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SAMOSPRÁVA

Príhovor primátora mesta
Aj na začiatku roka 2014 sa Dubničanom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík. V jeho príhovore je veľa podnetných a zaujímavých informácii. Z tohto
dôvodu, v kronike uverejňujem z príhovoru podstatnú časť.
Vážení obyvatelia nášho mesta Dubnica nad Váhom!
Dovoľte mi, aby som sa Vám už tradične prihovoril na začiatku nového roku. Máme za
sebou ďalší rok plný významných udalostí, ktorý sa niesol v duchu 820. výročia prvej
písomnej zmienky mesta. V tomto období každý z nás bilancuje, hodnotí predošlý rok, v
ktorom sa mu svoje plány a predsavzatia podarilo či nepodarilo splniť. Je mojím
želaním, aby sme všetci, obyvatelia mesta, ako aj celá samospráva, preniesli do
nového roku 2014 iba to pozitívne, čo sme v uplynulom období pre naše mesto dosiahli,
a
aby
sme
sa
poučili
z
chýb,
ktoré
sme
vzájomne
urobili.
V roku 2013 pretrvávala hospodárska kríza v Európe, ktorá mala dopad aj na
ekonomiku Slovenskej republiky a teda v konečnom dôsledku aj na mestá a obce
a ich obyvateľov.
Napriek náročným požiadavkám ľudí 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. Mesto a
spokojnosť jeho obyvateľov sú spojené nádoby a od naplnenia príjmov mesta závisí
uspokojenie potrieb a kvalita služieb poskytovaných jeho obyvateľom.
Samozrejme, aj u nás v Dubnici nad Váhom je ešte mnoho vecí, ktoré treba aj
naďalej budovať, zveľaďovať, vylepšiť, skrášliť. To sa samozrejme nezaobíde bez
množstva úsilia, práce, ale aj dobrej vôle, ochoty, spolupráce a tolerancie v rámci
orgánov
mesta.
Z pohľadu vedenia mesta sme navrhli efektívne združenie finančných
prostriedkov investorov a mesta za účelom komplexnej úpravy mestských
komunikácií.
Teší ma skutočnosť, že sme v mestskej časti Prejta sprevádzkovali nové zariadenie pre
seniorov za viac ako 3 milióny eur, ktoré je určené pre klientov s Alzheimerovou a
Parkinsonovou chorobou. Toto zariadenie, ktoré je jedinečné svojho druhu v rámci
Trenčianskeho samosprávneho kraja zároveň poskytuje nové pracovné miesta.
Nedá mi nespomenúť nové Námestie Matice slovenskej, ktoré budujeme
spoločne so súkromnými investormi v rámci schváleného projektu. Sme si vedomí
niektorých nedostatkov, vzniknutých najmä v dôsledku decembrového termínu
dokončenia, ktoré budú odstránené v rámci reklamačného konania. Verím, že aj u
súkromných investorov bude rok 2014 rozhodujúcim z pohľadu celkového dokončenia
nového
námestia.
V uplynulom roku sa začala realizácia významnej enviromentálnej stavby v
objeme cca 25 miliónov eur, ktorej súčasťou bude odkanalizovanie mestskej časti
Prejta a zásadná rekonštrukcia čističky odpadových vôd v Dubnici nad Váhom.
Uvedený projekt bude spĺňať náročné parametre Európskej únie. Jeho realizáciou sa
zásadne
zlepší
kvalita
životného
prostredia
v
našom
regióne.

V prvej polovici budúceho roka bude dokončený projekt rekonštrukcie železničnej trate
so súvisiacou infraštruktúrou, na ktorý bolo vydané územné rozhodnutie už v roku 2004.
Neteší ma skutočnosť, že takto schválená investícia Železníc SR má v súčasnosti
negatívny dopad na obyvateľov sídliska za traťou. Preto sme v minulom roku
spracovali štúdiu budúceho obchvatu mesta, ktorý bude riešiť neuralgické body
v dopravnej infraštruktúre mesta, ale najmä sídliska za traťou. Základným
kameňom tohto projektu bolo nedávne vybudovanie nadjazdu pri nápravnovýchovnom
ústave. Následne po rekonštrukcii vodovodu na Ulici k Váhu bude na jar komplexne
zrekonštruovaná aj cesta a súvisiace komunikácie s traťou budú uvedené do
pôvodného
stavu.
Naše mesto už tradične niekoľko rokov patrí medzi lídrov v oblasti separovaného
zberu a aj v roku 2013 bolo vyhodnotené ako najefektívnejšie separujúce mesto
nad 5000 obyvateľov. Preto chcem poďakovať všetkým poctivo separujúcim občanom
mesta, ako aj zamestnancom mesta a Technických služieb.
Som hrdý na to, že naše mesto za posledné obdobie získalo rešpekt a vážnosť
medzi mestami a obcami v rámci Slovenska. Dubničania sú na svoje mesto právom
pyšní. Záleží mi na tom, aby sme v dosiahnutých úspechoch pokračovali a naďalej
úspešne zabezpečovali všestranný rozvoj mesta a starostlivosť o jeho obyvateľov.
Rok 2014 bude pre samosprávu opäť veľmi náročný. Preto bude aj pre naše mesto
dôležité obozretné hospodárenie a sústredenie obmedzených financií na prioritné
programy.
Ako pre celú spoločnosť, tak aj pre mesto má mimoriadny význam činnosť
podnikateľských subjektov, inštitúcií a 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 jednotlivca. Súčasne vyjadrujem úprimné poďakovanie každému obyvateľovi
Dubnice nad Váhom, ale aj ostatným občanom, za to, že svojou činnosťou prispievate k
budovaniu
nášho
mesta.
Som si vedomý toho, že mnohých z nás trápia problémy. V tejto súvislosti by som Vám
chcel zaželať stabilnú prácu so stabilným príjmom, chorým uzdravenie a osamoteným
lásku a priateľstvo. Osobitne želám pevné zdravie a veľa lásky našim seniorom. Veď
ako
vravievam,
z
ich
umu
a
mozoľov
vyrástlo
naše
mesto.
Vážení Dubničania, dovoľte mi zablahoželať Vám k štátnemu sviatku založenia
samostatnej Slovenskej republiky, ktorého 21. výročie si pripomíname.
Buďme hrdí na to, že si môžeme už tretie desaťročie slobodne budovať svoj
vlastný zvrchovaný štát.
Do roku 2014 Vám v mene svojom, ako aj v mene mestského zastupiteľstva a celého
mestského úradu želám veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom aj pracovnom
živote.
Súčasne 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,
pretože
budúcnosť
mesta
je
v
rukách
jeho
obyvateľstva.
Milí Dubničania, želám Vám, úprimne z celého srdca, aby ste v roku 2014 mali hlavne
veľa zdravia, osobného aj rodinného šťastia, lásky, porozumenia a úspechov. Šťastný
nový rok 2014 želám celému mestu Dubnica nad Váhom.
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Prvé dieťa
V trenčianskej pôrodnici prišiel 3. 1.2014 o 5.02 h na svet Ladislav Halász z Dubnice
nad Váhom, ktorý meral 51 centimetrov a vážil 3180 g. Rodičia sa volajú: Ladislav
Halász a Alžbeta Halászová.

S úctou spomíname

Mesto Dubnica nad Váhom už na začiatku roku smútilo. Predstavitelia mesta s hlbokým
zármutkom oznámili, že dňa 10. 1. 2014 vo veku 61 rokov zomrel poslanec mestského
zastupiteľstva a zástupca primátora mesta Ing. Ján Tatar .

Ako poslanec a zástupca primátora dôsledne a zodpovedne plnil úlohy sociálneho
a hospodárskeho rozvoja mesta. Bol predsedom viacerých komisií, kde predkladal
konštruktívne návrhy s cieľom na ich úspešnú realizáciu.
Ján Tatar bol v mladom veku aj výborný futbalista. Šport mal rád a venoval mu veľa
času. K tejto záľube viedol i svoje deti. Túto smutnú správu ťažko prežíval aj jeho syn
Tomáš. Bolo dojímavé v televízii sledovať, keď sa Tomáš dozvedel o smrti svojho
otca, a strelil za Detroit gól, symbolicky sa pozrel na nebesia, akoby tento gól
venoval svojmu otcovi. Bolo to pekné gesto.
S Ing. Jánom Tatarom sa prišlo rozlúčiť veľa ľudí. Na pohrebe sa zúčastnili okrem
rodiny aj zamestnanci MsÚ, poslanci MsZ, zástupcovia armády SR, jeho známi
i priatelia. Vzhľadom k tomu, že bol podplukovníkom slovenskej armády, jeho
truhla bola zahalená štátnou vlajkou. Vojaci vystrelili na jeho počesť slávnostnú
salvu. Zo zámoria prišiel aj jeho syn, úspešný hokejista a reprezentant SR Tomáš.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila dňa 15. 1.2014 v dome smútku v
Dubnici nad Váhom.
Česť jeho pamiatke.
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Syn Tomáš posiela svoj gól otcovi

Ing. Jána Tatara odprevadilo na poslednej ceste veľa ľudí
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Ukončenie rozpočtového provizória

Dňa 28.1.2014 sa konalo 36. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Dubnici nad Váhom. Samotný program zasadnutia pozostával z oznámenia o nastúpení
náhradníka poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 4, zloženie
sľubu náhradníka poslanca MsZ Mgr. Róberta Galka a návrh programového rozpočtu
mesta na roky 2014 - 2016.
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V úvode rokovania navrhol poslanec Ing. František Fusek (Smer - SD) zaradiť do
programu nový bod, ktorý sa týkal personálnej zmeny v Komisii pre strategický rozvoj.
Návrh poslanca Ing. Františka Fuseka mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo a v
strategickej komisii tak nahradí poslanca Ing. Vladimíra Figela poslanec Mgr. Róbert
Galko
Poslanec Mgr. Róbert Galko zložením sľubu do rúk primátora mesta nahradil v
zastupiteľstve nedávno zosnulého Ing. Jána Tatara, ktorého mandát zanikol dňa 10. 1.
2014.
Posledným bodom rokovania bol programový rozpočet mesta na roky 2014 - 2016.
Výsledkom rokovania bolo jeho schválenie a mesto tak končí hospodárenie v
rozpočtovom provizóriu. Zo 17-tich prítomných poslancov hlasovalo 10 ZA, 3
PROTI, 4 ZDRŽALI SA.

Poverenie zástupcu primátora
Dňom 1.2.2014 v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov poveril primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing.
Jozef Gašparík zastupovaním primátora mesta poslanca mestského zastupiteľstva v
Dubnici nad Váhom Františka Mikoláška.

Výkon funkcie zástupcu primátora nebude vykonávať ako dlhodobo uvoľnený zo
zamestnania, ale na skrátený úväzok.
Rozsah výkonu funkcie zástupcu primátora:
je členom mestskej rady,
je predsedom ZPOZ-u,
je predsedom názvoslovného útvaru,
je predsedom útvaru pre kultúrne dedičstvo,
organizuje a koordinuje prácu komisií mestského zastupiteľstva a výboru
mestskej časti Prejta,
6. koordinuje a riadi činnosť mestských organizácií DUMAT, m. p. o., Zariadenie
pre seniorov Dubina, m. r. o., Dubnické múzeum, m. r. o., Mestská poliklinika
Dubnica, príspevková organizácia mesta s právnou subjektivitou,
7. koordinuje činnosť s. r. o TSM Dubnica nad Váhom za jediného spoločníka
Mesto Dubnica nad Váhom,
8. sústreďuje a pripravuje podklady v rámci aktivít mesta a spolupracuje s
podnikateľskými subjektmi v meste,
1.
2.
3.
4.
5.
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9. plní úlohy v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti,
10. zastupuje primátora v čase neprítomnosti v rozsahu zabezpečenia úkonov a
činností nevyhnutných na chod mesta pri výkone samosprávnych činností, okrem
úkonov vo veciach majetkovoprávnych a pracovnoprávnych. Ďalšie úkony za
primátora v čase jeho neprítomnosti vykonáva na základe splnomocnenia
primátora,
11. zabezpečuje koordináciu činností mestskej polície, je oprávnený oboznamovať
sa so všetkými dokumentmi, tak ako primátor mesta,
12. zastupuje mesto, pokiaľ ide o kompetencie Mesta Dubnica nad Váhom podľa
zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Zároveň je splnomocnený vykonávať kompetencie
orgánu dozoru v mene Mesta Dubnica nad Váhom v súlade s § 17 uvedeného
zákona.
13. podpisuje
aj
v
čase
prítomnosti
primátora:
a) zmluvy uzatvorené organizáciami zriadenými mestom (DUMAT, m. p. o.,
Dubnické múzeum, m. r. o., Zariadenie pre seniorov, m. r. o., školy a školské
zariadenia m. r. o., Mestská poliklinika Dubnica, príspevková organizácia mesta s
právnou subjektivitou) podľa čl. XII bod 3 a čl. XXII bod 3 písm. b) Zásad
hospodárenia
s
majetkom
mesta
Dubnica
nad
Váhom
b) všetky štatistické
výkazy vzťahujúce
sa
k činnosti mesta,
c)
zmluvy,
okrem
majetkovoprávnych
a
pracovnoprávnych,
d)
protokoly
o
odovzdaní,
prevzatí
staveniska,
e) ostatné protokoly potrebné ako podklad k fakturácii,
14. má podpisové právo v peňažných ústavoch,
15. vykonáva ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov primátora mesta.

Beseda s kandidátom na prezidenta
Dňa 11.2.2014 sa v Bábkovej sále MsDK uskutočnila beseda s kandidátom na
prezidenta SR Andrejom Kiskom. Program moderovala Elena Vacvalová.

V úvode besedy Andrej Kiska povedal svoj životopis a zdôvodnil, prečo chce vstúpiť do
politiky.
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Jeho životným cieľom je pomáhať ľudom. Pomáhal v minulosti, pomáha teraz cez svoju
firmu, ktorá sídli v Poprade a chce pomáhať aj vtedy, ak by bol zvolený za prezidenta.
Vysvetlil aj ako založil projekt Dobrý anjel, ktorý pomohol hlavne sociálne
slabším rodinám.
Na záver programu poskytol zaujímavú informáciu. Povedal, že v prípade zvolenia
za prezidenta, bude svoju funkciu vykonávať zadarmo. Peniaze bude zasielať na
charitu alebo zdravotne postihnutým. Na otázky, ktoré sa predkladali písomnou formou,
odpovedal fundovane a zaujímavo.

Voľba prezidenta SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. vyhlásil
voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15.3 2014.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej
republiky určil na sobotu 29. 3. 2014.
Volebné okrsky a volebné miestnosti : pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v
meste Dubnica nad Váhom sú nasledovne:
Vol. okrsok č.1 : Centrum neziskových organizácii, ul. Moyzesova 396/19
Vol. okrsok č.2 : Považská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Palárikova 198/35
Vol. okrsok č.3 : Predajňa EMO, ul. Gagarinova 1263 (vchod do potravín) !! POZOR
ZMENA VOLEBNEJ MIESTNOSTI !!
Vol. okrsok č.4 : Firma ALMA, Sládkovičova 520/5 (bývalá predajňa potravín)
Vol. okrsok č.5 : Katolícke centrum „LAURA" - býv. MŠ sídl. Pod kaštieľom 639/30
Vol. okrsok č.6 : Gymnázium, ul. Školská 387/2
Vol. okrsok č.7 : ZŠ s MŠ, Centrum I 32
Vol. okrsok č.8 : ZŠ s MŠ, Centrum I 32
Vol. okrsok č.9 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87 !! POZOR ZMENA VOLEBNEJ
MIESTNOSTI Z MŠ NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU!!
Vol. okrsok č.10 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87
Vol. okrsok č.11 : ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II 87
Vol. okrsok č.12 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967 !! POZOR ZMENA VOLEBNEJ
MIESTNOSTI Z MŠ NA ZÁKLADNÚ ŠKOLU!!
Vol. okrsok č.13 : bývalá ZŠ, ul. Partizánska 151/3
Vol. okrsok č.14 : bývalá ZŠ, ul. Partizánska 151/3
Vol. okrsok č.15 : Centrum voľného času, Pod hájom 1356
Vol. okrsok č.16 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
Vol. okrsok č.17 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
Vol. okrsok č.18 : ZŠ s MŠ, Pod hájom 967
Vol. okrsok č.19 : Spoločenský dom, Prejtská 135/156
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V prvom kole voľby prezidenta SR na prvých miestach skončili:
1.Robert Fico – 28 %
2. Andrej Kiska – 24 %
3. Radoslav Procházka – 21,2 %
4. Milan Kňažko – 12,9 %
5. Gyula Bárdos – 5,1 %
6. Pavol Hrušovský 3,3 %

V druhom kole zvíťazil a prezidentom SR sa stal Andrej Kiska – 59,4%.
Na druhom mieste skončil Robert Fico, ktorý získal 40,6 %.

Sprístupnili verejné toalety
Po niekoľkých rokoch, dňa 1.3.2014 v Dubnici nad Váhom pre obyvateľov
i návštevníkov mesta sprístupnili verejné toalety. Nachádzajú sa v polyfunkčnom
objekte oproti obchodnému stredisku Máj.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 10,00 – 17,00 hod,
Sobota - 9,00 - 15,00 hod.
Nedeľa – 12,00 – 18,00 hod.

Oslavy MDŽ
Dňa 8.3.2014 mesto Dubnica nad Váhom usporiadalo z príležitosti MDŽ, pre ženy
nášho mesta, kultúrny program. Vystúpil v ňom známy spevák Róbert Kazík. V úvode
programu sa prítomným ženám prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
Pripomenul význam tohto sviatku a všetkým ženám zaželal všetko dobré, veľa zdravia
a rodinnej pohody.
Potom už zazneli v preplnenej sále MsDK v podaní Róberta Kazíka piesne, ktoré ľudia
majú radi. Prítomným sa jeho piesne veľmi páčili. Dokumentuje to aj skutočnosť, že po
každej piesne zaznel mohutný potlesk. Okrem piesni pohladili duše prítomných žien aj
úprimné a noblesne slová známeho speváka.
S úctou si spomenul aj na nebohého herca a režiséra Ivana Krajíčka. Poďakoval mu za
rozvoj slovenskej kultúry i zato, že mu dal možnosť vystupovať v známej relácii
REPETE.
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Po skončení programu si vo vestibule MsDK mohli priaznivci Róberta Kazíka kúpiť
kazety alebo CD s jeho piesňami.

Dubnická envirojar

Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík zvolal dňa 26. 3.2014 pracovné stretnutie so
zástupcami záhradkárskych osád, Dobrovoľného hasičského zboru, Technických
služieb mesta, Slovenského rybárskeho zväzu a pracovníkov životného prostredia MsÚ.
Cieľom rokovania bolo dohodnúť harmonogram upratovacích prác v záhradkárskych
osadách a ich okolí počas celomestskej akcie s názvom Dubnická envirojar, ktorá
trvala od 5. apríla do 5. júna 2014.
Upratovacie
práce
sa
konali
aj
na
potoku
Dubnička.
Mesto súčasne oznámilo občanom, že mestské kompostovisko, ktoré slúži na
pracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad je otvorené:
Pondelok – Piatok : 10.00 - 18.00
Sobota : 08.00 - 12.00
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ENVIROJAR - VYHODNOTENIE

Dňa 11.6.2014 sa na Námestí Matice slovenskej zúčastnili žiaci základných škôl
z Dubnice nad Váhom vyhodnotenia aktivít, ktoré zorganizovalo Mesto Dubnica nad
Váhom za účasti spoločnosti ENVI - PAK.
Pri vyhodnotení sa žiaci nielen pobavili, ale aj poučili.
Zahrali si aj známe hry :
- človeče, nehnevaj sa v ľudskej veľkosti
- puzzle
- magnetická tabuľa
- triedenie odpadu
- pexesá s vyobrazenými druhmi odpadov z obalov, dotazníky o triedení odpadu...
Podujatia sa zúčastnilo 120 detí. Deťom sa venoval aj maskot spoločnosti ENVI - PAK.
Žiaci s nadšením rozdávali prítomným publikáciu mesta „Dubnica nad Váhom
a životné prostredie „.

Po absolvovaní všetkých aktivít boli jednotlivým školám odovzdané diplomy a ceny za
aktívnu účasť na Dubnickej ENVIRO - JARI 2014.
Vyhlásenú fotosúťaž pod názvom „Odkaz pre Deň Zeme - kontrasty v prírode“
vyhrali dve snímky - „Roj“ a „Návšteva“ kolektívu 7.A triedy Základnej školy s MŠ
Pod hájom.

