
Michalíková
Mikláš
Mikulová
Mikuš
Mikušová
Milčík
Mišák
Mutala
Nemečkaj
Noska
Nošíková
Novotná
Obetko
Országhová
Pandiová
Pappová
Pavlíková
Poliačik
Porubčan
Prokopová
Rác
Raček
Rajcová
Rajčan
Rajec
Rajniková
Rajtar
Remšík
Ridoško
Roháčová
Roóbová
Roško
Rybanský
Rýdza
Samaš
Schiller

1964
1951
1948
1938
1984
1932
1929
1940
1928
1957
1927
1962
1937
1930
1973
1936
1939
1949
1944
1938
1952
1962
1941
1965
1928
1934
1950
1929
1941
1931
1934
1943
1952
1935
1964
1933
1925
1955
1946
1950
1949
1937
1929
1929
1937
1936
1992
1924
1953
1943
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147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

Milan
Vladimír
Milan
Rastislav
Antonia
Rudolf
Matilda
Helena
Jozef
Jozef
Milan
Peter
Sonja
Jarmila
Štefan
Slavomír
Mária
Magdaléna
Matilda
Štefan
Anna
Juraj
Jana
Jozefa
Mária
Mária
Alojz
Vladimír
Miroslav
Mária
Helena
Jozef
Štefan
Katarína
Alena
Miroslav
Mária
Leopold
Irena
Ján
Mária
Jozef
Anna
Karol
Milan
Štefan
Júlia
Milan
Alžbeta
Milan

Slabý
Slanina
Slivoň
Slováček
Slugeňová
Smolka
Staňová
Stašíková
Stopka
Straka
Straňák
Strapatý
Suchomelová
Svetlíková
Sýkora
Šándor
Šedivá
Šišková
Škultétyová
Šlesarík
Šmatláková
Španko
Štadlerová
Štolúnova
Šulíková
Šurganová
Šurlák
Tašký
Teluch
Tomčányova
Trepáčová
Trstian
Trúchly
Uková
Uličná
Urbánek
Valjentová
Vangel
Vargová
Vavro
Vavrušová
Vojtech
Volfová
Voznický
Vrábel
Vrana
Zahradníková
Zeliska
Zubariková
Zuzula

1959
1952
1958
1976
1945
1942
1931
1949
1953
1954
1951
1954
1930
1932
1930
1971
1934
1928
1926
1957
1920
1934
1971
1927
1933
1991
1934
1959
1988
1946
1937
1923
1932
1966
1961
1962
1935
1949
1937
1955
1959
1965
1953
1932
1977
1934
1931
1963
1930
1944
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