Významné výročia
Mesto Dubnica nad Váhom si v roku 2014 s úctou pripomenulo aj tieto významné
výročia. Boli to 69. výročie oslobodenia, 1. máj a 10. výročie vstupu SR do EÚ.
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Vedenie mesta týmto výročiam venuje každý rok veľkú pozornosť. Na oslavách sa
zúčastnili zástupcovia mesta, politických strán i obyvatelia Dubnice nad Váhom. Oslavy
sa uskutočnili s týmto programom:
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Výstava Region Tour Expo

V dňoch 16.-18. 5. 2014 sa uskutočnil už 3. ročník výstavy Region Tour Expo Trenčín.
Cieľom organizátorov bolo vytvoriť vhodný priestor na prezentáciu destinácií a
produktov cestovného ruchu v jednotlivých krajoch, možnosti aktivít, ubytovania,
zaujímavostí, pamiatok a gastronómie. Dubnica nad Váhom predstavila svoje atraktivity
v samostatnom výstavnom stánku, ktorý otvoril primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
Oficiálneho otvorenia výstavy sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Českej republiky na
Slovensku, Livia Klausová, ktorá poctila svojou návštevou aj Dubnický stánok. Za
odborného garanta podujatia si organizátori vybrali Českú centrálu cestovného ruchu Czech Tourism.

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do
Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov. Predseda NR SR Rozhodnutím
č. 431/2013 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali: 24. mája
2014.
Celkom sme volili 13 poslancov
Volieb sa zúčastnilo 13 % Slovákov. V Dubnici nad Váhom z 20 597 voličov volilo
2 158, čo je 10,477%.
Dubničania dali hlasy týmto subjektom: Smer – 26,78 %, KDH – 14,03 %, Obyčajní
ľudia a nezávisle osobnosti – 8,75 %, Sloboda a Solidarita – 7,99 %, SDKÚ – 7,66
%, SNS - 5,04 %, NOVA – 4,66 %, TIP – 4,47 %, Strana demokratického Slovenska
3,66 %, ostatné strany mali pod 3 %,
Koľko hlasov získali zvolení kandidáti do europarlamentu?
Meno

Strana

Č. na kandidátke

Hlasy

Šefčovič Maroš - 47 rokov

Smer

1.

66966

Flašíková Beňová Monika - 45 r. Smer

2.

46860
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Meno

Strana

Č. na kandidátke

Hlasy

Záborská Anna – 65 r.

KDH

1.

42976

Mikolášik Miroslav – 61 r.

KDH

2.

26705

Sulík Richard – 46 r.

SaS

3.

22607

Kukan Eduard – 74 r.

SDKÚ

2.

20912

Štefanec Ivan – 52 r.

SDKÚ

1.

19439

Csáky Pál – 58 r.

SMK

1.

19406

Zala Boris – 59 r.

Smer

5.

18622

Žitňanská Jana – 40 r.

Nova, OKS, KDS 2.

18409

Maňka Vladimír – 54 r.

Smer

4.

17704

Škripek Branislav – 43 r.

OĽaNO

4.

15583

Nagy József – 46 r.

Most

2.

14896

Oslavy v Prejte
Dňa 7.6.2014 sa v Prejte uskutočnili oslavy 635. výročia prvej písomnej zmienky. Na
oslavách sa zúčastnili predstavitelia mesta na čele s primátorom Ing. Jozefom
Gašparíkom, poslanci MsZ, i ďalší hostia. Po oficiálnom programe sa účastníci
zasadnutia premiestnili na miestne ihrisko, kde sa predstavili viacerí umelci.
Slávnostný príhovor mal poslanec MsZ a predseda Občianskeho výboru
Mestskej časti Prejta Anton Kvasnica.
Vo svojom príhovore priblížil bohatú históriu Prejty a podrobne zhodnotil jej jednotlivé
oblasti. Aby z týchto informácii mohli čerpať i ďalšie generácie, v kronike uverejňujem
podstatnú časť.
Vážený pán primátor, vážení hostia
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítal na území obce alebo ak chcete, v Mestskej
časti Prejta. O fakty z našej histórie a slávnej minulosti sa postaral a vyhľadal ich náš
bývalý rodák p. Mikuláš Tomík. Z jeho bádania vyplynulo, že najstarší záznam o Prejte
je z roku 1379.
Mottom jeho bádaní bolo: citujem z kroniky: ,,Nie je mesta ani obce, ktorá by sa
neusilovala dokázať čím staršiu a čím slávnejšiu svoju minulosť.“ Koniec citátu.
Z jeho zozbieraných materiálov sa dozvedáme, že v roku 1379 bol názov obce
PERYCHE. V roku 1409 PROYTHA a v roku 1439 ako PRERITA s príslušnosťou
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k Trenčianskemu hradnému panstvu. Obec sa rozprestierala na spojnici ciest
Trenčianskeho hradného panstva a Košeckého hradu. Názov obce sa viazal
k rozdeleniu „prerytiu“ obce hradnou cestou.
Od roku 1447 má Prejta trvalú príslušnosť k ilavskému hradnému panstvu až do
zániku feudalizmu. V roku 1470 daroval kráľ Matej Korvín vojvodovi Blažejovi
Magyarovi darovacou listinou aj Prejtu a jej názov, ktorý bol vtom čase Preritha. Po
vymretí tohto rodu v roku 1527 daroval Ilavský hrad aj s jeho majetkami a teda aj
s Prejtou kráľ Ferdinand I. Ladislavovi Macedónskemu, neskoršiemu biskupovi
Veľkovaradínskemu. Hrad i majetky násilne držali vo svojej moci Ján a Rafael
Podmanickí majitelia Považsko–Bystrického hradu a dar odopreli vydať.
Nakoľko sa obdarovaný k daru dostať nemohol, znechutilo ho to, a tak hrad v r.1533
predal aj s majetkom a teda i s Prejtou bratom Mikulášovi a Jánovi
OSTROZITHOVCOM z CHiletinca v Horvátsku.
Tu sa začína poldruha storočné obdobie ich vlády na Ilavskom hrade a tým samozrejme
aj nad Prejtou. Naša obec je tejto rodine vďačná za historický zvon darovaný
a odliaty v roku 1647. Na jeho povrchu je odliaty latinský názov a slovenský preklad na
ňom znie:
,, K úcte Svätosvetskej a nedeliteľnej trojice zadovážili Mikuláš, Pavel, Matej Ostrosith
CHiletinca v roku 1647. Ulial Mich .Leonhardt – Low vo Wiedni a je umiestnený v starej
zvonici na miestnom cintoríne.
Po nich kúpil Ilavský hrad s Prejtou gróf Brauner. V 18. storočí prechádza ilavské
panstvo do vlastníctva Grófa Konigsegyho, majiteľa Prušťianského panstva a spolu
s Prejtou ostáva spravované centrálne z Pruského.
Postupne Prejta prechádza maďarizáciou a po roku 1918 a vytvorení spoločného
štátu Čechov a Slovákov nastáva návrat k rodnému slovenskému jazyku.
Počiatky školstva sa datujú do obdobia rokov 1850 – 1860. Snahou bolo zvýšiť
gramotnosť a vzdelanosť občanov.
V tomto období sa zriadila prvá provizórna škola v rodinnom dome u Tomaničkovcov
podľa zákona z roku 1868 o zavedení povinnej školskej dochádzky. V roku 1878 svoju
cirkevnú školu obec prepúšťa štátu.
V podpore rozvoja vzdelanosti a školstva postavilo ministerstvo v roku 1885 novú
budovu školy s bytom pre učiteľa, ktorá pamätá obdobie do roku 1970. V rokoch 193436 sa postavila druhá budova školy ktorá dnes slúži ako Spoločenský dom, ktorý bol
uvedený do prevádzky po rekonštrukcii v marci 1999 pre potreby obce na politickospoločenskú činnosť.
V novodobej histórii sa s výdatnou pomocou občanov v roku 1960 začala a v roku 1964
bola daná do užívania v mesiaci november nová 5 triedna škola a začalo sa v nej
vyučovať. Vzhľadom na to, že v 70. rokoch minulého storočia bol prudký nárast detí
predškolského veku, začína sa v roku 1978 s výstavbou materskej školy, ktorá slúžila
občanom až do roku 2004, keď v nej z dôvodu nízkej demografie bola ukončená aj
činnosť premiestnenej základnej školy.
Materská škola slúžila aj ako dočasný klub dôchodcov. Postupne bola škola a škôlka
prebudovaná a dnes tieto zrekonštruované priestory slúžia ako Penzión pre
postihnutých občanov Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou.
Spolu so školstvom boli občania Prejty verní katolíckej viere. Boli priradení viac
ako 500 rokov do farnosti Ilava.
Tu sa riešili a zariaďovali všetky cirkevné náležitosti až do júla 2012, keď Žilinská
diecéza dekrétom priradila obec Prejta ako farskú filialku a podporu duchovna v obci
cirkevne pod správu Dubnickej farnosti. V súčasnosti obci chýba kostol, ako dôstojný
stánok pre slávenie bohoslužieb.
Obyvatelia sú však vďační a oceňujú, že v minulosti sa podarilo prestavať interiér
Domu smútku tak, aby slúžil aj na účely slávenia bohoslužieb. Má to svoj význam,
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pretože okrem duchovna je v údržbe a čistote a zároveň slúži na dôstojnú poslednú
rozlúčku s našimi zomrelými spoluobčanmi.
V novodobej histórii je potrebné si pripomenúť aj zapojenie sa našich predkov do
udalosti I. svetovej vojny. Potrebné je si pripomenúť, že väčšina rukovala do 71.
Trenčianskeho pluku, 15. pluku uhorských delostrelcov a 72. pešieho pluku
bratislavského, ale aj do prešovského pešieho pluku.
V bojoch položilo životy 19 našich predkov, ktorých mená sú vytesané na miestnom
pamätníku. Zostalo po nich celkovo 17 sirôt.
Spomeniem len, že sa podarilo objasniť asi 65 percent príslušnosti rodinám z hľadiska
hľadania v štátnych archívoch v Bytči a Považskej Bystrici. Za túto vyhľadávaciu
činnosť sme vďační pani Balušíkovej a Stanislavovi Kvasnicovi. Obživu ľudí v
minulosti zabezpečovali políčka a polia. V zime využívali okolité lesy ako hlavný zdroj
tepla do svojich domov. Väčší gazdovia sa postupne zorganizovali do spolkov v snahe
o rozvoj poľnohospodárstva.
V roku 1924 sa datuje vznik urbárskeho spolku. Najstaršie záznamy z rozdelenia
majetku na podiely sú z roku 1937. Spravovaný majetok bol urbariátu odobratý
a zoštátnený v rokoch 1950 až 1960.
Prelomový je rok 1989, keď sa začína prechod vlastníctva pôvodným majiteľom a to je
výzva pre obnovenie urbariátu. Prípravný výbor v roku 1992 zaregistroval urbariát na
Ministerstve vnútra.
V súčasnosti obhospodaruje urbariát 87 ha lesa a 120 ha poľnohospodárskej
pôdy. Od roku 2014 je urbariát zaevidovaný ako právnická osoba.
K ochrane majetku slúžilo obci dobrovoľné hasičstvo. Jeho počiatky sa v obci
Prejta datujú od roku 1927. Záznamy o činnosti výboru zboru sa datujú od roku 1953. V
tomto období sa rozvíja aj činnosť žiackych družstiev, postupné zabezpečovanie
techniky uniforiem, nácviky, prípravy na súťaže - to boli hlavné úlohy.
Okrem toho starostlivosť o techniku, zabezpečovanie ochrany majetku, prevencie a
žatevné hliadky počas letných mesiacov.
V roku 1998 bola činnosť dobrovoľného hasičského zboru ukončená a celý majetok
prešiel pod správu hasičského zboru Dubnici nad Váhom. O tom, ako sa pričinil
hasičský zbor aj o rozvoj kultúry a spoločenského života v obci spracoval Stanislav
Kvasnica do samostatnej brožúry. V roku 1935 sa datuje vznik neorganizovanej
športovej činnosti v našej obci. Hlavným športom v celej ére bol futbal.
Mnoho funkcionárov a hráčov sa vystriedalo, čoho dôsledkom bola futbalová kvalita
družstiev, čo sa prejavilo v tom, že Prejta hrala postupne až súťaže v krajských
štruktúrach. V obci pôsobil aj silný klub stolného tenisu.
Žiaľ, použitím školy na iné účely sa život tohto oddielu zastavil, nakoľko nebolo kde
hrať. Ku cti patrí minulým a súčasným funkcionárom starostlivosť o rozvoj športového
areálu.
V dnešnej dobe sa boria s nedostatkom finančných prostriedkov a nedostatkom hráčov
hlavne do mládežníckeho družstva.
Napriek tomu sú športovci vďační za podporu vedeniu mesta.
V obci je taktiež od roku 1966 organizácia drobnochovateľov, ktorá prešla
reorganizáciou a postupne sa z nej stala organizáciou s pôsobnosťou a zastrešením
členskej základne okresu Ilava.
Základy organizácie Červeného kríža siahajú do roku 1948, kedy vznikajú prvé
miestne organizácie v obciach. Tu sa datuje aj vznik organizácie v Prejte. Jeho
činnosť slúži k starostlivosti o zdravie a aktívny spôsob života. Nemožno zabudnúť ani
na klub dôchodcov. Svoju činnosť začal ešte v minulom storočí, kedy mal svoje
vlastné priestory, naposledy v bývalej škôlke. Dnes je činnosť značne oklieštená na
možnosti Spoločenského domu.
Skutočne by tento klub potreboval vlastné priestory. Žiaľ, niet možnosti.
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Nemôžeme zabudnúť ani na našich spoluobčanov z bývalej obce Lieskovec, ktorí
boli po zániku ich obce čiastočne presídlení do Prejty. Im sme vďační za to, že
pravidelne na poslednú augustovú nedeľu slávime hodovú slávnosť na počesť
Lieskovskej Panny Márie Kráľovnej.
V roku 2013 to bola jubilejná 50. svätá omša.
Vážení účastníci, nie všetko sa dá spomenúť a pripomenúť. Napriek tomu Vám chcem
dať do povedomia, čo sa dá ešte v našej obci vidieť.
V prvom rade spomeniem našich 8 krížov, z ktorých 2 majú 105 rokov a to prvý na
Lieskovskej ceste a druhý pri štátnej ceste. Tiež si všimnite prosím zrekonštruované
kríže, a to hlavný na našom cintoríne a vo Vystrkove.
Myslím si, že je potrebné pozrieť sa aj na miestny cintorín, kde skĺbenie starého a
nového cintorína bolo ocenené v rámci Slovenska ako 3. projekt roka v minulých
rokoch. V súčasnosti je Prejta ako mestská časť, ktorá má vybudovaný vodovod od
roku1968, plyn zavedený so začiatkom od roku1984, elektrifikáciu slávnostne spustenú
17. novembra v roku 1945.
V súčasnosti sa buduje dlho očakávaná kanalizácia, ktorej vykonávací projekt bol
spustený na jar roku 2014.
Všetci veríme, že sa nájdu finančné prostriedky, aby po ukončení diela kanalizácie sme
dostali nové rekonštruované cesty. Vo vízii je potrebné pamätať na vybudovanie novej
cestnej komunikácie na „Pažite“, opravu chodníkov, miestnej zvonice s kaplnkou a tiež
zgenerálkovanie Domu Smútku.
Spomenúť treba tiež počiatky a založenie poľnohospodárskeho družstva v 50.
rokoch minulého storočia v Prejte. Po rokoch samostatného hospodárenia prešlo
a zlúčilo sa do poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Dubnici n / V.
Vývojom celého obdobia je vidieť , že Prejta sa postupne stala z poľnohospodársko –
remeselníckej obce s príchodom strojárstva v 30. rokoch minulého storočia do Dubnice
obcou priemyselnou, kde našlo zamestnanie a obživu pre rodiny veľa občanov.
Na záver mi dovoľte povedať, že to, čo nám minulosť zachovala, si stojí pripomínať
a vyjadriť presvedčenie ,že to, čo prežívame v súčasnosti a prežijeme v krátkej
budúcnosti zachováme pre budúce generácie , aby raz po nás mohli povedať: „
snaživí a usilovní Prejťania žili v dobách minulých“ .
Primátor oceňoval
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík pri príležitosti 635. výročia prvej písomnej
zmienky udelil obyvateľom Prejty ocenenie.
„ Cena primátora mesta „ - ocenenie dostali títo občania:
Jozef Kubovič – za dlhoročnú prácu vo verejnej správe a rozvoj m.č. Prejta
Stanislav Kvasnica – za dlhoročnú činnosť a spracovanie faktografie m.č. Prejta v ére
samostatnosti obce a jeho snahu zachovať históriu pre budúce generácie.
Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta – za výchovu mládeže, zachovanie
športovej činnosti a dlhoročnú propagáciu m.č. Prejta v oblasti športu
Ocenení Plaketou pri príležitosti 635. výročia prvej písomnej zmienky o obci Prejta boli
títo občania:
Valéria Hantáková – za dlhoročnú činnosť pri správe mestského majetku a rozvoja
duchovných hodnôt v m.č. Prejta.
Tibor Poruban – za aktívnu prácu a rozvoj športovej činnosti v m.č. Prejta
Ing. František Vanko – za dlhoročnú činnosť pri správe mestského majetku
a zveľaďovanie m.č. Prejta v oblasti životného prostredia.
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Mierový beh
Dňa 23.6.2014 privítal primátor mesta Ing. Jozef Gašparík účastníkov celosvetového
štafetového behu v Dubnici nad Váhom. Mierový beh je najdlhší celosvetový štafetový
beh, ktorý prostredníctvom športu hľadá cestu k harmónii medzi ľuďmi rôznych kultúr,
národností a presvedčenia.
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Bežci niesli horiacu pochodeň ako symbol harmónie. Tisíce ľudí rôznych štátov a
spoločenských skupín si ju podávali z ruky do ruky.
Na druhý deň účastníci behu pripravili program pre žiakov ZŠ s MŠ Pavla Demitru. Na
školskom ihrisku odovzdali horiacu pochodeň do rúk primátora mesta Ing. Jozefa
Gašparíka a riaditeľa školy Mgr. Ferdinanda Brunovského. Zároveň všetkých
prítomných žiakov oboznámili s posolstvom Mierového behu.
Po sprievodnom programe sa bežci presunuli, za asistencie Mestskej polície, cez
centrum mesta pri futbalový štadión. Odtiaľ smerovali pozdĺž Vážskeho kanála do
Horného Srnia.
Organizátorom Mierového behu na Slovensku bola Sri Chinmoy Marathon Team. Je
to , najväčšia ultrabežecká organizácia na svete. Toto podujatie organizovala
v spolupráci s mestskými úradmi, školami a športovými klubmi.
Posolstvo Mierového behu bolo jednoduché: Mier a harmónia v srdci každého z nás.

Hodina otázok

Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík zorganizoval dňa 3. 7.2014 v sále Mestského
domu kultúry „Hodinu otázok a odpovedí s primátorom mesta." Hlavnou témou
stretnutia boli aktuálne otázky z oblasti samosprávy mesta a riešenie infraštruktúry.
Z otázok bolo vidieť, že Dubničania sa zaujímajú o problémy mesta i o jeho rozvoj.
Najviac otázok na primátora mali občania zo sídliska za traťou, keď sa pýtali na riešenie
problémov, ktoré už v minulosti predložili.

Mesto obhájilo systém kvality

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 je zavedený na mestskom
úrade už od roku 2007. Vzhľadom k tomu, že v apríli 2014 skončilo trojročné obdobie
platnosti certifikátu kvality, dňa 8.4.2014 sa na mestskom úrade uskutočnil
recertifikačný audit. V rámci uvedenej previerky naše mesto potvrdilo kvalitu
vykonávania svojich činností a opätovne získalo certifikát systému manažérstva kvality
podľa normy ISO 9001:2008. Riaditeľ certifikačného orgánu Ing. Marcel Šlúch
slávnostne odovzdal certifikát do rúk primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka dňa 14. 8.
2014 v úvode mestského zastupiteľstva, kde skonštatoval, že „Mesto Dubnica nad
Váhom takýmto spôsobom vytvára pozitívny obraz pre zahraničných investorov
a hlavne zefektívňuje a dynamizuje poskytované služby obyvateľom mesta.“

Dôstojné oslavy SNP
Dňa 28.8.2014 si Mesto Dubnica nad Váhom dôstojne a s veľkou úctou pripomenulo
70. výročie Slovenského národného povstania. Aj touto formou si spomenulo na
všetkých vojakov i civilistov, ktorí sa zapojili do bojov za našu slobodu. Na slávnosti sa
zúčastnili predstavitelia mesta, poslanci MsZ, zástupcovia spoločenských organizácii,
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vzácni hostia, ako i hostia z družobných miest. K dôstojným oslavám prispela aj ukážka
bojov 2. svetovej vojny v podaní Klubu vojenskej histórie.

Akadémia Poľského klubu
V rámci DFF sa dňa 30.8.2014 v Centre neziskových organizácii uskutočnila Slávnostná
akadémia Poľského klubu MZ Dubnica a Mesta Dubnica nad Váhom. Zúčastnili sa jej
veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku Tomáš Chloń, zástupcovia družobných
miest, zástupcovia mesta na čele s primátorom mesta Ing. Jozefom Gašparíkom, ako
zástupcovia spoločenských organizácii, ktoré pôsobia v Dubnici nad Váhom.
Veľvyslanec Poľska Tomáš Chloń poďakoval primátorovi mesta Ing. Jozefovi
Gašparíkovi za dobrú spoluprácu s občanmi Poľska, ktorí žijú v Dubnici nad
Váhom. V diskusii vystúpili i zástupcovia družobných miest. Vyjadrili spokojnosť
s udržiavaním dobrých vzťahov medzi jednotlivými mestami a navrhli niekoľko
konkrétnych návrhov pre ďalšiu spoluprácu.
V kultúrnom programe vystúpili folklórny súbor Poznaň z Poľska a Mária Bagínová so
skupinou Jesienka.
Na záver predseda Poľského klubu Zbigniew Podlešný
poďakoval všetkým prítomným za účasť i za podnetné návrhy k budúcej spolupráce.
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Počas srdečného rozhovoru, primátor mesta Ing. Jozef Gašparík, odovzdával
dubnickú Monografiu poľskému veľvyslancovi Tomášovi Chlońovi

Zber biologického odpadu

Mesto Dubnica nad Váhom začalo v septembri 2014 so zberom kuchynského
biologického odpadu od rodinných domov. Pri tejto príležitosti požiadalo obyvateľov
rodinných domov, ktorí majú záujem o zber kuchynského biologického odpadu, aby
nahlásili svoje meno a adresu na MsÚ v Dubnici nad Váhom.
Na základe požiadaviek mesto rozdalo občanom 10 l. vedierka na zber kuchynského
biologického odpadu. Zber sa vykonáva jedenkrát za týždeň.

Ďalší grant na rekonštrukciu kaštieľa

Dňa 9.9.2014 primátor mesta Ing. Jozef Gašparík informoval, že sumu 2 359 839,78
Eur schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je to riadiaci orgán
pre Regionálny operačný program na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre Dubnicu nad Váhom na projekt „Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom II.
etapa". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 2 484 041,87
Eur. Mesto podalo projekt 7.4.2014.
Projekt rieši stavebné úpravy a pamiatkovú obnovu časti krídla E a krídla D.
Taktiež rieši statické zabezpečenie vonkajšej strany krídla E (oporné steny z gabiónov)
a statické zabezpečenie ostatných častí krídla E,C,D, ktoré sa týkajú vnútornej fasády
átria. Použité budú technológie injekčných zavŕtavacích kotevných tyčí. Stropné klenby
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budú obetónované a vystužené oceľovou sieťovinou. Arkádové piliere budú
stužené oceľovými prútmi, trhliny v stenách zainjektované a zostehované oceľovou
výstužou. Opravené budú poruchy strešnej krytiny, zrealizované bude výškové
upravenie a oddrenážovanie terénu objektu. Podlahová krytina bude prevedená v
miestnostiach podľa účelu rôzne, kamenná pravouhlá dlažba, jednoduchá palubovka,
keramická dlažba, intarzované parkety. Schodisko v krídle D bude zachované pôvodné
drevené, poškodené časti nahradené kópiou prispôsobenou k dobovým. Okná sú
navrhované v arkádových chodbách hliníkové oblúkové, v časti krídiel D a E v
miestnostiach drevené dvojité, na chodbách a podkroví jednoduché drevené.
Povrchové úpravy interiérové budú omietky dobové a nové, exteriérové budú
vápeno-štukové.
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík po schválení príspevku povedal: „Teší ma, že sa
nám darí pokračovať v získavaní finančných prostriedkov z eurofondov. To bol jeden z
hlavných dôvodov, prečo som v roku 2006 prvýkrát kandidoval na post primátora. Mesto
do roku 2006 nezískalo z eurofondov ani korunu, preto to bola pre mňa výzva. Za osem
rokov sa nám podarilo získať cca 17 miliónov eur, na čo sme patrične hrdí.
Dubnica patrí medzi väčšie mestá, a preto by mala kráčať vpred na úrovni iných
väčších miest. Získavanie grantov z eurofondov je opäť jedným z hlavných pilierov
môjho volebného programu aj v blížiacich sa komunálnych voľbách.“

Pomoc nevidiacim

V stredu 24. 9. 2014 sa aj Dubničania mohli stať súčasťou verejnej zbierky, ktorej
cieľom bolo pomôcť nevidiacim a slabozrakým. Stačilo, ak dobrovoľníkom v uliciach,
ktorí boli oblečení v tričkách Biela pastelka, prispeli do pokladničky. Darcov odmenili
spinkou v tvare pastelky. Pomôcť sa dalo aj poslaním SMS s ľubovoľným textom v
hodnote 2 € na číslo 820 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo vkladom na účet
zbierky číslo 4030016212/3100.
Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku
2002. V nedávnom hodnotení na webovom portáli www.verejnezbierky.sk dosiahla
výborný výsledok, keď ju nezávislí odborníci z tretieho sektora zaradili medzi
najdôveryhodnejšie zbierky na Slovensku.
Zbierka sa konala pod záštitou herca Mariána Geišberga. Jej cieľom bolo pomôcť
ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný život, v ktorom môžu študovať,
pracovať, športovať, založiť si rodinu. Vďaka získaným príspevkom môžu odborníci
bezplatne pomáhať nevidiacim a slabozrakým pri výbere pomôcok, učiť ich čítať a písať
Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý hovorí. V
materských školách realizujú celoročne skríningové vyšetrenia zamerané na včasné
odhalenie vývinových porúch zraku detí. Môžu tak zabrániť rozsiahlemu poškodeniu ich
zraku vo vyššom veku.
V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach mali 24. septembra návštevníci infostánkov
Bielej pastelky špeciálnu možnosť nechať si bezplatne vyšetriť očné pozadie.
Vyšetrením si mohli včas odhaliť vekom podmienenú degeneráciu makuly a zabrániť
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tak strate zraku. Dobrovoľníkov s pokladničkami, do ktorých bolo možno prispieť na
konto Bielej pastelky, sme mali možnosť stretnúť v približne dvesto slovenských
mestách a obciach.

Hodina s primátorom mesta

Dňa 6.10.2014 sa v MsDK uskutočnila s Ing. Jozefom Gašparíkom „Hodina otázok a
odpovedí s primátorom mesta“
V úvode stretnutia primátor poinformoval prítomných o aktuálnych úlohách mesta, ako
i o získaní ďalšieho grantu na obnovu kaštieľa. Potom zodpovedal na otázky občanov,
ktoré sa týkali či bude v Dubnici nad Váhom spaľovňa, aké práce sa vykonajú
z druhého grantu na obnovu kaštieľa, kedy sa bude pokračovať s opravami ciest
a chodníkov, atď.
Potom odpovedal na otázky svojho hovorcu JUDr. Juraja Džimu. Boli to otázky, na ktoré
sa pýtali občania na minulom stretnutí a primátor im sľúbil odpoveď. Na stretnutí sa
okrem Dubničanov zišlo aj niekoľko občanov z Novej Dubnice.
Aby primátor stihol odpovedať na všetky otázky, stretnutie trvalo vyše dvoch hodín.

Voľby do orgánov samosprávy - kandidáti

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu primátora mesta
Dňa 9.10.2014 boli na stránke mesta zverejnení kandidáti na funkciu primátora
a poslancov mesta Dubnica nad Váhom.
Mestská volebná komisia v DUBNICI NAD VÁHOM podľa § 23 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
oznámila, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Marian Bielik, Ing., 46 r., IT projektový manažér - SZČO, Prejtská 120/145,
Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
2. Eva Bočincová, Mgr., 53 r., štátna zamestnankyňa, Pod hájom 1097/91,
Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické
hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
3. Jozef Gašparík, Ing., 58 r., komunálny manažér, Nad Zábrehom 454/7, Dubnica
nad Váhom, nezávislý kandidát
4. Emil Suchánek, Ing., 59 r., organizačno - personálny poradca a tréner
manažmentu, Pod hájom 956/5, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov do MsZ
Mestská volebná komisia v Dubnici nad Váhom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznámila, že
pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod č. 1
1. Jaroslava Bačová, Bc., 35 r., sociálna pracovníčka, Pod hájom 1096/87,
Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
2. Michal Franek, 27 r., prezident Boxing Club, Centrum I 39/99, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
3. Peter Křížek, Bc., 25 r., študent, Partizánska 1280/9, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
4. Dušan Matušík, PaedDr, 69 r., pedagóg, Palárikova 177/10, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
5. Ladislav Paško, Mgr., 43 r., technik, Moyzesova 395/6, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
6. Erik Pišoja, 19 r., študent, Palárikova 1150/45, Dubnica nad Váhom, NOVA
7. Robert Rafaj, Ing., 56 r., podnikateľ, Otrokovická 4129/9, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
8. Ján Rehák, 50 r., súkromný podnikateľ, Vansovej 1173/16, Dubnica nad Váhom,
NOVA
Volebný obvod č. 2
1. Pavel Kuruc, Ing., 56 r., technik, SNP 1046/42, Dubnica nad Váhom, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
2. Pavol Masaryk, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, Gagarinova 1010/40, Dubnica
nad Váhom, NOVA
3. František Mikolášek, 62 r., SZČO, Bottova 1338/98, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
4. Ján Porubčan, 51 r., podnikateľ, K Váhu 778/17, Dubnica nad Váhom, nezávislý
kandidát
5. Martin Rafaj, 31 r., SZČO, Gagarinova 985/16, Dubnica nad Váhom, Národ a
Spravodlivosť - naša strana
Volebný obvod č. 3
1. Karol Benko, Mgr., 34 r., pedagóg, Pod kaštieľom 636/25, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Andrea Danková, 39 r., chemická laborantka, Centrum I 48/135, Dubnica nad
Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
3. Dagmara Debnárová, 56 r., živnostníčka, Pod kaštieľom 627/12, Dubnica nad
Váhom, Komunistická strana Slovenska
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4. Jozef Drga, Ing., Mgr., PhD., 35 r., VŠ pedagóg, Kpt. Nálepku 676/2, Dubnica
nad Váhom, MOST - HÍD
5. Alojz Horváth, 64 r., dôchodca, Pod kaštieľom 640/34, Dubnica nad Váhom,
Slovenská národná strana
6. Tibor Paksi, 38 r., prezident MHK DUBNICA, Kpt. Nálepku 4276/20, Dubnica
nad Váhom, nezávislý kandidát
7. Jana Rybárová, Ing., 65 r., dôchodkyňa, Pod kaštieľom 627/11, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
8. Viliam Sečány, Ing., 50 r., podnikateľ, Pod kaštieľom 634/22, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 4
1. Ľuba Backová, Ing., 47 r., ekonómka, Kollárova 1307/31, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. Pavol Budinský, 45 r., SZČO, Centrum I 56/131, Dubnica nad Váhom, Národ a
Spravodlivosť - naša strana
3. Ľubomír Bútora, Ing. arch., 50 r., architekt, Nad kostolom 1115/19, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
4. Elena Capáková Šlosiarová, Mgr., 53 r., učiteľka, vo funkcii zástupkyne
riaditeľa školy ZŠ s MŠ Centrum I 32, Partizánska 1280/10, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
5. Peter Gergely, 49 r., športový manažér, Centrum I 39/97, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
6. Stanislav Hradňanský, Ing., 50 r., štátny zamestnanec, Kollárova 1304/14,
Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické
hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
7. Roman Pavlík, Bc., 38 r., podnikateľ, Centrum I 50/125, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
8. Libor Poruban, Ing., 46 r., odborný referent zúčtovania, Centrum I 41/109,
Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
9. Ján Rafaj, 44 r., personalista, Centrum I 36/83, Dubnica nad Váhom, Strana
zelených
10. Jaromír Šíbl, 27 r., DJ-technik, Kollárova 1302/12, Dubnica nad Váhom, Strana
demokratického Slovenska
11. Dana Škultétyová, Mgr., 54 r., pedagogička, Kollárova 1303/13, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
12. Iveta Václavová, Ing., 47 r., SZČO nájomkyňa čerpacej stanice, Centrum I
34/77, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
13. František Vanko, Bc., 64 r., dôchodca, Centrum I 41/105, Dubnica nad Váhom,
Komunistická strana Slovenska
14. Peter Wolf, Mgr., 28 r., andragóg, Centrum I 39/92, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
15. Mário Zajac, Ing., 43 r., technik, Centrum I 39/97, Dubnica nad Váhom, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
Volebný obvod č. 5
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1. Zdenka Bujnová, Mgr., 60 r., pedagogička, Centrum II 89/41, Dubnica nad
Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
2. František Fusek, Ing., 67 r., ekonóm, Pod hájom 959/19, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
3. Pavol Hromádka, Bc., 30 r., logistik, Pod hájom 954/3, Dubnica nad Váhom,
NOVA
4. Anna Chalupková, Ing., 62 r., riaditeľka školského zariadenia, Centrum II
81/24,, Dubnica nad Váhom, Strana demokratického Slovenska
5. Monika Chromiaková, Mgr., 36 r., učiteľka, Podjavorinskej 590/4, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
6. Štefan Omachel, Ing., 62 r., konateľ spoločnosti, Centrum II 81/25, Dubnica nad
Váhom, Komunistická strana Slovenska
7. Marián Perďoch, 29 r., asistent riaditeľa, Pod hájom 956/10, Dubnica nad
Váhom, NOVA
8. Marcela Pružincová, 32 r., asistentka predaja, Centrum II 100/68, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
9. Štefan Pustay, Ing., 66 r., dôchodca, Centrum II 73/5, Dubnica nad Váhom,
Národ a Spravodlivosť - naša strana
10. Ivan Rajec, Mgr., 52 r., pedagóg, Centrum II 98/66, Dubnica nad Váhom, SMER
- sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana
11. Libuša Stráňavská, 55 r., podnikateľka, Centrum II 92/54, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 6
1. Miroslav Bližniak, 51 r., robotník, Pod hájom 1087/50, Dubnica nad Váhom,
Komunistická strana Slovenska
2. Mária Brezaniová, Mgr., 48 r., podnikateľka, Partizánska 1285/32, Dubnica nad
Váhom, Robíme to pre deti - SF
3. Milan Dado, 54 r., obchodno technický pracovník, Pod hájom 1085/102, Dubnica
nad Váhom, nezávislý kandidát
4. Dominik Kosorín, MUDr., 59 r., lekár, Centrum II 1760/69, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
5. Miroslav Kučík, Ing., 64 r., dôchodca, Pod hájom 956/8, Dubnica nad Váhom,
NOVA
6. Pavol Kútny, 19 r., študent, Pod hájom 1098/111, Dubnica nad Váhom, NOVA
7. Ľubomír Pejko, 55 r., prevádzkový elektrikár, Pod hájom 1097/94, Dubnica nad
Váhom, Slovenská národná strana
8. Viktor Pilát, 63 r., opravár poľnohospodárskych strojov, Partizánska 1283/20,
Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
9. Martin Prostinák, 35 r., elektrotechnik, Partizánska 1282/15, Dubnica nad
Váhom, NOVA
10. Emil Suchánek, Ing., 59 r., organizačno - personálny poradca a tréner
manažmentu, Pod hájom 956/5, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
11. Jaroslav Šlesar, Ing., 57 r., riaditeľ Bytového podniku, Pod hájom 957/12,
Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
12. Václav Števko, Ing., 59 r., SZČO, Pod hájom 956/6, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
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13. Ján Tholt, MUDr., 35 r., lekár, Prejtská 111/118, Dubnica nad Váhom, nezávislý
kandidát
14. Mária Tomaničková, 71 r., dôchodkyňa, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
15. Zita Ublaničová, 54 r., zdravotná sestra, Pionierska 422/22, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
16. Anna Uherčíková, Ing., 56 r., štátna zamestnankyňa, Prejtská 16/19, Dubnica
nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
17. Adam Vašina, Mgr., 26 r., politológ, Centrum II 92/51, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Volebný obvod č. 7
1. Marián Antal, Ing. arch., 49 r., architekt, Bratislavská 1767/36, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát
2. Vladimír Figel, Ing., 50 r., pedagóg, Pod hájom 1089/56, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
3. Stanislav Holec, 55 r., živnostník, Pod hájom 1082/37, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
4. Karol Korintuš, RNDr., PhD., 59 r., prorektor vysokej školy, Pod hájom 1086/42,
Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické
hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
5. Norbert Krišanda, 29 r., SZČO, Pod hájom 1087/48, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
6. Ján Kvasnička, 38 r., súkromný podnikateľ, Pod hájom 1359/142, Dubnica nad
Váhom, NOVA
7. Marián Lalinský, Ing., 29 r., manažér, Kraskova 1231/10, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
8. Karol Maňák, 27. r, logistik, Pod hájom 1358/139, Dubnica nad Váhom, PRÁVO
A SPRAVODLIVOSŤ
9. Dušan Mihalik, 69 r., dôchodca, Pod hájom 1366/166, Dubnica nad Váhom,
NOVA
10. Eva Náhliková, 43 r., asistentka medicínskeho poradcu, Pod hájom 1091/68,
Dubnica nad Váhom, Strana demokratického Slovenska
11. Petra Reháková, 37 r., nezamestnaná, Pod hájom 1091/68, Dubnica nad
Váhom, Komunistická strana Slovenska
12. Vlastimil Trnka, 41 r., SZČO, Pod hájom 1081/36, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
13. Jozef Uhlík, Ing., 62 r., dôchodca, Pod hájom 1091/72, Dubnica nad Váhom,
Slovenská národná strana
14. Miroslav Vicen, Mgr., 30 r., právnik, Partizánska 1283/22, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
15. Radoslav Žáček, 55 r., konateľ, Partizánska 1280/8, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát
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Volebný obvod č. 8
1. Katarína Bližnáková, Mgr., 53 r., pedagogická pracovníčka, Prejtská 17/18,
Dubnica nad Váhom, Robíme to pre deti - SF
2. Anton Bušík, 60 r., technik, Družstevná 300/60, Dubnica nad Váhom, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana
3. Anton Kvasnica, 61 r., majster, Prejtská 208/233, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát

Mesto získalo dôležitý certifikát
Mesto Dubnica nad Váhom dňa 10. októbra 2014 získalo certifikát protikorupčného
manažérskeho systému podľa Britskej normy BS 10500:2011. Zaradilo sa tak medzi
tri mestá v rámci Slovenska, ktoré sa môžu pýšiť týmto úspechom. V stredu 29.
októbra 2014 riaditeľ certifikačnej spoločnosti QSCert Ing. Marcel Šlúch slávnostne
odovzdal certifikát do rúk primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka..

Vľavo primátor mesta Ing. Jozef Gašparík
Po obhájení systému manažérstva kvality a získaní kvalitného hodnotenia finančného
zdravia je to ďalší úspech, ktorý posúva Dubnicu nad Váhom opäť vyššie v rebríčku
transparentnosti

Okrúhly stôl kandidátov
Dňa 3. 11.2014 sa uskutočnilo v Mestskom dome kultúry diskusné podujatie s názvom
„Okrúhly stôl kandidátov na primátora mesta Dubnica nad Váhom“. Zúčastnili sa
ho všetci štyria kandidáti na funkciu primátora : Mgr. Eva Bočincová – 53 r., Ing. Jozef
Gašparík - 58 r., Ing. Emil Suchánek - 59 r., a Ing. Marián Bielik - 46 r.. Kandidáti sa
najskôr predstavili a potom prezentovali svoju víziu o ďalšom rozvoji a smerovaní
Dubnice nad Váhom. V ďalšej časti programu odpovedali na otázky občanov, ktoré sa
týkali súčasných problémov mesta. Podujatie zorganizovala Rada mládeže
Trenčianskeho samosprávneho kraja.
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Mesto má novú prezentačnú miestnosť
Dňa 11. 11. 2014 slávnostne otvorili novú prezentačnú miestnosť primátor mesta Ing.
Jozef Gašparík, Ing. arch. Simona Antalová a Ing. Lubomír Cmarko.
Realizáciou prezentačnej miestnosti sa prispeje k ďalšej funkčnej a priestorovej
revitalizácii stavby s vytvorenými podmienkami pre navrátenie kultúrnych aktivít do
mestského domu kultúry.
V septembri 2014 začali stavebné práce na vytvorení prezentačnej miestnosti na
prízemí mestského domu kultúry. Je to v priestoroch bývalej kaviarne, ešte donedávna
využívanej na predaj trhového charakteru. Stavebnými úpravami na prízemí, vznikla
verejná prezentačná sála so zázemím, s využitím pre cca 120 osôb, kde okrem
multimediálnych prezentácii, workshopov, prednášok, školení, sa môžu uskutočňovať aj
zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Pietna spomienka

Dňa 11.11.2014 o 11 hod. sa na dubnickom cintoríne uskutočnila pietna spomienka
z príležitosti ukončenia prvej svetovej vojny. Spomienka sa konala pod patronátom
Jednoty dôchodcov Slovenska pod názvom Červené maky. Na pietnom podujatí sa
zúčastnili predstavitelia mesta na čele s primátorom Ing. Jozefom Gašparíkom,
zástupcovia spoločenských organizácii i žiaci a učitelia základných škôl.
Prítomných srdečne privítala a krátku históriu tejto udalosti pripomenula predsedníčka
JDS č. 1 Bernardína Živčicová.
Predsedníčka JDS č.2 Eva Koníčkova vo svojom príhovore pripomenula, že
po viac ako štyroch rokoch bola dňa 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte
podpísaním prímeria v Compiégne vo Francúzku ukončená prvá svetová vojna.
Vojnové hrôzy zostali tak hlboko vryté do vedomia ľudí, že po jej skončení bol 11.
november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. V tento deň si pripomíname
hrdinstvo ľudí, ktorí padli na bojiskách svetových vojen za slobodu a mier. Symbolom sa
stal kvet vlčieho maku, ako obraz krvi prelievania na bojiskách.
Ján Živčic pripomenul konkrétne mená vojakov z nášho regiónu, ktorí bojovali v I.
svetovej vojne.
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Na záver podujatia primátor mesta Ing. Jozef Gašparík poďakoval organizátorom za
usporiadanie tejto spomienky a vyjadril presvedčenie, že aj mladá generácia si túto
významnú
udalosť
bude
v budúcnosti
pravidelne
pripomínať.

Slávnostný príhovor predniesla Eva Koníčková

Oznámenie o odvolaní kandidatúry
Mestská volebná komisia v Dubnici nad Váhom podľa § 19 zákona č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznámila, že dňa
12. 11. 2014 bolo doručené písomné vyhlásenie Koalície politických strán SMER –
sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie a SDKÚ – Demokratická strana o
odvolaní z kandidatúry kandidáta na poslanca Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad
Váhom zaregistrovaného vo volebnom obvode č. 6, uvedeného na hlasovacom
lístku pod číslom 17:
17. Adam Vašina, Mgr., 26 r., politológ, SMER SD, KDH, SDKÚ -DS
Nakoľko sa kandidát vzdal kandidatúry po zaregistrovaní kandidátov, zostali jeho údaje
na hlasovacom lístku. Pri prideľovaní mandátov sa naňho neprihliadalo.

Nové zloženie MsZ
Dňa 15.11.2014 sa na Slovensku uskutočnili voľby primátorov, starostov a poslancov
do MsZ.
V Dubnici nad Váhom
za primátora mesta bol opäť zvolený:
Jozef Gašparík, Ing., 58 r., komunálny manažér, Nad Zábrehom 454/7, Dubnica
nad Váhom, nezávislý kandidát - 2 726 hlasov
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za poslancov MsZ boli zvolení:
1.Ján Rehák, 50 r., súkromný podnikateľ, Vansovej 1173/16, Dubnica nad Váhom,
NOVA - 323 hlasov
2.Robert Rafaj, Ing., 56 r., podnikateľ, Otrokovická 4129/9, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana – 274 hlasov
3.František Mikolášek, 62 r., SZČO, Bottova 1338/98, Dubnica nad Váhom, nezávislý
kandidát – 143 hlasov
4. Viliam Sečány, Ing., 50 r., podnikateľ, Pod kaštieľom 634/22, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát – 318 hlasov
5.Jana Rybárová, Ing., 65 r., dôchodkyňa, Pod kaštieľom 627/11, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát – 200 hlasov
6.Libor Poruban, Ing., 46 r., odborný referent zúčtovania, Centrum I 41/109, Dubnica
nad Váhom, nezávislý kandidát – 397 hlasov
7. Lubomír Bútora, Ing. arch., 50 r., architekt, Nad kostolom 1115/19, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát – 371 hlasov
8.Peter Wolf, Mgr., 28 r., andragóg, Centrum I 39/92, Dubnica nad Váhom, nezávislý
kandidát – 314 hlasov
9.Monika Chromiaková, Mgr., 36 r., učiteľka, Podjavorinskej 590/4, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát – 227 hlasov
10.Ivan Rajec, Mgr., 52 r., pedagóg, Centrum II 98/66, Dubnica nad Váhom, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana – 211 hlasov
11.Libuša Stráňavská, 55 r., podnikateľka, Centrum II 92/54, Dubnica nad Váhom,
nezávislý kandidát – 196 hlasov
12.Emil Suchánek, Ing., 59 r., organizačno - personálny poradca a tréner
manažmentu, Pod hájom 956/5, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát – 397 hlasov
13.Milan Dado, 54 r., obchodno technický pracovník, Pod hájom 1085/102, Dubnica
nad Váhom, nezávislý kandidát – 268 hlasov
14.Dominik Kosorín, MUDr., 59 r., lekár, Centrum II 1760/69, Dubnica nad Váhom,
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - Demokratická strana – 212 hlasov
15.Marián Antal, Ing. arch., 49 r., architekt, Bratislavská 1767/36, Dubnica nad
Váhom, nezávislý kandidát 442 hlasov
16.Radoslav Žáček, 55 r., konateľ, Partizánska 1280/8, Dubnica nad Váhom, nezávislý
kandidát – 409 hlasov
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17.Ján Kvasnička, 38 r., súkromný podnikateľ, Pod hájom 1359/142, Dubnica nad
Váhom, NOVA – 331 hlasov
18.Karol Korintuš, RNDr., PhD., 59 r., prorektor vysokej školy, Pod hájom 1086/42,
Dubnica nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana – 324 hlasov
19.Anton Bušík, 60 r., technik, Družstevná 300/60, Dubnica nad Váhom, SMER sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - Demokratická strana 157 hlasov
Na funkciu primátora
na 2. mieste skončil:
Emil Suchánek, Ing., 59 r., organizačno - personálny poradca a tréner
manažmentu, Pod hájom 956/5, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát – 2 194
hlasov
na 3. mieste skončila:
Eva Bočincová, Mgr., 53 r., štátna zamestnankyňa, Pod hájom 1097/91, Dubnica
nad Váhom, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana – 1 642 hlasov
na 4. mieste skončil :
Marian Bielik, Ing., 46 r., IT projektový manažér - SZČO, Prejtská 120/145, Dubnica
nad Váhom, nezávislý kandidát – 325 hlasov
Predseda volebnej komisie Jaroslav Púček na slávnostnom zasadnutí MsZ prečítal aj
ďalšie informácie, ktoré súviseli s voľbami:
Počet volebných obvodov : 8
Počet volebných okrskov : 19
Počet osôb zapísaných v zozname voličov : 20 694
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 6 980
Počet odovzdaných obálok : 6 978
Počet platných hlasovacích lístkov pre primátora : 6 887
Počet platných hlasovacích lístkov pre poslancov : 6 575
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Ustanovujúce zasadnutie MsZ
Na základe § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4, písm. a), zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 27.11.2014 v MsDK uskutočnilo I.
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom s týmto
programom:
1. Otvorenie zasadnutia, hymna SR – zaspievala Katka Porubanová.
2. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva dňa
15. 11. 2014. Prečítal Jaroslav Púček – predseda volebnej komisie.
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom.
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.
5. Vystúpenie primátora mesta a príhovory.
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva.
7. Určenie pracovných orgánov mestského zastupiteľstva (zapisovateľka,
overovatelia, skrutátorky, návrhová komisia)
8. Určenie sobášiacich.
9. Určenie platu primátora mesta.
10. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a
členov komisii mestského zastupiteľstva - neposlancov a ďalších poradných
orgánov Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom. Odvolanie členov
komisii - neposlancov.
11. Voľba hlavného kontrolóra (zmena termínu voľby)
12. Záver.

Novozvolený primátor mesta Ing. Jozef Gašparík
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Zapaľovanie adventných sviečok

Zapálenie prvej adventnej sviece

Mesto Dubnica nad Váhom zaviedlo v r. 2007 tradíciu zapaľovania adventných sviečok
na adventnom venci. Tohtoročnú prvú adventnú sviecu na veľkom adventnom venci na
Námestí Matice slovenskej zapálili v nedeľu 30. 11.2014 primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík spoločne s vdp. Mariánom Bielikom, správcom dubnickej farnosti. Súčasťou
kultúrneho programu boli vystúpenia žiakov dubnických ZŠ s MŠ.
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík vo svojom príhovore zaželal Dubničanom veľa
zdravia a požiadal ich, aby sa v tomto vianočnom čase k sebe lepšie správali,
nezávideli si a spoločne sa snažili rozvíjať naše mesto.
Vdp. Marián Bielik
vyzdvihol duchovný význam predvianočného obdobia pre
jednotlivcov i pre rodiny. Ďalej spomenul, že sa práve vrátil z Bratislavy, kde bol
v nemocnici navštíviť chorého dubnického kňaza dona Teodora Gavendu. Ten nechal
Dubničanov srdečne pozdravovať. Na záver svojho príhovoru vdp. Bielik posvätil
adventný veniec a prítomným zaželal požehnané Vianoce.
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Slávnostné príhovory primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka a správcu farnosti
dona Mariána Bielika si vypočulo na Námestí Matice slovenskej takmer 2000
Dubničanov
Zapálenie ďalších adventných sviec
Dňa 7.12. 2014 druhú adventnú sviecu zapálila jedna z najstarších obyvateliek Dubnice
nad Váhom - 90. ročná Jozefína Strapková.
Dňa 14.12. 2014 tretiu adventnú sviecu zapálil starosta družobného mesta Otrokovice
Mgr. Jaroslav Budek.
Dňa 21.12.2014 štvrtú adventnú sviecu zapálil autor viacerých historických kníh o
Dubnice nad Váhom Ing. Vladimír Koštiaľ Dubnický.

Posledné MsZ
Dňa 16.12.2014 sa v novej prezentačnej miestnosti v Mestskom dome kultúry
uskutočnilo posledné Mestské zastupiteľstvo v roku 2014. Na MsZ poslanci schváli
dôležitý bod programu a to: Rozpočet mesta na rok 2015 s výhľadom do roku
2017.
V rôznom primátor mesta Ing. Jozef Gašparík informoval, že svojho platu podporil
sociálne slabé rodiny. Na záver MsZ poslancom i všetkým prítomným poprial príjemné
prežitie Vianoc a veľa zdravia a úspechov do Nového roku.

KULTÚRA
Donutil mal úspech
Dňa 14.1.2014 v MsDK vystúpil známy český rozprávač Miroslav Donutil. Aj v Dubnici
nad Váhom potvrdil svoje kvality, za čo ho preplnená sála často odmenila potleskom.
Rozprával zážitky zo zájazdov i zaujímavé anekdoty z hereckého i osobného života. Po
kultúrnom programe si jeho priaznivci dali od neho podpísať autogram alebo urobiť
spoločnú fotografiu.
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Dubnické fašiangy
Dňa 1.3.2014 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnili fašiangy. Tie majú v našom meste už
svoju tradíciu i veľa priaznivcov. Hlavný program sa uskutočnil na Dutafe, kde sa ľudia
mohli zabaviť, najesť, ale i zapojiť do jednotlivých súťaží.
Program bol nasledovný:











8.30 Ranná zvolávka
9.00 Spevácka skupina Studnica
9.15 Country klub JDS č.2, Laura dance, tanečný krúžok z SCVČ
9.30 Duo Márie Bagínovej a Ssk Jesienka
10.00 Fašiangový sprievod od MsDK
11.00 Príchod fašiangového sprievodu na Dutaf
11.00 DH Nadličanka
11.30 Vyhlásenie víťazov súťaže
12.00 DH Nadličanka
13.00 Pochovanie basy FS Senior klub Vršatec

No už od rána boli na DUTAFe pripravené výrobky z domácej zabíjačky, ktoré
pripravilo MÄSIARSTVO KOŠÍK. Návštevníci si mohli pochutnať na špecialitách ako
boli :dubnický hamburger, voňavé šišky, výborné jaterničky, zabíjačková kaša, tlačenka,
chutná kapustnica a ovarová polievka.
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Organizátori fašiangov aj v tomto roku pre verejnosť pripravili rôzne súťaže. Boli to:
Súdok zdravia
Súťažili tí, čo si z domu priniesli v 0,7 l pohári natlačenú kyslú kapustu a zavárané kyslé
uhorky. Z verejnej ochutnávky a z hlasovania vzišli víťazi.
Dubnická pálenka
Do tejto súťaže sa zapojili tí, čo priniesli "domácu" liehovinu v objeme 0,7 . Z verejnej
degustácie vzišli víťazi.
Fašiangová klobása a Fašiangová slanina
Súťaž bola pre okolitých výrobcov a mäsiarov o najchutnejšiu klobásku a slaninu.
Vyhodnotenie súťaže bolo formou ochutnávky a hlasovania verejnosti. Víťazi
jednotlivých súťaži si okrem potlesku odniesli aj pekné ceny. Je dobré, že aj v Dubnici
nad Váhom zachovávame tradície a zvyky, ktoré nazývame kultúrnym dedičstvom.
Z neho môže čerpať hlavne mladá generácia.

Úspešný muzikál
Dňa 22.3.2014 sa v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom uskutočnila premiéra
muzikálu Studňa lásky. Autorka a režisérka muzikálu bola umelecká vedúca
Dubnického divadla Mgr. Alenka Poláková.
Plná sála pozorných divákov sledovala príbeh o veľkej láske Omara a Fatimy. Dej
muzikálu sa odohrával na neďalekom Trenčianskom hrade. Príbeh hradného pána
Zápoľského, jeho krásnej manželky Hedvigy, ako i večná téma dobra a zla i víťazstvo
neochvejnej lásky, iste zanechali pozitívnu stopu v srdci každého diváka.
Vďaka režisérke, účinkujúcim i tým, ktorí muzikál technický zabezpečovali to bol
mimoriadne úspešný kultúrny zážitok. Opäť sme sa presvedčili, že aj v Dubnici nad
Váhom máme dobrých a úspešných režisérov, muzikantov, tanečníkov, spevákov
i hercov. Diváci účinkujúcich odmenili dlhotrvajúcim potleskom.
Pripomíname, že muzikál je syntetický dramatický žáner, ktorý spája literatúru, hudbu
a tanec. Takýto úspešný muzikál Dubničania aj v budúcnosti iste radi navštívia.

Krása v hline
Dňa 28.3.2014 otvorili v Dubnickom múzeu výstavu Kremnická kamenina – Secesná
krása v hline. Cieľom výstavy bolo predstaviť návštevníkom dekoratívnu, figurálnu
a úžitkovú kameninu používanú v meštianskej a ľudovej domácnosti. V minulosti bola
vyhľadávanou a uznávanou keramikou. Jej výrobky sa vyvážali z nášho územia takmer
do celej Európy i Ameriky a Austrálie.
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Oslavy Veľkej noci
Veľká noc patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie sviatky v roku. Dubnickí farníci sa
stretávali na obradoch v kostole i na Krížovej ceste na Kalvárii. Pripomenuli si
ukrižovanie Ježiša Krista a jeho slávne zmŕtvychvstanie.
Súčasťou týchto sviatkov je aj Veľkonočný pondelok, ktorý pripadol na 21.4.2014. Bol
pekný čas a tak chlapci i muži nezabudli na pekné tradície. Vybrali sa polievať. Po
meste išiel voz s konským poťahom na ktorom sedeli členovia folklórnych súborov
Vršatec a Mladosť. Navštevovali a popolievali hlavne svoje kolegyne zo súborov.
Dievčatá boli rady a s úsmevom ponúkli chlapcom niečo vypiť a zajesť.

Vršatčiari nešetrili vodu ani dievčatá

Prezentácia knihy
Dňa 25.4.2014 sa v priestoroch Dubnického múzea uskutočnila prezentácia knihy
s názvom: Vrch Butkov – kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného
morského života. Zúčastnil sa na nej aj jej autor, známy geológ a dubnický rodák, doc.
RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
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Pri tejto príležitosti Dubnické múzeum otvorilo stálu expozíciu pod názvom Svedkovia
dávnej histórie druhohorných morí – skameneliny. Súčasťou programu bola aj beseda
s doc. Michalíkom. Prítomní sa mohli okrem iného oboznámiť s pravekým vývojom
morského života, stavby ako i histórie slovenských vrchov. Bola to vydarená akcia,
ktorá zanechala u návštevníkov príjemný dojem.

Úspešná jubilantka
Dňa 25.4.2014 sa vo výstavnej miestnosti č.104 v MsDK v Dubnici nad Váhom
uskutočnila vernisáž výstavy úspešnej dubnickej výtvarníčky Aleny Teicherovej pod
názvom IKONY A OBRAZY.

Alena Teicherová
Výstava sa uskutočnila z príležitosti okrúhleho výročia autorky. Alena Teicherová. rod.
Hudeková sa narodila sa 24.apríla 1964 v Považskej Bystrici. Žije a tvorí v Dubnici
nad Váhom. Na vernisáži sa zúčastnili zástupcovia mesta, spoločenských organizácií,
priatelia, známi a rodinní príslušníci výtvarníčky. Kurátorom výstavy bol dubnický
výtvarník Jozef Vydrnák. Obrazy a ikony reprezentujú citlivú dušu, ale i veľké nadanie
autorky. Týmito slovami hodnotili jednotlivé diela jej priaznivci. Aj tento krát sa na jej
výstave zúčastnilo veľké množstvo ľudí čo dokumentuje, že má stále veľa priaznivcov.
Výstava trvala do 30.5.2014.
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Súťaž mladých spevákov
V Novej Dubnici sa začiatkom mája 2014 konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik
Slovenska. Mladí dubnickí speváci zožali dve prvé miesta v II. a III. kategórie.
V II. kategórie to bola Karin Pastorková a v III. kategórii to bola Lívia Schillerová
Krajské kolo sa konalo 29.5.2014 v Základnej umeleckej škole Karola Pádiveho
v Trenčíne. Dubnicu nad Váhom reprezentovala pod vedením uč. Evy Pilnej Karin
Pastorková, ktorá súťažila v II. kategórii a umiestnila sa na druhom mieste.

Čitateľský maratón
Dňa 5.6.2014 sa v Mestskej knižnici v Dubnici nad Váhom uskutočnil 7. ročník
čitateľského maratónu pod názvom „ Čítajme si “. Je to celoslovenský projekt, ktorého
organizátorom je Linka detskej istoty – UNICEF. Linka detskej istoty je venovaná
všetkým deťom, ktoré sa zmietajú v protichodných pocitoch, deťom ktorých niečo trápi,
pociťujú strach, krivdu alebo násilie.
Prostredníctvom telefónneho spojenia sa môžu vyrozprávať z problémov, ktoré ich
trápia. Mnohokrát sú tieto telefonáty nasmerované na fakt, že sa deti cítia osamelé,
pociťujú nedostatok komunikácie zo strany dospelých, ktorí často na nich nevedome
prenášajú nervozitu. Niektoré deti sa cítia málo ocenené, čo u nich vedie k následnému
nízkemu sebavedomiu.
Avšak toto nebol jediný dôvod prečo sa tento projekt organizoval. Jeho cieľom bolo
taktiež dostatočne motivovať deti k čítaniu, ukázať im lásku ku knihám a odkryť im
všetky svetlé stránky prózy a poézie, poukázať na význam literatúry a pritiahnuť čo
najviac detí do knižníc. Projekt bol pre deti od 6 do 15 rokov. Maratón trval 6 hodín,
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od 9,00 – 15,00 hod, počas ktorých, mali čitatelia možnosť prísť do knižnice a prečítať
jednu stranu z vopred vybranej knihy.
Výber knihy v Dubnici nad Váhom bol celkom jasný. Prví čitatelia vybrali knižku od
Branislava Jobusa – Ako muflón Ancijáš sľub dodržal. V roku 2014 sa maratónu na
Slovensku zúčastnilo 37 065 čítajúcich detí. V Dubnici nad Váhom sa tento rok
zúčastnilo o niečo menej detí ako v minulých rokoch. Do projektu sa veľmi aktívne
zapojila hlavne ZŠ sv. Dominika Savia.

Výročie FS Mladosť
Folklórny súbor Mladosť usporiadal pri príležitosti 45. výročia svojho založenia
slávnostný program pod názvom Od remesla k tancu. Ten sa uskutočnil 28. 6. 2014 o
18.00 h v MsDK v Dubnici nad Váhom. Program sa priaznivcom folklóru páčil
a účinkujúcich často odmenili potleskom. Medzi prítomnými okrem hostí boli aj bývalí
členovia súboru.

Z histórie FS Mladosť
Folklórny súbor Mladosť vznikol v roku 1969. Od založenia pôsobil pri Strednom
odbornom učilišti strojárskom a elektrotechnickom v Dubnici nad Váhom. Z pôvodne
terchovskej muziky sa začiatkom roku 1971 pretransformoval do dnešnej
spevácko - tanečno - hudobnej podoby. Jeho základňu tvoria mladí ľudia vo veku od
14 rokov. V roku 2004 vznikla pod záštitou FS Mladosť Folklórna spevácka skupina
Dubnička.
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Súčasný repertoár súboru tvoria piesne a tance spracované v mierne štylizovanej forme
v prevažnej časti z regionálnych oblastí Dubnice nad Váhom, Zliechova, Čičmian,
Púchova a Trenčína. Ľudová hudba sa taktiež snaží o štýlovú interpretáciu hudobného
prejavu autentických ľudových muzikantov - primášov z okolia. Vo svojom repertoári
však majú aj programové čísla z Horehronia, Goralu, Detvy a Východného Slovenska.
Prioritou FS Mladosť je spracovanie a prezentácia piesní a tancov hlavne z Dubnice
nad Váhom a jej okolia. Od decembra 2005 pôsobí FS ako „Záujmové združenie
folklórneho súboru MLADOSŤ. V spolupráci s inými folklórnymi súbormi a umelcami
vytvorili podujatia Z našich koreňov, či CD nosiče našich ľudových piesní. Súbor
patrí k najvýznamnejším nositeľom ľudových tradícií regiónu medzi folklórnymi súbormi.
Dôkazom toho sú i Dubnické fašiangy či Vianoce, kde každoročne účinkujú. FS Mladosť
slovenskú kultúru úspešne reprezentoval aj v Nemecku, Rumunsku, Macedónsku,
Švajčiarsku, Maďarsku a v Česku.
Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ vedie Aleš GIERTL, jeho
zástupcom je Branislav Múčka. Ľudovú hudbu má pod patronátom Jozef POLAKOVIČ
. Choreografom súboru je Mgr. Richard BENECH. Pripomíname si doterajších

choreografov FS Mladosť:

Karol Šugar
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Jozef Mišák

Jozef Polakovič

Daniel Polakovič
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Štefan Marcinek

Štefan Mucha

Robert Remšík
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Ján Fabián

Aleš Giertl

Richard Benech
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Úspech Prvosienky
Najmladší folklórny súbor v Dubnici nad Váhom Prvosienka sa v júli 2014 zúčastnil na
Medzinárodnom festivale v poľskom družobnom meste Zawadzkie.
Vedúca zájazdu Mgr. Daniela Nehezová po návrate domov povedala:“ Program sme
mali zostavený z tanečných, speváckych i hudobných čísel.
Vystúpenie nášho súboru nadchlo prítomných divákov, ktorí nešetrili potleskom.
V programe okrem poľských súborov vystúpili aj folklórne súbory z ďalších družobných
miest z Nemecka a Českej republiky. Zastúpené boli rôzne hudobné žánre cez vážnu
hudbu až po ľudovú.
Všetky deti z folklórneho súboru sa tešili na prázdninový výlet. Spoločné nácviky stmelili
kolektív a do Poľska sme odchádzali ako zohratá skupina kamarátov .
Hneď po príchode nás čakalo vystúpenie na festivale, ktorý mal príznačný názov
Hudba spája národy.
Aj napriek vyčerpávajúcej ceste naši žiaci odviedli skvelý výkon a odprezentovali svoj
program na vysokej úrovni. Deti si dvojdňový zájazd do Poľska užili aj vďaka tomu, že
bolo o nás skvele postarané.“

Senior klub cestoval za krajanmi
Dňa 22.8.2014 odcestoval FS Senior klub Vršatec do Chorvátska. Na folklórne
slávnosti ho pozvala Matica slovenská z obce Josipovec. Členovia FS v obci zažili
srdečne a veľkolepé privítanie. Ubytovaní boli v rodinných domoch, kde sa cítili ako
doma.
Obyvatelia Josipovca sú pôvodom zo Slovenska, kde sa odsťahovali pred vyše 130
rokmi z chudobných obcí Starej Bystrici a Novej Bystrici na Kysuciach. Vršatčiari okrem
toho, že v Chorvátsku úspešne reprezentovali naše mesto, vysoko ocenili, že domáci si
stále držiavajú našu krásnu slovenskú reč. Zároveň prijali pozvanie aj na budúci rok.

Dubnický folklórny festival
V dňoch 28.- 31.8.2014 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnil 21.ročník Dubnického
folklórneho festivalu. Súčasťou festivalu boli aj oslavy 70. výročia Slovenského
národného povstania. Počas festivalu sa Dubničanom predstavili folklórne súbory zo
Slovenska i zo zahraničia.
V rámci programu nechýbali: jarmok, trhy umeleckých remesiel, sprievod folklórnych
súborov mestom, privítanie zástupcov družobných miest, slovensko – poľská sv. omša
na Kalvárii i slávnostný ohňostroj. Uskutočnila sa i Akadémia Poľského klubu. Dobrú
úroveň mala i Súťaž o Cenu Mikuláša Senka
Tento ročník bol výnimočný i v tom, že za účasti predstaviteľov mesta i družobných
miest bol pred budovou MsÚ zasadený Strom družby, ktorý má pripomínať dobrú
spoluprácu medzi družobnými mestami.
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Beh pre všetkých
V mesiacoch september a október sa v Európe organizuje podujatie Európa proti
rakovine. Jeho súčasťou je už niekoľko rokov Deň behu pre všetkých.

V našom meste sa Deň behu pre všetkých stal už tradíciou. Aj tento rok Mesto Dubnica
nad Váhom so ZO DIADUB 24. 9. 2014 zorganizovali v parku Jána Baltazára Magina
toto podujatie, s cieľom vyjadriť solidaritu a cit k ľuďom trpiacich na rakovinu. Dňa behu
pre všetkých sa zúčastnili aj pracovníci MsÚ na čele s primátorom Ing. Jozefom
Gašparíkom. Na podujatí sme mohli vidieť občanov všetkých vekových kategórií, ktorí
ju absolvovali behom, chôdzou, s kočíkom, so psom i na invalidnom vozíku. Každý z
účastníkov behu dostal od organizátorov jabĺčko ako symbol zdravia.
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Tento rok sa Dňa behu pre všetkých zúčastnilo 806 účastníkov. Z dobrovoľných
príspevkov sa vyzbieralo 177,62 €. Celá suma bola odvedená na konto Ligy proti
rakovine, Bratislava.

Dubničania si zaspomínali
Dňa 5.10.2014 sa v MsDk uskutočnilo kultúrne podujatie so známymi slovenskými
osobnosťami, speváčkou Gizkou Oňovou
a úspešným hokejistom a trénerom
Jozefom Golonkom. Stretnutie sa konalo z príležitosti mesiaca úcty starším. Obaja
v úvode programu popriali dubnickým seniorom veľa zdravia a spokojností do ďalšieho
života. Potom už zazneli v podaní Gizky Oňovej známe slovenské pesničky, ktoré sú už
staršie, no ľudia ich majú stále radi. Jozef Golonka potom odpovedal na otázky divákov,
ktoré sa týkali jeho bohatej hokejovej kariéry. Na záver podujatia sa viacerí ich
fanúšikovia nechali s nimi odfotiť.

FS Vršatec úspešne reprezentoval
Dubnickí Vršatčiari navštívili v dňoch 27.9. – 7.10.2014 Južnú Kóreu. Konal sa tam
medzinárodný súťažný festival pod názvom Cheonan world dance festival 2014,
organizovaný pod záštitou svetovej federácie FIDAF. Na tento festival bol FS Vršatec
pozvaný za účelom reprezentácie Slovenska. Na festivale sa zúčastnilo 23 súborov
z rôznych krajín sveta. Náš súbor aj na tomto festivale úspešne reprezentoval
slovenskú kultúru, keď spolu so súborom z Litvy získali celkové druhé miesto.
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Vršatčiari s ocenením za 2. miesto

FS Vršatec aj s veľvyslancom SR Milanom Lajčiakom

Architektonické budovy budú dlho pripomínať pekné spomienky na Južnú Kóreu
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Prezentácia novej knihy
Dňa 17.10.2014 bola v Dubnickom múzeu prezentácia novej knihy
Dubnické
povedačky 2. Jej autor Vladimír Koštial Dubnický patrí k plodným autorom nášho
mesta, ktorý sa snaží zaznamenať každý detail zo života starej Dubnice. Jeho ľudová
kronika formou ľudských príbehov čitateľov privádza do obdobia vojnových
a povojnových čias. Ilustráciu a grafiku knihy spracoval Jozef Vydrnák.

Ing. Vladimír Koštial Dubnický podpisuje svoju knihu
Kniha je určená pre milovníkov histórie, ale aj tých, ktorí vyhľadávajú napínavé príbehy.
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík zaželal autorovi veľa zdravia a síl do ďalšej tvorby
a knihe mnoho vďačných čitateľov. Celkovú atmosféru podujatia spríjemnila spevácka
skupina Dubnička.
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Program pre seniorov
Dňa 25.10.2014 sa v Mestskom dome kultúry konal pri príležitosti mesiaca úcty
k starším ďalší Veľký hudobno – zábavný program. Prítomní umelci zahrali krásne
melódie, ktorými urobili veľkú radosť dubnickým seniorom. Mesto si aj týmto
programom uctilo starších občanov, ktorí pre mesto i našu spoločnosť v minulosti veľa
urobili a podieľali sa na jeho rozvoji.

S úctou spomíname
Dňa 26.10.2014 vo veku 69 rokov zomrel zakladateľ Folklórneho súboru Mladosť a
dlhoročný člen FS Vršatec i FS Senior klub Vršatec Karol Šugár. Na cintoríne v Dubnici
nad Váhom sa s ním rozlúčili rodina, priatelia, ale i členovia dubnických Folklórnych
súborov. Pri rozlúčke s ním, pán farár don Marián Bielik ocenil jeho nadanie na hudbu
i folklór. Zdôraznil, že bolo pekné, že sa so svojim nadaním a talentom dokázal podeliť
aj s inými a druhých zaučiť do tohto druhu umenia.
Je symbolické, že práve v tomto roku si FS Mladosť pripomenul 45. výročia svojho
založenia. Karol Šugár bol úprimný človek i dobrý odborník. Pracoval ako zámočník
v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. Keďže pochádzal od Terchovej,
bolo prirodzené, že námety a podnety pre svoju umeleckú prácu čerpal aj z tohto
regiónu. Svoj veľký cit pre terchovskú muziku a talent v tanci naplno začal rozvíjať
v roku 1962 vo FS Vršatec, kde pôsobil až do roku 1973. Vo FS Senior klub Vršatec
pôsobil v rokoch 2004 – 2008.
Česť jeho pamiatke
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Múzejná Viedeň
Dňa 26. 10.2014 zorganizovalo oddelenie kultúry MsÚ zájazd do Viedne. Vedúca
zájazdu Ing. Beáta Nemcová o zájazde povedala. „ Zájazdy do Viedne organizujeme
v tomto termíne každý rok. Je to z príležitosti štátneho sviatku Rakúska. Tento deň sú
všetky múzea, galérie, ale i ostatné štátne inštitúcie otvorené zdarma alebo so zľavou.
Mali sme možnosť navštíviť aj významné kultúrne pamiatky, kostoly, ale i parlament
a sídlo najvyšších politických predstaviteľov Rakúska.
Bol to vydarený zájazd. Účastníci zájazdu si s obdivom prezreli významné miesta
Viedne a domov sa vracali bohatší o vedomosti a spokojní.
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Odhalenie Súsošia J. Nepomuckého
Dňa 6.11.2014 sa na Námestí sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom uskutočnila milá
slávnosť. Na vŕšku pred kaštieľom slávnostne odhalili zrekonštruované Súsošie sv.
Jána Nepomuckého. Po niekoľkých rokoch súsošie dostalo pôvodnú podobu aj vďaka
akademickému sochárovi Jurajovi Krajčovi z Trenčína. Musel zreštaurovať dvoch
anjelov, ktorých pred niekoľkými rokmi neznámi vandali zhodili z podstavca a poškodili.
Počas príjemnej dobovej hudby v podaní Musica Poetica slávnostnú pásku prestrihli
primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a Mária Ružôňová z Krajského pamiatkového
úradu z Trenčína. Primátor mesta vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa
podieľali na oprave súsošia a vyjadril presvedčenie, že podobné zničenie sa už
opakovať nebude. Zároveň navrhol, aby sa z anjelov urobili kópie a tieto originály boli
umiestnené v kaštieli. Mária Ružôňová ocenila prístup a starostlivosť mesta, ktorú
venuje kultúrnym pamiatkam. Pripomenula, že oprava sa uskutočnila aj vďaka
finančným dotáciám, ktoré mesto získalo z Ministerstva kultúry. Súsošie dali zhotoviť
majitelia kaštieľa Ilešháziovci v roku 1775.

Cenný úspech dubnickej knihy
Dňa 26.11.2014 sa v Martine uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže
mestských kroník a publikácii, ktoré propagujú kultúrne dedičstvo. Pekný úspech
dosiahla kniha „Ľudový odev ilavskej kotliny“, ktorá získala Hlavnú cenu. Cenu si
bol prevziať autor knihy Mgr. Richard Benech.
Kniha mapuje jednotlivé krojové varianty od Trenčína po Púchov a Považskú Bystricu.
Vydalo ju Mesto Dubnica nad Váhom s podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2013.
Na knihe spolupracoval autorský a výskumnícky tím a podarilo sa vytvoriť jediné dielo
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svojho druhu, v ktorom je možné, ako v jedinom nájsť dubnický kroj. Bolo vydaných 100
kusov, ktoré už v príprave knihy mali svojich majiteľov. Kniha bola ocenená v rámci
súťaže „Slovenská kronika 2014.“

Divadelníci s novou premiérou
Dňa 29.11.2014 sa v Mestskom dome kultúry predstavili dubnickí divadelníci s novou
hrou pod názvom Zborovňa. Pedagógov v nej spoznávame ako ľudí s vlastným
životnými príbehmi, problémami a charakterom, ktorý nie je rozdielny študentskému.
V hre sa odohrávajú dve paralelne vojny. Pedagógovia proti študentom a pedagógovia
proti vedeniu školy. Hru režírovala Mária Tarabová a scénu pripravil Jozef Milistenfer.

Zaujímavá beseda
Dňa 11.12.2014 sa v Mestskej knižnici uskutočnila beseda s Matejom Valuchom.
Počas besedy prezentoval svoju knihu Univerzita samoty, ktorá vyšla v roku 2014 vo
vydavateľstve Tatran.

Matej Valuch
Matej vo svojej knihe opisuje svoje zážitky z obchodnej cesty do Iránu, ktorá sa zmenila
na polročné väzenie. V samotke, ktorá sa stala jeho Univerzitou samoty, nesedel
nečinne. Práve tu napísal väčšinu kapitol zo svojej knihy. Písanie knihy mu pomohlo
prežiť dlhé monotónne dni, ktoré boli plné neistoty a obáv. Ako sa v besede vyjadril, na
samotke sa musí človek niečím zamestnať. Vo väzení videl, že najhoršie končili ľudia,
ktorí nemali žiadny program.
Na začiatku roka 2013 prišla na Slovensko správa, že iránska televízia obvinila zo
špionáže pre C.I.A. 25 ročného Slováka. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Pracovníkom
slovenskej diplomacie sa Mateja Valucha podarilo dostať domov.
Matejov príbeh bol propagovaný vo všetkých slovenský médiách. Na záver besedy
pripomenul, že táto udalosť mala vplyv aj na zmenu jeho zmýšľania. Naučil sa lepšie
rozlíšiť, ktoré veci sú v živote dôležité a podstatné a ktoré nie.
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ŠKOLSTVO
Vzácna návšteva
V závere roka 2013 poctila ZŠ sv. Dominika Savia svojou návštevou poslankyňa
Európskeho parlamentu MUDr. Anna Záborská. Pri stretnutí s vedením školy a so
zástupcami Rady rodičov sa poslankyňa zaujímala o koncepciu rozvoja školy,
o špecifiká výchovno - vzdelávacieho procesu a o materiálno – technické vybavenie.
Ďalej sa informovala, aké úspechy škola zaznamenala v poslednom období, do
akých projektov sa škola zapájala, aké je smerovanie školy a aký je jej duchovný
program.
Ďalším bodom programu bola beseda so žiakmi. Anna Záborská deťom priblížila
štruktúru, zloženie a fungovanie Európskeho parlamentu. Ďalej im porozprávala o práci
europoslanca a predstavila náplň jej pracovného dňa.
Deťom vysvetlila pojem ľudské práva a podrobnejšie im porozprávala o tejto
problematike, ktorej sa ako europoslankyňa venuje. Na záver svojho pobytu na škole
dievčatá a chlapcov motivovala k dobrým študijným výsledkom, k zvýšeniu pracovného
úsilia a k aktívnej výučbe cudzích jazykov.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA Z Š
Oddelenie školstva MsÚ dubnickým rodičom oznámilo, že zápis detí do 1.ročníka
základnej školy pre školský rok 2014 / 2015 sa na jednotlivých základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom uskutoční v dňoch 4. a 5. 2
2014 v čase od 15,00 do 19,00 hodiny, a to na:
ZŠ s MŠ Centrum I 32,
http://zscidca.edupage.org/
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Centrum II http://www.skolac2.sk/
87
ZŠ s MŠ Pod hájom 967.
http://zscentrum3dub.edupage.sk/
Rodičia boli povinní prihlásiť na zápis dieťa, ktoré do 31. augusta 2014 dovŕši šiesty rok
veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok pri
zápise v roku 2013.
Týkalo sa to aj detí, ktoré sa zdržujú s rodičmi v zahraničí a budú navštevovať
zahraničnú školu. V takom prípade bolo nutné podať na niektorú z týchto škôl žiadosť o
štúdium dieťaťa v zahraničí.

Deň učiteľov
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Pri príležitosti Dňa učiteľov mesto ocenilo dňa 28. 3. 2014 pedagógov dubnických škôl
a školských zariadení. V obradnej sieni mestského úradu primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík vyzdvihol vo svojom príhovore prácu učiteľov a odovzdal ďakovné listy
pätnástim oceneným. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy z
Dubnice nad Váhom.
Ocenení pedagógovia:
ZŠ s MŠ Centrum I 32:
Mgr. Jitka Hrablayová
Mgr. Anna Hanusová
Mgr. Janka Strapková
ZŠ s MŠ Pavla Demitru:
Mgr. Edita Lacová
Jana Augustíniová
ZŠ s MŠ Pod hájom:
Mgr. Nadežda Bačinská
Mgr. Vladimíra Malecová
Eva Zelková
ZŠ sv. Dominika Savia:
Mgr. Mária Lezová
Základná umelecká škola:
Ing. Martina Holá
Jaroslav Svetlík
MŠ Centrum II 72:
Simoneta Laurenčíková
Centrum voľného času:
Bc. Lenka Vodičková
Centrum voľného času LAURA:
Ľudmila Tomaníková
Špeciálna základná škola:
Mgr. Beáta Švecová

Podpora vzdelávania
Dňa 10.4.2014 sa uskutočnilo v Trnave stretnutie vedenia Materiálovotechnologickej
fakulty STU v Trnave v zastúpení prodekana fakulty prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku so
zástupcami priemyselných podnikov dubnického regiónu, ktorého sa zúčastnili: Ing. M.
Solava, M. Svorada, Ing. P. Turňa, Ing. B. Zlocha, primátor mesta Dubnice nad
Váhom Ing. J. Gašparík a vedúci Výučbového strediska STU MTF Ing. P. Kleinedler,
PhD.
Hlavným zámerom stretnutia bolo oboznámiť sa s ďalším rozvojom Výučbového
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strediska STU MTF Dubnica nad Váhom a možnosti rozvíjania jeho ďalšej
spolupráce s priemyselnými podnikmi a s mestom Dubnica nad Váhom.
Uvedené osobnosti na stretnutí spoločne potvrdili zámer podporiť prispôsobenie
vysokoškolského vzdelávania na Výučbovom stredisku STU MTF Dubnica n/V
potrebám trhu práce tak, aby študenti vysokej školy okrem teoretických vedomostí
získali i podnikom požadované kompetencie a praktické skúsenosti.
Pri tejto príležitosti pozvané osobnosti absolvovali s vedením fakulty aj
prehliadku
Centier
excelentností
MTF
STU
v
Trnave.
Výučbové stredisko STU MTF Dubnica n/V vyjadrilo vďaku primátorovi mesta a
uvedeným predstaviteľom priemyselných podnikov za aktívnu podporu.

Memorandum o spolupráci
Dňa 21. 5. 2014 podpísali Memorandum o spolupráci v školstve zástupcovia
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom,
Zväzu automobilového priemyslu SR, Trenčianskej regionálnej komory SOPK
a predstavitelia 16 - tich významných zamestnávateľov regiónu stredného Považia.
Tento významný dokument podpísali v priestoroch spoločnosti ZTS Špeciál v Dubnici
nad Váhom. „ Cieľom memoranda je vytvoriť podmienky na prípravu žiadaných
a potrebných odborníkov jednak zo strany TSK, ako zriaďovateľa Strednej
odbornej školy v Dubnici nad Váhom, ale aj zo strany podnikateľov a subjektov.
Tie žiakom zabezpečia materiálno – technickú podporu, odborne ich pripravia
a neskôr zamestnajú vo svojich firmách.“ povedal pri podpise memoranda predseda
TSK Ing. Jaroslav Baška.

Riaditeľ SOŠ v Dubnici nad Váhom Ing. Miroslav Dziak privítal podpísanie
Memoranda o spolupráci a poďakoval za spoluprácu predsedovi TSK
Ing. Jaroslavovi Baškovi , druhý sprava a Ing. Máriovi Zajacovi členovi
predstavenstva ZTS Špeciál, prvý sprava
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Medzinárodná konferencia
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zorganizoval v spolupráci so
spoločnosťou Inter Nets, s.r.o., v poradí už piatu medzinárodnú vedeckú konferenciu
s názvom Dnešné Trendy Inovácií.
Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 22. - 23.5.2014 v hoteli Slovan v Brne. Konferencia
bola zameraná
na problematiku e–learningu a využívanie informačných
technológií vo vzdelávacom procese. Zúčastnilo sa na nej 85 odborníkov zo
slovenských a zahraničných vysokých škôl, najmä z Poľska, Česka, Ukrajiny
a Rakúska. Účastníci sa prišli podeliť o najnovšie poznatky a výsledky svojej práce
a zároveň si rozšíriť obzory a inšpirovať sa informáciami od svojich kolegov. Vedecký
garant konferencie prof. Ladislav Várkoly vyjadril na záver spokojnosť s aktívnym
prístupom všetkých prítomných i celkovou úrovňou konferencie.

Rozlúčka s úspešným pedagógom
Dňa 30.5.2014 sa v MsDK uskutočnila vernisáž výstavy XXVI. ročníka a VIII. bienále
okresnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby základných umeleckých škôl pod názvom
Detská výtvarná Dubnica. Jej organizátorom bola Základná umelecká škola Dubnica
nad Váhom a Mesto Dubnica nad Váhom. Výstava prezentovala práce žiakov
výtvarných odborov základných umeleckých škôl z Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice
a Ilavy. Hosťujúcimi školami boli ZUŠ Považská Bystrica a SZUŠ Trenčín. Hlavným
organizátorom výstavy bol dlhoročný a úspešný pedagóg ZUŠ Jaroslav Svetlík, ktorý
po dlhých rokoch pôsobenia na ZUŠ sa rozhodol ísť do dôchodku.

Jaroslav Svetlík sa zapisuje do Pamätnej knihy mesta
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík vo svojom príhovore vyzdvihol vysokú odbornú
pedagogickú prácu učiteľa výtvarného odboru Jaroslava Svetlíka, ktorý od roku 1992
bol hlavným odborným organizátorom Detskej výtvarnej Dubnice. Riaditeľka školy Mgr.
Naděžda Provazníková poďakovala Jaroslavovi Svetlíkovi za doterajšiu dlhoročnú
úspešnú prácu, ktorú ako pedagóg vykonal na Základnej umeleckej škole v Dubnici nad
Váhom. Jaroslav Svetlík za svoju úspešnú pedagogickú prácu získal viacero ocenení.
Vo svojom príhovore o svojich žiakoch povedal : „Tu sa rodia detské sny, radosti
a túžby v podobe výtvarných prejavov, farebných kompozícií, či tvarov. Treba
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rozdávať to pekné, čo je okolo nás. Tak ako materinská láska nepozná prekážok,
tak láska k umeniu nemá zábrany ukázať svetu a okoliu , že krása duše je a patrí
do výchovy mladých ľudí a to hlavne dnes, kedy materiálne hodnoty
mnohonásobné prevyšujú tie ľudské. “ V kultúrnom programe vystúpil sláčikový
orchester ZUŠ pod vedením Lea Staněka.

Úspech dubnickej žiačky
Krištáľové srdce Spoločnosti Ferdinanda Martinenga odovzdali dňa 11.6.2014 ôsmačke
Základnej školy CI v Dubnici nad Váhom, autistke Deniske Strakovej. Deniska, ktorú
ako prvú žiačku integrovali medzi zdravé deti, si ocenenie prevzala z rúk predsedu
Spoločnosti Petra Kurhajca.
Podľa učiteľky Márie Guľovej sa Deniska napriek svojmu hendikepu rozhodla vyrobiť
stovky postavičiek z fimo – hmoty, s pomocou školy ich predávali za ľubovoľnú cenu
a výťažok venovali detskému oddeleniu Fakultnej nemocnice v Trenčíne.
„ Integrácie Denisky bola spočiatku veľmi ťažká. No za pomoci rodičov, učiteľov
a asistentov sme sa dopracovali až do súčasného stavu. Deniska je veľmi
kreatívna, vie robiť úžasné veci a má dobré srdce“, povedala jej učiteľka Mária
Guľová.
„ Krištáľové srdiečko je forma poďakovania a odovzdávame ju tým, ktorí urobili pekný
a ušľachtilý čin. To nie je otázka rýchlokvasených celebrít, to je otázka srdca
a úprimnosti. Deniska pripravovala niekoľko mesiacov niečo, čím by pomohla iným “,
poznamenal pri odovzdávaní ceny Peter Kurhajec.

Vydarený koncert
Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom, Mesto Dubnica nad Váhom a Dubnické
múzeum zorganizovali KONCERT ČESKEJ HUDBY, ktorý sa konal v nedeľu 15. 6.
2014 v Dubnickom kaštieli. V peknom a príjemnom prostredí si priaznivci hudby mohli
s obdivom a úctou zaspomínať na skladby slávnych umelcov.
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Memoriál Marty Herdovej

V závere školského roka – júni 2014 sa uskutočnil na mestskom dubnickom štadióne
už XI. ročník Memoriálu Mgr. Marty Herdovej. Tento atletický míting je súťažou škôl a
mládežníckych družstiev a každoročne sa ho zúčastňujú žiaci z českého družobného
mesta Otrokovice, domácich dubnických škôl a zo škôl ilavského okresu. Tohtoročnej
súťaže sa zúčastnilo celkovo 295 žiakov.
Celkové výsledky:
Celkové poradie po 22
disciplínach
Por. Škola
1. ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica n/V
2. ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica n/V
3. ZŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica
4. ZŠ s MŠ P. Demitru Dubnica n/V
5. Otrokovice Mánesova (ČR)
6. Otrokovice TGM (ČR)
7. ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
8. Košeca
9. Otrokovice Trávniky (ČR)

body
256,5
190,0
188,5
158,0
132,5
103,0
72,5
63,0
52,0

Primátor ocenil žiakov

Pri príležitosti ukončenia školského roka 2013/2014 odovzdal primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík ocenenia najlepším žiakom dubnických základných škôl vo vedomostných,
umeleckých a športových súťažiach. Oceňovanie sa uskutočnilo 26. 6. 2014 v obradnej
sieni mestského úradu. Kultúrny sprievodný program zabezpečovali žiaci Základnej
umeleckej školy. Za vynikajúce výsledky boli ocenení nasledovní žiaci:
ZŠ s MŠ Centrum I 32

Jana Mužíková, Emma Poliaková, Mário Babečka, Adriana
Lukáčová.
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Jakub Chromiak, Stanka Balážová
ZŠ s MŠ Pod hájom
Filip Polčák, Martina Andelová, Juraj Vrtík, Samuel Feja
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967
Základná umelecká
Klára Hlúšková, Jana Viktória Kováčiková, Martin Púček
škola
ZŠ sv. Dominika Savia Klaudia Žárska

Informácie o materských školách
V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dubnica nad Váhom sú štyri materské školy. Sú
pri všetkých troch základných školách a samostatná Materská škola Centrum II 72 /
Rozptyl / s elokovaným pracoviskom na Centrum I 29.
Od 1.9. 2014 je v nich umiestnených spolu 652 detí / 190 novoprijatých /. Na ZŠ s MŠ
CI 32 je 90 detí, ZŠ s MŠ Pavla Demitru je 193 detí, ZŠ s MŠ Pod hájom 967 je 144
detí a na MŠ C II 72 je 225 detí.
Je to momentálne maximálna možná kapacita mestských materských škôl. Napriek
tomu nebolo možné vyhovieť ďalším 42 žiadostiam rodičov detí starších ako 3
roky. V roku 2015 by sa mala situácia normalizovať po uvoľnení pavilónu na CI 29 / pri
ABC / , ktorý sa dlhodobo využíva na komerčné účely - / zubná ambulancia /.
Od septembra 2014 je otvorená aj jedna trieda MŠ pri ZŠ sv. Dominika Sávia, ktorá
tento nepriaznivý stav v Dubnici nad Váhom podstatne zmiernila.

Výstava fotografií žiakov SOŠ
Dňa 14.10.2014 sa uskutočnila vo vestibule Mestského domu kultúry vernisáž výstavy
žiakov Strednej odbornej školy z Dubnice nad Váhom pod názvom Grafik digitálnych
médií. V jej úvode vrchný majster Mgr. Ivan Rajec privítal riaditeľa školy Ing. Miroslav
Dziaka, vedúceho odboru školstva MsÚ Mgr. Vladimíra Hanusa i samotných žiakov.
Zároveň pripomenul, že žiaci nemali určenú tému, ale bol to výber z ich fotografií a
grafických prác. Sú to zväčša žiaci II. ročníka a prezentujú to, čo sa doteraz naučili. Bol
to už tretí ročník výstavy.
Riaditeľ školy Ing. Dziak vo svojom príhovore ocenil kvalitné fotografie a poďakoval
žiakom za ich prácu. Mgr. Hanus vyzdvihol záujem žiakov o tento odbor a pripomenul,
že má veľkú budúcnosť. Na vernisáži sa zúčastnil i majster odbor. výcviku Juraj
Štefanec.

Interaktívna výstava
V dňoch 21.- 31.10.2014 sa v Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom uskutočnila
Interaktívna výstava pod názvom Vedecká hračka. Autorkou výstavy bola Beáta
Poubišová
z Banskej Bystrice. Výstava bola určená pre deti z materských
a základných škôl.
Lektorka výstavy Štefka Špačková o výstave povedala: „ Výstava bola zameraná na
fyzikálne javy a zákonitosti z pohľadu akustiky, optiky, mechaniky, elektriky
a magnetizmu. Obsahovala 66 hračiek, ktoré boli vyrobené v 18. štátoch. Ďalej tam
bolo 22 hlavolamov / drevených, kovových a papierových /, ako i 11 fyzikálnych
experimentov. Na výstave sa mohol každý návštevník s každým exponátom ľubovoľne
hrať, hru pozorovať, posudzovať a hodnotiť. Deti si takto mohli rozvíjať technickú
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fantáziu i tvorivosť. Na výstave sa deti väčšinou rozdelili do viacerých skupín.
Najmladší sa chceli len zahrať, starší riešili fyzikálne a technické zákonitosti a tí
technicky zdatnejší sa zahrali s hlavolamom. Okrem výkladu lektora boli pri hračkách aj
vlastné manuály, ktoré popisovali ako hračku používať a z ktorej krajiny pochádza “.
O výstavu bol veľký záujem nielen z dubnických škôl, ale z okolia. Výstavu si prezrelo
293 detí.

Jubileum vysokej školy
V roku 2014 si MTF STU v Dubnici nad Váhom pripomenula svoje 60. výročie. V roku
1954 bolo z iniciatívy Strojárskych a metalurgických závodov / SMZ / po dohode so
Strojníckou fakultou v Bratislave zriadené Konzultačné stredisko pre diaľkové štúdium
pri SMZ. Stredisko malo za úlohu vychovať inžinierov v odbore strojárska technológia
pre výrobné podniky na strednom Považí. Priestory pre výučbu poskytla fabrika SMZ.
V roku 1960 ukončilo štúdium prvých 18 absolventov.
V októbri 1963 bolo zriadené Detašované stredisko Strojníckej fakulty STU pri SMZ,
ktoré zabezpečovalo diaľkové a večerné štúdium. V školskom roku 1963 / 1964
prebiehalo na stredisku už aj denné štúdium.
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V roku 2013 sa zmenil názov školy na Výučbové stredisko STU MTF / VS STU MTF /.
Jeho vedúcim sa stal Ing. Peter Kleinedler, PhD.. Celkovo za obdobie existencie VS
STU MTF Dubnica nad Váhom absolvovali úspešne štúdium tisícky absolventov,
z ktorých väčšina dodnes pôsobí vo významných riadiacich funkciách.

ŠPORT
Dubničanom sa nedarilo

V závere marca 2014 sa rozhodovalo či Dubničania postúpia do I. ligy. Vo štvrtom
barážovom zápase dubnickí hokejisti mohli dať päť minút pred koncom víťazný gól z
trestného strieľania. Nedali a nakoniec prehrali v predĺžení. Séria pokračovala v
Topoľčanoch.
Dubnica - Topoľčany 3:4 pp (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)
Góly: 33. Vyletelka, 39. Kazda, 51. Brandis (tr. strieľanie), 55. Brandis nepremenil tr.
strieľanie - 7. Szalay, 25. Trenčan, 25. Záhorský, 65. Káčer.
Rozhodovali Müllner - Junek, Mĺkvy, 3321 divákov, vylúčení: 7:9, využitie. 2:2,
oslabenie: 0:0.
MHK: Hála - Burzala, Satina, Blanár, Trška, Bezecný, Vyletelka, Pejko, Dobiáš, Kluka,
Hlinka, Paksi, Šimko, Kazda, Lezo, Trokan, Brandis, Tvrdoň, Pánis, Hanták, Ďurina,
Kluka.
HC: Halo - Belianský, Kolník, Bystričan, Chromý, Kutňanský, Žitňanský, Ondruška,
Grman, Dobrý, Gašparovič, Záhorský, Káčer, Szalay, Trenčan, Rufati, Tvrdík, Laššo.

Dubničania ostávajú v II. lige
V piatom a šiestom zápase opäť vyhrali Topoľčany. Keďže aj v siedmom
barážovom zápase o I. ligu hokejisti Dubnice podľahli Topoľčanom, ostávajú v II.
lige.
Topoľčany – Dubnica 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Na posledný zápas prišlo až 2110 fanúšikov, ktorí vytvorili jedinečnú atmosféru.
Topoľčany sa tak postarali o nevídaný zlom, keď dokázali otočiť sériu z 0:3 na 4:3
a zachránili si tak v I. lige.
Góly: 8. Bystričan, 35. a 37. Trenčan, 46. Szalay, 46. Záhorský – 28. Brandis.
Rozhodovali Stano – Tvrdoň, Výleta, vylúčenia 3:4, presilovky 1:0, oslabenia 0:0,
HC: Halo – Belianský, Žitňanský, Chromý, Bystričan, Kutňanský, Ondruška, A. Grman –
Gašparovič, Dobrý, Záhorský – F. Hudec, Szalay, Káčer – Laššo, Rufati, Trenčan – J.
Hudec, tréner D. Saliji.
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MHK: Hála (41. Guriš) – Blanár, Trška, Bezecný, Dobiaš, Burzala Satina, Kleinedler –
Hlinka, Lezo, Kazda – Brandis, Tvrdoň, Vyletelka – Ďurina, Paksi, Kluka – Hanták,
Gramblička, Pánis, tréner V. Matejov.

Mesto ocenilo najlepších športovcov
Dňa 23.4.2014 sa v obradnej miestnosti MsÚ uskutočnilo vyhlásenie najlepších
športovcov Dubnice nad Váhom za rok 2013.
Po kultúrnom programe žiakov ZUŠ sa prítomným prihovoril primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík. Poďakoval všetkým športovcom, trénerom i funkcionárom za úspešnú
reprezentáciu mesta.
Ďalej zdôraznil, že i napriek zložitej ekonomickej situácie sa mesto snaží každý rok
pomáhať dubnickým športovcom. Zároveň vyzdvihol prácu trénerov i funkcionárov bez
ktorých by športovci nedosahovali požadované výkony.
Na záver príhovoru poprial všetkým oceneným do ďalšieho obdobia veľa zdravia
a športových úspechov.
V ďalšej časti programu predseda Komisie školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu
a športu RNDr. Karol Korintuš sa poďakoval členom komisie za vyhodnotenie súťaže
a oceneným poprial veľa úspechov.
Poďakoval aj bývalému dlhoročnému členovi komisie nebohému Jánovi Porubanovi,
ktorý sa niekoľko rokov aktívne podieľal na vyhodnotení najlepších športovcov mesta.
Za ocenených vedeniu mesta poďakoval prezident Atletického klubu Ing. Ľubomír
Beláň.
Potom si už športovci, tréneri i funkcionári prebrali z rúk primátora mesta Ing. Jozefa
Gašparíka, zástupcu primátora Františka Mikoláška a predsedu komisie, ktorá
vyhodnotila športovcov RNDr. Karola Korintuša ocenenie.
Na záver programu boli neformálne rozhovory ocenených s predstaviteľmi mesta.
Ocenení športovci:
Žiaci:
1. miesto – Juraj Didi – BC Dubnica nad Váhom
2. miesto – Petláková Petra – Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
3. miesto – Nevařilová Sarah – Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Juniori:
1. miesto – Mokrášová Lucia – Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
2. miesto – Rýdza Barbora – Športový klub juda TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
3. miesto – Gunár Oliver - Športový klub juda TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
Dospelí:
1. miesto - Sabína Pleváková – Olympic fitness Dubnica nad Váhom
2. miesto - Marko Gaľa – Raketomodelársky klub Dubnica nad Váhom
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3. miesto – Bučková Denisa – Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Tréner:
1. miesto – Pavelka Jozef – Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
2. miesto – Rýdzi Ivan – Športový klub juda TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom
3. miesto – Opatovská Lucia – Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Kolektív:
Družstvo žiačok - Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Kolektív dospelí:
Kolektív ženy - Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom
Mimoriadne ocenenia:
- Gajdoš Jozef – Športový klub juda TJ Spartak Dubnica nad Váhom
- Komisia školstva, mládeže, kultúry, cestovného ruchu a športu navrhla udeliť
mimoriadne ocenenie Jánovi Porubanovi – „in memoriam“, za celoživotný prínos
juda v Dubnici nad Váhom, ako aj zakladateľovi ankety Najlepší športovec mesta
Dubnica nad Váhom.
- Ing. Vincent Bašista,CSc., - na Majstrovstvách sveta veteránov v Brazílii získal 4
zlaté medaily. Zvíťazil v disciplínach v behu na : 8 km cross, 5 000 m, 10 000 m,
Maratón

Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík s Ing. Vincentom Bašistom, CSc.,
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Najúspešnejší športovci, tréneri a funkcionári mesta za rok 2013
s primátorom mesta Ing. Jozefom Gašparíkom.

Ing. Vincenta Bašistu, CSc., prijal dňa 1.10.2014 aj predseda TSK Ing. Jaroslav
Baška. Poďakoval mu za úspešnú reprezentáciu TSK i Slovenska.
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Ing. Jaroslav Baška a Ing. Vincent Bašista CSc,. s ďalšími členmi delegácie
z Dubnice nad Váhom. Tretia sprava, poslankyňa TSK Mgr. Eva Bočincová, ktorá
zorganizovala stretnutie na TSK. Ing. Bašista v rozhovore spomenul, že
športovec, ktorý chce získať 4 zlaté medaily na Majstrovstvách sveta, musí
vynaložiť veľa úsilia i veľa trénovať.

Aktívni turisti

Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom a mesto Dubnica nad Váhom
zorganizovali dňa 26.4.2014 už 43. ročník turistického pochodu DUBNICKÁ
TRIDSIATKA. Hoci tento rok počasie turistom neprialo
i tak sa veľa priateľov
a milovníkov prírody prešlo po Strážovských vrchoch.
Štart bol pred objektom ZVS od 6:30 do 9:30
Ciel: Dutaf centrum
Pre turistov boli pripravené tri pešie a tri cyklo-trasy a jedna MTB
Pešie trasy:
30 km
ZVS –Kopanica – Hoľazné – Beňová skala – Siran – Trštičie – Langáč – Kamenné
vráta – Kýšky – Medzihorie – Dutaf centrum
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20 km
ZVS –Kopanica – Siran – Trštičie – Langáč – Kamenné vráta – Kýšky – Medzihorie –
Dutaf centrum
10 km
ZVS – Jankov laz– Kamenné vráta – Kýšky – Medzihorie – Dutaf centrum
Cyklo-trasy:
85 km
Dubnica nad Váhom – Košeca – Zliechov – Klin – Valaská Belá – Ilava – Pruské –
Nemšová – Dubnica nad Váhom
50 km
Dubnica nad Váhom – Ilava – Homôlka – Ilava – Dubnica nad Váhom
25 km
Dubnica nad Váhom – Ilava – Pruské – Nemšová – Dubnica nad Váhom
MTB 30 km
Dububnica nad Váhom – Prejta – Iliavka – Horná Poruba - Ilava
Štartovné: Dospelí:

1 Euro

Mládež a členovia KST

0,50 Eura

Deti predškolského veku

štartovné neplatia

Stravovanie: z vlastných zásob
Výstroj: ľahká turistická

68

Pästiari zvíťazili

V sobotu 3. 5 2014 sa v športovej hale v Dubnici nad Váhom uskutočnilo záverečné
stretnutie v rámci Česko-slovenskej extraligy v boxe. Pästiari klubu BC Dubnica mali za
súpera borcov z klubu Big Board Praha. V dobrom zápase zvíťazili Dubničania
v pomere 12:4. Týmto víťazstvom sa Dubnica nad Váhom v Česko-slovenskej extralige
umiestnila celkovo na druhom mieste. K tomuto úspechu sa prezident BC Dubnica
Michal Franek ml. vyjadril: „Na prvý ročník po dlhej absencii v extralige mužov je to pre
nás mimoriadny úspech, aký sme pri vstupe do tejto súťaže nečakali. Chcem
poďakovať našim chlapcom, že to zvládli, taktiež všetkým spoluorganizátorom,
sponzorom a tiež mestu Dubnica nad Váhom za podporu a vytvorenie vhodných
podmienok.“
Big Board Praha vs BC Dubnica:
56kg

Erik Huliev

- Filip Barák

WP 0:2

60kg

Jakub Chval

- Patrik Velký

WP 0:2

64kg

Jan Korec

- Mário Zábojnik

WP 0:2

69kg

Patrik Kliment

- Daniel Rusnák

WP 2:0

75kg

Mrtin Podlucký

- Dominik Dolinaj

WP 0:2

81kg

David Hunayuan - Ján Džanaj

91kg

David Hošek

+91kg Dominik Musil

- Erik Tlkanec
- Marek Nemec

WP 0:2
WP 0:2
WP 2:0

Mierový beh

Mierový beh (Peace run) je najdlhší celosvetový štafetový beh, ktorý prostredníctvom
športu hľadá cestu k harmónii medzi ľuďmi rôznych kultúr, národností a presvedčení.
Bežci niesli horiacu pochodeň ako symbol harmónie. Tisíce ľudí rôznych
spoločenských skupín a rôznych oblastí života si ju podávali z ruky do ruky.
Účastníci Mieroveho behu dobehli do Dubnice nad Váhom v pondelok 23. 6. 2014 v
podvečerných hodinách. V utorok ráno o 8.00 hodine pripravili program pre žiakov
Základnej školy s MŠ P. Demitru. Na školskom ihrisku účastníci odovzdali horiacu
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pochodeň do rúk primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka a riaditeľa školy Mgr.
Ferdinanda Brunovského. Zároveň
prítomných žiakov oboznámili s posolstvom
Mierového behu. Po krátkom sprievodnom programe sa presunuli za asistencie
mestskej polície cez centrum mesta k futbalovému štadiónu. Odtiaľ smerovali pozdĺž
Vážskeho kanála do Horného Srnia.
Organizátorom Mierového behu na Slovensku bola Sri Chinmoy Marathon Team. Je to
najväčšia ultrabežecká organizácia na svete, ktorá toto podujatie organizovala s
mestskými úradmi, školami a športovými klubmi. Posolstvo Mierového behu bolo
jednoduché: Mier a harmónia v srdci každého z nás.

Úspešná fitneska
Pretekárka dubnického Olympic fitness centra Sabína Pleváková, pod vedením
viceprezidenta SAKFST Dr. Dušana Matušíka, bola aj v tomto roku vo výbornej forme.
V priebehu roka 2014 získala niekoľko vynikajúcich výsledkov. Na Majstrovstvách
Európy získala zlatú medailu v kategórii bikiny fitnes v kategórii junioriek i žien.
Zároveň sa stala absolútnou víťazkou Majstrovstiev Európy. Svoju dobrú formu
potvrdila aj na Olympii Amatérov, kde vo svojej kategórii získala taktiež zlatú medailu.

Sabína Plevákova patrí medzi veľké nádeje dubnického i slovenského športu

MAJSTROVSTVÁ SVETA BOLI ÚSPEŠNÉ
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Slovenská republika bola opäť dejiskom prestížneho letecko-športového podujatia. Na
letisku Slávnica sa uskutočnili :
11. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej akrobacii - Advanced 2014
Ich organizátorom bol jeden z najlepších slovenských aeroklubov - Aeroklub Dubnica
nad Váhom. Ten už v minulosti organizoval niekoľko úspešných vrcholných
medzinárodných leteckých podujatí v motorovom a bezmotorovom lietaní.
Svetový šampionát sa konal v dňoch 7. až 17. 8. 2014 s nasledovným programom:
od 08.00 hod otvárací brífing suťažných pilotov
od 18.00 hod slávnostné otvorenie 11. FAI MS v let. akrobacii 2014
7. až 16.8. 2014 od 09,00 hod do 19,00 hod. súťažné lety majstrovstiev sveta
16.8. 2014 sobota 16.00 hod slávnostné vyhlásenie víťazov a ukončenie majstrovstiev
17.8.2014 nedeľa odlety súťažiacich pilotov
7.8. 2014

V termíne 31.7. až 6.8.2014 prebiehal oficiálny tréning majstrovstiev sveta.
Na MS sa zúčastnilo 18 krajín : Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Poľsko,
Rusko, Litva, Nórsko, Rakúsko, Austrália, Belgicko, Taliansko, Luxembursko,
Rumunsko, Ukrajina, USA, Južná Afrika, Bielorusko, Slovenská republika a 72
súťažných pilotov.
Na letisko Slávnica piloti prileteli na 32 lietadlách, prevažne typov Extra, S-Bach,
Suchoj, CAP a Zlin.
Väčšina zúčastnených pilotov boli profesionálni vojenskí a civilní piloti, ktorí boli
trénovaní
na
toto
špeciálne
letecké
športové
odvetvie.
Slovenskú republiku reprezentoval jeden súťažný pilot Ralf Singmann na lietadle
francúzskej výroby CAP-231:
Súťaž prebiehala nad letiskom v súťažnom priestore - kocke o rozmeroch 1000 x 1000
x 1000 metrov tzv. ,,súťažnom akrobatickom boxe“ ,kde sa musel súťažný pilot s
lietadlom udržať a nevyletieť z neho počas všetkých akrobatických figúr.
V uvedených akrobatických figúrach piloti na svojich lietadlách dosiahli rýchlosť až do
400 km / h a museli znášať gravitačné preťaženie svojho tela v rozmedzí až +-9G.
Samotné akrobatické figúry hodnotila medzinárodná rozhodcovská komisia zložená
z 20. rozhodcov. Diváci sa na tomto podujatí mohli zúčastniť zdarma. Výborná
atmosféra i dobré výkony pretekárov zanechali u prítomných divákov kvalitný športový
zážitok. Svetovej súťaži kraľovali francúzski piloti, ktorí na stupni víťazov stáli
v individuálnej súťaži aj v súťaži družstiev.

ATLETICKÝ MOST 2014
AK Spartak Dubnica nad Váhom zorganizoval dňa 30. 8. 2014 na Mestskom štadióne
významné atletické podujatie ATLETICKÝ MOST 2014 – Memoriál Zděnka Hrbáčka.
Tradičný medzinárodný míting sa konal za účasti najúspešnejších pretekárov
z nedávno skončeného európskeho šampionátu v Zűrichu a kompletnej slovenskej
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atletickej špičky. Tento krát chýbali pretekári svetovej úrovni, čo sa odzrkadlilo aj na
celkových dosiahnutých výkonoch i na návšteve. I napriek tomu sa dubnickým
organizátorom a priaznivcom atletiky podarilo na štadióne vytvoriť skvelú atmosféru čo
si pochvaľovali aj zúčastnení pretekári.

Úspech mladej šachistky
V závere minulého roka sa v Ružomberku uskutočnili majstrovstvá Slovenska žiakov
základných škôl v rapid šachu. Pekný úspech dosiahla žiačka ZŠ CI Emma Poliaková,
ktorá získala bronzovú medailu. Ceny mladým šachistom odovzdal viceprezident
šachovej federácie FIDE Ali Nihat Yazici.
Mladá pretekárka pri rozhovore o sebe povedala. „ Šach ma zaujal na konci školského
roka v šiestej triede. V siedmej triede som začala navštevovať šachový krúžok
a v ôsmej triede som už bola členkou šachového oddielu v Dubnici nad Váhom, kde
som hrala v okresnej súťaži. Mám tri šachové tréningy do týždňa. Okrem toho trénujem
aj doma každý deň asi pol hodinu. “
Ďalší úspech zaznamenala taktiež žiačka ZŠ CI Lenka Holečková, ktorá v krajskom
kole skončila tretia. Ich trénerkou je Ľudmila Tomaníková.

Mladí šachisti bodovali
Majstrovstvá Slovenska v Rapid šachu sa konali koncom apríla 2014 v Bratislave.
Zúčastnil sa ich aj náš úspešný šachista Ondrej Gereg. Na Majstrovstvách sa mu darilo
v kategórii do 6 rokov, kde sa stal víťazom a získal zlatú medailu.
Pre mládež od 14 - 20 rokov sa majstrovstvá Slovenska v Rapid šachu konali 1.6.2014
v Trnave. Dubnická žiačka Emma Poliaková v kategórii do 16 rokov skončila druhá
s rovnakým počtom bodov ako víťazka.
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Majstrovstvá sveta veteránov
V závere mája 2014 sa v Prahe konali Majstrovstvá sveta veteránov v in line hokeji
v kategórii nad 38 rokov. Majstrovstiev sa zúčastnili tieto družstvá: Francúzsko,
Taliansko, Austrália, Nemecko, Veľká Británia, Slovensko a Česká republika. Slovenskí
reprezentanti podávali dobré výkony a v silnej konkurencii obstáli veľmi dobre. Na
Majstrovstvách sveta získali bronzové medaily . Za SR nastúpili aj Dubničania:
Roman Trenčan, Vladimír Kohút, Anton Lezo, Peter Jurenka a Jozef Laktoczy.

Jubilejné podujatie
Dňa 5.10.2014 sa v Mestskom dome kultúry uskutočnil 20. ročník Veľkej ceny Dubnice
nad Váhom v kulturistike a fitness. Na podujatí sa zúčastnilo 54 súťažiacich. Z nich
nominačná komisia na čele s viceprezidentom SAKFST PaedDr. Dušanom Matušíkom
z Dubnice nad Váhom vybrala 6 – člennú reprezentačnú skupinu. Tá následne
reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách sveta v Mexiku. Na MS reprezentanti
Slovenska získali dve zlaté medaily, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu.

Turnaj pästiarov
Boxing club Dubnica nad Váhom zorganizoval v dňoch 18. – 19.10.2014 v športovej
hale už 4. ročník turnaja o Pohár Janka Zacharu. Počas dvojdňového turnaja sa stretli
štyria pästiari v ôsmich váhových kategóriách. Od 56 kg až +91 kg.
Najlepších pästiarov si vybral samotný Ján Zachara, olympijský víťaz z roku 1952 v
Helsinkách. V minulom roku sa turnaja zúčastnili len slovenskí borci, tento rok súťažili aj
zahraniční.
Tabuľka v extralige po 3. kole
1. BCS Nitra

12 bodov

2. BC Dubnica

9 bodov

3. KO Galanta

9 bodov

4. MŠK Vranov nad Topľou

6 bodov

Tatar nezabudol na svoju ZŠ
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom vychovala viacerých hokejových
reprezentantov. Okrem Pavla Demitru, Ivana Baranku, Mária Bližňáka, Mareka
Hovorku aj Tomáša Tatara.
Tomáš sa rád vracia na svoju bývalú základnú školu. Naposledy tu bol na konci
školského roka, keď najlepším žiakom odovzdával diplomy a ocenenia. Už vtedy
prisľúbil, že sa bude snažiť škole pomôcť. Z roka na rok totiž v Dubnici nad Váhom
ubúdajú mladé hokejové talenty. Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že hokejová
výstroj je pre viaceré rodiny veľká finančná záťaž a tak si ju nemôžu dovoliť zakúpiť.
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Na základe týchto skutočností sa Tomáš Tatar rozhodol, že pre začínajúcich
hokejistov zakúpi komplet hokejovú výstroj.
Nakoľko Tomáš teraz má v NHL hokejové povinnosti, tak poveril svojho agenta Petra
Neveriša, priateľa Dávida Burdeja a brata Tibora Tatara, aby prostredníctvom
primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka odovzdal škole Pavla Demitru 12 hokejových
a jednu brankársku výstroj. Dňa 11.11.2014 sa toto odovzdávanie uskutočnilo na jeho
bývalej základnej škole. Výstroje odovzdali žiakom - hokejistom školy Pavla Demitru. V
roku 2011 už škole dali výstroje bývalí dubnickí hokejisti. Riaditeľ školy Mgr. Ferdinand
Brunovský a mladí hokejisti sa tomuto daru veľmi potešili.

Tomáš Tatar – odchovanec dubnického hokeja

74

Spomienka na P. Demitru

V predvečer nedožitých 40. narodenín Pavla Demitru bolo na škole, ktorá nesie jeho
meno, veľmi živo. Od roku 2011, vždy v novembri si žiaci pripomínajú jeho nedožité
narodeniny rôznymi športovými, výtvarnými i recitačnými súťažami na tému Šport a
Pavol Demitra. Tento rok sa však rozhodli inak. Povedali si, veď by to bola hanba, aby
žiaci Školy Pavla Demitru nevedeli korčuľovať. A tak vyše mesiaca, v rámci telesnej
výchovy, chodili na zimný štadión. Pod vedením trénerov sa tí, ktorí nevedeli korčuľovať
naučili základom a ostatní sa zdokonaľovali. Nie všetky deti mali korčule. Tento šport je
pre dosť rodín finančne náročný. Z toho dôvodu rada rodičov zakúpila 20 párov
korčúľ. Boli pre tých, ktorí korčule nemali.
Dňa 28.11.2014 v predvečer nedožitých 40-tich narodením táto snaha vyvrcholila
podujatím pod názvom „Demitrovci na ľade". Začiatok bol slávnostný. Na úvod
piesňou a básničkou si spomenuli na Pavla Demitru. Potom primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík, spolu so zástupcom Františkom Mikoláškom a novozvolenou poslankyňou
MsZ, učiteľkou „Školy Pavla Demitru" Mgr. Monikou Chromiakovou, slávnostne
pokrstili zástavu školy s logom Pavla Demitru. Pokrstili ju snehom z dubnického ľadu,
na ktorom od malička začínala aj naša slávna „38"-čka – Pavol Demitra.
Potom všetkých 300 žiakov školy sa zapojilo do hokejových zápasov medzi triedami,
alebo absolvovali prekážkovú dráhu, slalom či šprint na ľade. Víťazi v hokeji mali potom
možnosť si zahrať zápas „hviezd" proti učiteľom, trénerom a rodičom. Na škole v
športových triedach sú aj chlapci, ktorí hrajú za MHK Dubnica. Tí predviedli ako sa
vlastne skutočne hokej hrá. Na záver bolo vyhodnotenie a odovzdali ceny najlepším.
Okrem tort, hokejok, športových pomôcok, dostali žiaci aj spomienkové predmety s
logom Pavla Demitru.

Pavol Demitra bol úspešný slovenský reprezentant. Zahynul dňa 7.11.2011. Po
ňom je pomenovaná aj ZŠ, ktorej bol žiakom.
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Dar od Petra Šťastného
Dňa 8.12.2014 mali na ZŠ Pavla Demitru milú slávnosť. Školu navštívila významná
slovenská hokejová legenda Peter Šťastný. Jeho návšteva nebola náhodná.
Peter Šťastný veľmi pomohol Pavlovi Demitrovi, keď začal hrávať v NHL, za St. Louis
Blues. Práve v tomto klube sa Demitra najviac preslávil.
Peter Šťastný, ale aj ďalší „ bluesmeni“ na Pavla nezabudli. V auguste 2014
zorganizovali v Poprade, Trenčíne a Bratislave benefičné zápasy, ako spomienku na
Pavla Demitru. Z výťažku týchto zápasov, organizátori 62 %, venovali práve škole
Pavla Demitru na rozvoj mládežníckeho hokeja.
Peter Šťastný priniesol na školu nielen túto dobrú správu, ale do Siene slávy Pavla
Demitru, ktorá je na škole, daroval svoj dres, v ktorom hral tieto spomienkové zápasy.
Ďalej priniesol fotografiu Pavla Demitru s podpismi všetkých hráčov.
Na záver návštevy do Pamätnej knihy napísal: „ Vďaka všetkým, ktorí sa zaslúžili o
výchovu takých talentov, aký bol Pavol. Verím, že ešte mnoho takých talentov
Pavla bude nasledovať. V tom Vám všetkým držím palce.“
Peter Šťastný ešte príde na školu odovzdať dar, hokejovú výstroj, zo spomínaných
benefičných zápasov.

Peter Šťastný patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského hokeja

Majstri sveta z Dubnice
V polovici augusta 2014 sa v poľskej Torúni konali 19.FAI Majstrovstvá sveta v leteckej
navigácii – rally. Ide o disciplínu, kde posádka zložená z pilota a navigátora má za úlohu
obletieť neznámu trať v presne stanovenom čase.
Členmi reprezentačného družstva Slovenska boli aj Dubničania Róbert Šošovička
a Martin Nevidzan. Cenný úspech dosiahol Róbert Šošovička, ako pilot posádky,
s navigátorom Romanom Kašákom z Bratislavy. V individuálnom hodnotení získali 3.
miesto.
Martin Nevidzan, ktorý vo funkcii navigátora lietal s Borisom Vittekom z Trenčína, získali
5. miesto. V spoločnom hodnotení celkov, družstvo Slovenska, získalo na
Majstrovstvách sveta 1. miesto. Je to ďalší výrazný úspech slovenských športovcov na
ktorom sa podieľali aj Dubničania.

S úctou spomíname
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Dňa 10.12.2014 zomrel vo veku 63 rokov bývalý úspešný športovec, tréner i funkcionár
Peter Filo. Patril medzi najúspešnejších dubnických atlétov. Vo svojej bohatej kariére
získal niekoľko zlatých medailí na Majstrovstvách Slovenska i republiky. Svoje
vedomosti a skúsenosti uplatňoval aj ako tréner. Vychoval niekoľko vynikajúcich
dubnických atlétov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko doma i v zahraničí. Patril
medzi zakladateľov medzinárodných atletických pretekov Atletický most. Na poslednej
ceste sa sním prišli rozlúčiť okrem rodiny, športovci, tréneri, funkcionári i priatelia
a známi, ktorí budú iste na neho s úctou spomínať.
Česť jeho pamiatke
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Z CIRKEVNÉHO ŽIVOTA
Oslavy sviatku dona Bosca
V piatok 31.1. 2014 si farnosť Dubnice nad Váhom pripomenula sviatok sv. dona
Bosca. Slávnostnú sv. omšu celebroval správca farnosti don Marián Bielik. Kázeň mal
don Ondrej Púček z Novej Dubnice. Vo svojej homílii spomenul začiatky svojej cesty
do saleziánskej spoločnosti. Poďakoval aj donovi Jozefovi Kosmálovi, s ktorým sa
stretával ako žiak v Ilave. Don Kosmál bol v tom období v Ilave kaplán. Liturgiu sv.
omše obohatili aj mladí speváci, ktorí si pripravili svoje piesne na oslavu sv. don Bosca.
Po skončení sv. omše sa farníci presunuli do Katolíckeho domu na malé občerstvenie.

Zľava don Ondrej Púček, don Marián Bielik, don Jozef Domeny, vpravo don
Jozef Kosmál

Podpora manželstva
V dňoch 7. - 14. 2. 2014 si aj dubnická farnosť pripomenula Národný týždeň
manželstva.
Medzinárodná iniciatíva
pripomenula
hodnotu
manželstva
vo
„valentínskom“ týždni. Táto aktivita sa začala v Anglicku roku 1997. Na Slovensku sa
slávi od roku 2011. Bolo vhodné, že sa aj Cirkev zapojila do tejto iniciatívy, nakoľko ide
o podporu manželstva a rodiny. V našej farnosti bolo pri tejto príležitosti dňa 15. 2. 2014
v Katolíckom dome stretnutie rodín a manželov pod názvom „Chráňme si rodinu!“ Na
stretnutí účinkovala aj hudobná skupina „Lámačské chvály.“

Výsada v dubnickom kostole
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Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny Márie – v roku 2014 – bola možnosť
získať úplné odpustky v šaštínskej bazilike pri každej návšteve kostola. Ďalej túto
výsadu bolo možné získať i vo vybraných chrámoch v stanovené sviatky. Medzi tieto
chrámy bol zaradený i Kostol sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.
Od 15. 2.2014 sa v dubnickom kostole konal každú sobotu o 17.30 hod. ruženec k
Sedembolestnej Panne Márii.

Spomienka na kňaza
Dubnická farnosť si 12.5.2014 pripomenula nedožité výročie dona Jozefa Čakánka –
100 rokov od jeho narodenia. Bol prvým správcom farnosti z rehole saleziánov
v našom meste. Veľkou mierou sa podieľal na vybudovaní cirkevných objektov a položil
pevné základy saleziánskemu dielu v Dubnici nad Váhom.
Pred sv. omšou si viacerí farníci svojimi svedectvami spomenuli na dona Jozefa
Čakánka. Boli to : Ing. Milan Hort, Ing. Emil Suchánek, sr. Márie Bartová FMA,
Pavol Štefčík, Kamila Poláčková a ICDr. Michal Rajec.
Správca farnosti don Marián Bielik potom prečítal životopis dona Jozefa Čakánka
a poďakoval mu za všetku prácu, ktorú vykonal pre našu farnosť. Zároveň privítal
vzácnych hostí a kňazov, medzi ktorými bol i generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons.
Peter Brodek.
Slávnostnú sv. omšu celebroval kanonik Nitrianskej diecézy don Jozef Dvorský. Vo
svojej homílii pripomenul život a prácu dona Čakánka a vyzdvihol jeho vlastnosti
a veľkú pracovitosť.
Po sv. omši sa kňazi a farníci pomodlili pri hrobe za dona Jozefa Čakánka.
Vdp. dekan Jozef Čakánek v Dubnici nad Váhom pôsobil 16 rokov.
Narodil 12.5.1914 v Kotešovej. V roku 1931 vstúpil do rehole saleziánov sv. dona
Bosca v Šaštíne. V rokoch 1941 – 1945 absolvoval Bohosloveckú fakultu v Taliansku.
Za kňaza bol vysvätený dňa 6.1.1945 v Bratislave. Tam v rokoch 1945 – 1949 pôsobil
ako učiteľ a riaditeľ saleziánskeho oratória. Prvá farnosť, do ktorej nastúpil bol Poprad,
v ktorej pôsobil v r. 1950 – 1952.
Keď pripomíname toto obdobie treba spomenúť, že krízové obdobie v 50. rokoch
žiadnemu kňazovi nepridalo na optimizme ani na zdraví. V rokoch 1955 – 1957 bol
neoprávnene väznený. V rokoch 1957 – 1967 pracoval vo výrobe ako robotník. Boli to
roky skúšky a vernosti pre každého kňaza. V rokoch 1967 – 1969 pôsobil ako správca
farnosti na Kysuciach. Do Dubnice nad Váhom prišiel v októbri 1969.
V Dubnici nad Váhom urobil veľa a veľa chcel ešte urobiť. Často propagoval zásady
Ora et labora – Modli sa a pracuj. Zdôrazňoval, že kresťania na Slovensku v tomto
období majú žiť pre Cirkev a spoločnosť aktívne, tvorivo a zodpovedne. Povzbudzoval
kresťanov, aby neboli nábožensky ľahostajní, ale aby boli pevnými článkami Cirkvi
Kristovej. Snažil sa pozdvihnúť pocit zodpovednosti každého veriaceho za osud
dubnickej farnosti a hlavne za jej budúcnosť. Veľa energie venoval mládeži, ktorú viedol
v saleziánskom duchu. I pod jeho vplyvom sa niektorí mladí chlapci rozhodli pre
duchovné povolanie. Medzi prvými jeho odchovancami boli: vdp. Jozef Dvorský a vdp.
Juraj Drobný. Neskôr to boli: vdp. František Kohút, vdp. Andrej Porubčin a vdp.
Peter Brodek. Na fare vytvoril pre rehoľnú sestru Máriu Černú priaznivé podmienky,
aby sa okrem vedenia domácnosti a varenia mohla venovať aj výchove mladých
saleziánok. Tie do Dubnice nad Váhom prichádzali tajne z rôznych regiónov Slovenska.
Sr. Márie Černej pri varení pomáhali aj ďalšie dubnické ženy. Hlavne vtedy, keď farníci
prišli na brigádu. Tie sa na fare organizovali často.
Pripomeňme si aspoň najdôležitejšie úlohy, ktoré sa donovi Čakánkovi, okrem
pastoračnej práce, podarilo v Dubnici nad Váhom zrealizovať:
79

Dal vymaľovať kostol zvonku i zvnútra, v kostole sa zaviedlo ústredné kúrenie, vymenila
sa podlaha a zhotovili sa nové lavice, zbúrala sa stará a postavila sa nová fara, ohradil
sa celý objekt okolo fary a kostola, zrekonštruoval sa kostolík na kalvárii i kaplnky
krížovej cesty, aktívne pomáhal i pri výstavbe Domu smútku.
Pri týchto prácach mu pomáhali mladší i starší farníci, ktorí odpracovali stovky hodín.
Spomeňme aspoň tých, ktorí chodili pomáhať najčastejšie. Boli to: Milan Kucmerka,
František Kucmerka, Jozef Ďuračka, Hrehor Staňo, Jakub Krátky, Rudolf Bubla,
Miroslav Fulier z Pozemných stavieb, ale i mnohí ďalší Dubničania.
Často chodili pomôcť i farníci z Kolačína i Novej Dubnice.
Na sklonku života už bol chorý a slabý. No i tak pracoval pre rozvoj dubnickej farnosti
O jeho živote a práci sa výstižne vyjadril vdp. dekan Bernardín Šipkovský, keď sa
s ním lúčil na pohrebe. Vtedy o ňom povedal: „ Don Jozef Čakánek celý život
pracoval neúnavne, aktívne a zodpovedne. Bol to verný služobník Boží. Pracoval
aj vtedy, keď už nemusel. Unavený, vyčerpaný a zodratý zomrel dňa 31.8.1985 vo
veku 71 rokov.“
Pochovaný je na cintoríne v Dubnici nad Váhom.

Don Jozef Čakánek, prvý zľava. Vidíme ho s robotníkmi pri výstavbe novej fary

Oslavy Márie Pomocnice
Dňa 25.5.2014 sa konali na farskom dvore oslavy Márie Pomocnice. Bol pekný čas i
dosť ľudí. Zúčastnili sa starší i mladí farníci. Prítomných privítal správca farnosti don
Marián Bielik.
Ako pohostenie sa podávali koláče, ktoré priniesli farníci.
Niekoľko pesničiek zaspievali spevácke skupiny Orémus i 100 +1 ovečka. Potom
vystúpili s viacerými scénkami žiaci z cirkevnej školy. Deti sa medzi tým hrali na ihrisku
rôzne hry.
Na záver programu zástupcovia cirkevnej školy požiadali o finančnú pomoc na
rekonštrukciu budovy, kde bude od 1.6.2014 materská škola. Tento rok otvoria jednu
triedu.
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Jubileum dona Kosmála
Dňa 2.7.2014 si dubnický kňaz vdp. dekan Jozef Kosmál pripomenul významné
životné jubileum – 85 rokov .Narodil sa 2.7.1929 v Kátlovciach. Zároveň si pripomenul
66 rokov rehoľného života a 55 rokov kňazstva. Je až obdivuhodné ako tento kňaz a
v takom veku dokáže byť aktívny. V súčasnosti má pod patronátom saleziánov
spolupracovníkov, dospelých vyučuje katechizmus i aktívne si plní svoje kňazské
povinnosti. Farníci mu za jeho zodpovednú prácu v Katolíckom dome srdečne
poďakovali a zaželali veľa zdravia a Božích milostí.
V rokoch 1942 – 1947 pôsobil v Šaštíne, kde študoval na Gymnáziu a pripravoval sa do
noviciátu. Ten absolvoval v Hronskom Beňadiku. Žiaľ z 13. na 14.apríla 1950 boli
rehole zrušené a rehoľníkov zobrali do Podolínca. Následne ich zaradili do pracovných
táborov -PTP. Ďalších 20 rokov pracoval v Bratislave na rôznych miestach. Vďaka
pomoci iných saleziánov tajne študoval teológiu. V súkromnom byte ho biskup Ján
Chryzostom Korec vysvätil za kňaza. V roku 1974 nastúpil ako kaplán do Ilavy. Odtiaľ
prešiel za správcu farnosti do Adamovských Kochanoviec. V roku 1995 prišiel do
Dubnice nad Váhom.
Farníkom časti pripomína myšlienku dona Bosca: Uctievajte si Pannu Máriu,
Pomocnicu kresťanov a uvidíte, čo sú zázraky.

don Jozef Kosmál medzi dubnickými farníkmi

MARIÁNSKA PÚŤ
Z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie sa v Dubnici nad Váhom uskutočnila
Mariánska púť 2014 s týmto programom.
PIATOK 5. SEPTEMBRA:
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva a tichá eucharistická adorácia do svätej omše
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18.00 Svätá omša
19.00
Koncert venovaný Sedembolestnej Panne Márii (pedagógovia stredných
a študenti vysokých umeleckých škôl)
SOBOTA 6. SEPTEMBRA:
16.30 Mariánske večeradlo
18.00 Svätá omša, celebroval Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček, generálny vikár
Žilinskej diecézy; procesia z kostola k mariánskemu stĺpu na Námestie Matice
slovenskej
21.00 Hodina s Božím slovom a záverečné eucharistické požehnanie
NEDEĽA 7. SEPTEMBRA:
6.30 Svätá omša
8.00 Svätá omša
10.00
Svätá omša, celebroval Mgr. Jozef Ragula SDB, nový direktor dubnickej
saleziánskej komunity
15.00 Slávnostná korunka Božieho milosrdenstva s eucharistickým požehnaním
PÚŤ NA DUBNICKEJ KALVÁRII V NEDEĽU 14. SEPTEMBRA:
9.30 Krížová cesta
10.30 Svätá omša

Mons. Ladislav Stromček počas slávnostnej sv. omši

Predstavujeme
Vzhľadom k tomu, že Farnosť Dubnica nad Váhom patrí pod Žilinskú diecézu, iste
je aktuálne si predstaviť „ nášho“ generálneho vikára Mons. ThDr. Ing. Ladislava
Stromčeka.
Pochádza z Dolného Kubína, vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave. V roku 1983 sa stal členom Spoločenstva Fatima a počas
nasledujúceho obdobia začal posielať príspevky o náboženskej situácii na Slovensku
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do vysielania Hlasu Ameriky. Za kňaza ho v roku 1988 tajne vysvätil biskup J. Ch.
Korec. Po vysviacke pracoval do roku 1990 v Stredoslovenských energetických
závodoch v Žiline, pôsobil aj v redakcii časopisu ZRNO, ako kaplán sa v Žiline
významne angažoval v pastorácii vysokoškolákov, v rokoch 1998 – 2002 bol
univerzitným kaplánom a duchovným správcom UPeCe.
V roku 2008 sa stal generálnym vikárom novovzniknutej Žilinskej diecézy a v roku 2010
ukončil doktorát teológie na RKCMBF UK v Bratislave. Pri príležitosti dubnickej púte
odpovedal na aktuálne otázky.
Keď prichádzate do farnosti, predstavujú Vás ako generálneho vikára Žilinskej
diecézy. Kto to vlastne je generálny vikár?
Slovo vikár znamená zástupca. Podľa cirkevného práva každý diecézny biskup musí
mať generálneho vikára, ktorý mu pomáha v riadení diecézy a zastupuje ho, kde je to
potrebné.
Generálny vikár má všetky potrebné právomoci, ktoré má vykonávať v plnej zhode so
svojím biskupom a podľa jeho pokynov.
Vidíte aj Vy vo svojom živote, podobne ako mnohí ďalší ľudia na Slovensku dve
výrazné etapy: jednu pred novembrom 1989 a druhú ponovembrovú?
Zmena režimu v roku 1989 bol mimoriadnou udalosťou v našich novodobých dejinách.
Zmenilo sa veľa vecí. No na druhej strane sa objavilo veľa negatívnych javov v oblasti
morálnej a sociálnej, s čím sa teraz musíme vyrovnať a zvládnuť to. Je to výzva, aby
sme si navzájom pomáhali stávať sa zrelými a zodpovednými ľuďmi.
Hoci od novembra 1989 uplynie už 25 rokov, Vy sám ste sa vyjadrili, že nám stále
chýba vnútorná sloboda. Čo tým konkrétne myslíte?
Počul som výstižné prirovnanie, ako niektorí ľudia chápu slobodu. Ako keby sloboda
znamenala odstrániť v zoologickej záhrade klietky, v ktorých sú uväznené zvieratá. Áno,
znamenalo by to slobodu pre zvieratá, ale navzájom by sa pozabíjali. To je vonkajšia
sloboda. A vnútorná ? Mladý človek, ktorý chápe slobodu ako možnosť robiť si čo
chcem, začne brať drogy, berie ich slobodne a predsa vieme, že výsledkom je opak
slobody, teda zotročenie, až si úplne zničí život. Vnútorná sloboda nepríde automaticky
s vonkajšou slobodou. Je to jedna minca, ktorá má na jednej strane napísané sloboda,
a
na
druhej
strane
tej
istej
mince
je
napísané
zodpovednosť.
Podstatným znakom Vášho kňazského pôsobenia je apoštolát medzi mladými. Čo
Vy vidíte v mladých ľuďoch súčasnosti?
Zdá sa mi, že mladí to majú dnes oveľa ťažšie, ako sme to mali my. Majú toľko
možností, ale aj falošných ponúk, že je pre nich veľmi náročné, správne sa zorientovať
a správne sa rozhodovať, čo urobiť a čo odmietnuť. Omnoho viac ako v minulosti sa
ukazuje, aké je zdravé rodinné prostredie veľmi dôležité na to, aby mladý človek
vyrástol v zdravú osobnosť, stal sa človekom, ktorý je vnútorne vyrovnaný, duchovne
silný a opravdivo slobodný, a teda schopný zobrať na seba zodpovednosť za to, čo
život
prinesie.
Vaše prianie pre dubnickú farnosť?
Prajem každému jednotlivo a všetkým spoločne najmä radosť z viery, radosť z toho, že
môžeme vo svetle viery rozumieť, o čom je náš život, tešiť sa z pekných vecí a zvládať
tie ťažšie. Aby radosť z viery bola našou silou
83

Nedeľnú slávnostnú sv. omšu počas Mariánskej púti celebroval nový direktor
dubnickej komunity don Jozef Ragula, vzadu vpravo. Vľavo je don Marián Bielik,
správca dubnickej farnosti

Nezabúda na svojich krajanov
Dubnickí muzikanti majú ďalšie nové uniformy. Prvýkrát sa v nich Dubničanom
predstavili na Mariánskej púti dňa 6.9.2014. Uniformy im priniesla zo Švajčiarska
dubnická rodáčka Marta Šuvadová – Marta van Ooijen Suvadová, ktorá tam žije už
vyše 40 rokov. Treba si vysoko vážiť, že ani po toľkých rokoch nezabúda na
svojich rodákov. Vedúci dubnickej dychovky Jozef Kašiar jej vyjadril srdečne
poďakovanie za prinesenie nových uniforiem. Okrem toho do Švajčiarska poslal,
v nemčine, oficiálne poďakovanie a fotografiu dychovky.
Pred niekoľkými rokmi priniesla Marta Šuvadová zo Švajčiarska na dubnickú
Strednú priemyselnú školu viacej počítačov. Tie zvýšili možnosť viacerým
študentom zapojiť sa do učebného procesu naraz.
Na SPŠ mali z toho veľkú radosť.
Marta Šuvadová priniesla uniformy už viacerým slovenským dychovkám. Za
dlhoročnú pomoc Slovensku jej predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD.,
v roku 2013 z príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
udelil ocenenie - Ďakovný list.
Pri rozhovore s ňou sa vyjadrila, že má radosť z toho, ak môže pomôcť aspoň touto
formou slovenským rodákom. Tieto aktivity vybavuje cez viaceré nadácie, s ktorým úzko
spolupracuje.
Jej aktivity, pracovitosť a vzácny vzťah k Slovensku sú príkladom aj pre nás
Dubničanov.
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Dubnická dychovka Dubničanka počas Mariánskej púte už v nových
uniformách

Farníci si pripomenuli sviatok
Dňa 24.5.2014 sa v našej farnosti uskutočnili oslavy z príležitosti sviatku Panny Márie
Pomocnice kresťanov. Oslavy sa uskutočnili na farskom dvore v podobe rôznych
súťaži a vystúpeniami detských zborov. V príhovore správca farnosti don Marián Bielik
pripomenul význam tohto sviatku a oboznámil s programom osláv. Do programu sa
aktívne zapojili rodičia so svojimi deťmi, ako i mladí i starší farníci. Oslavy sa ukončili
slávnostným požehnaným od správcu farnosti.

V kultúrnom programe vystúpili aj členky krúžku z CVČ
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Svätojakubská púť
V dňoch 14.7. – 25.7.2014 absolvovala Ing. Antónia Pálová z Dubnice nad Váhom už
druhýkrát pešiu púť k hrobu sv. Jakuba, ktorý sa nachádza v Santiagu di Compostela
v Španielsku. Prvýkrát to bolo v roku 2006. Po príchode Ing. Antónia Pálová povedala.
„ Samotná púť bola veľmi náročná. Som rada, že som ju zvládla. Prešli sme pešo vyše
150 km. Našim sprievodcom bol páter Majerník. Táto púť mi je srdcu blízka, lebo aj
dubnický kostol má patróna práve sv. Jakuba. Cestu do Španielska sme absolvovali
autobusom a späť lietadlom do Viedne. Zastavili sme sa na dva dni v Lurdoch.
Naša pešia púť sa začala 18.7.2014 v mestečku Bores.
Každý deň sme začínali sv. omšou. Denne sme absolvovali okolo 42 km. Počas tohto
úseku sme museli mať so sebou vodu i stravu, lebo na trase neboli žiadne dediny.
Tento terén mi pripomínal naše Nízke Tatry. Na ďalších úsekoch sme boli ubytovaní
v športovej hale, spali sme na karimatkách v spacích vakoch. Každý účastník dostal
pútnický preukaz, kde mu dávali na jednotlivých stanovištiach pečiatku.
Zastavili sme sa aj na vŕšku Gozo, kde je postavený pamätník uctievajúci sv. Jána
Pavla II., ktorý bol tiež pútnikom k sv. Jakubovi. Do Santiaga sme prišli vo štvrtok
pred sviatkom sv. Jakuba. S Božou pomocou sme doputovali všetci, i keď mnohí
s veľkými otlakmi, krivkajúci s kŕčmi v nohách i s boľavými členkami. O to boli,
myslím si, väčšie odpustky. Tu sme si vyzdvihli certifikáty o absolvovaní pešej púte. Po
dlhej ceste sme konečne navštívili Katedrálu sv. Jakuba i jeho hrob“. Tento rok sa púte
zúčastnili i ďalšie Dubničanky: Magda Gažová a Zlata Detková.

Každý pútnik dostal na pamiatku oficiálny certifikát
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Nezabudli na svojho kňaza
Dňa 14.10.2014 si pripomenul bývalý dubnický kňaz vdp. Maximilián Nosál 60.
výročie svojho života. Bol posledným kaplánom dona Jozefa Čakánka, ktorý zomrel
v roku 1985. Dubnickí farníci vdp. Nosálovi, z príležitosti jeho jubilea, srdečne
zablahoželali a popriali mu veľa zdravia a Božích milostí do ďalšieho života.

vdp. Nosál vpredu v strede

Odovzdanie Putovného kríža
Dňa 29.11.2014 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnila milá slávnosť. Do nášho mesta
priviezli Putovný kríž Svetových dní mládeže. Tie sa uskutočnia v dňoch 26.- 31. 7.
2016 v Krakove. S krížom priviezli aj obraz Madony – Panny Márie s Ježišom.
Slávnostnú sv. omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, spolu so
zástupcami Českej biskupskej konferencie a kňazmi našej diecézy. Otec biskup
zdôraznil veľký význam tejto udalosti, že do našej farnosti priviezli kríž, ktorý v roku
1984 – pred 30. rokmi, venoval mládeži Sv. Otec Ján Pavol II.
Správca dubnickej farnosti don Marián Bielik pripomenul, že si váži, že aj touto formou
bola poctená Dubnica nad Váhom. Je to aj symbolické, lebo naša farnosť je pútnické
miesto a k nám v minulosti chodilo aj veľa pútnikov z Moravy.
Na záver sv. omše si Putovný kríž aj s Madonou prevzali zástupcovia Českej republiky,
po ktorej bude v nasledujúcich týždňoch kríž putovať.

87

Odišiel dobrý a horlivý kňaz
Vo veku 57 rokov zomrel 9. decembra 2014 v neskorých večerných hodinách salezián
kňaz Teodor Gavenda. Po ťažkej chorobe zomrel v nemocnici v Bratislave.
Don Teodor Gavenda, pochádzal z Opatovej nad Váhom. Narodil sa 21. septembra
1957. Prvé sľuby ako člen Saleziánskej spoločnosti zložil tajne 31. januára 1983.
Doživotné sľuby zložil 30. januára 1989. Dňa 30. decembra 1990 bol v Rožňave
vysvätený za kňaza. Naposledy pôsobil v saleziánskom diele v Dubnici nad Váhom. Od
roku 2011 bol direktorom dubnickej komunity. Okrem iných povinností mal pod
patronátom aj starostlivosť o chatku v Slávnickom Podhorí. Tak ako sa zodpovedne
staral o farníkov, tak sa staral aj o dobudovanie chatky i jej okolia. Svätá omša za
zosnulého Teodora Gavendu bola v sobotu 13. decembra 2014 o 13.00 hod. vo
farskom kostole v Dubnici nad Váhom.
Celebroval ju generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček. Následne
sa konali pohrebné obrady na cintoríne v Opatovej nad Váhom. Rozlúčiť sa s ním prišlo
vyše 80 kňazov, veľké množstvo farníkov i Rómovia z Bardejova, s ktorými v minulosti
úzko spolupracoval. Tí mu pri hrobe zaspievali niekoľko slovenských a rómskych
pesničiek.
Nech mu je Pán Boh milostivý a slovenská zem ľahká
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don Teodor Gavenda pri slúžení sv. omše v roku 2011
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Farníci sa modlili
Z piatka na sobotu v dňoch 12.- 13.12. 2014 sa v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad
Váhom uskutočnilo modlitbové stretnutie pod názvom NOC MODLITIEB ZA DETI.
Dubničania sa touto modlitbou pripojili k celoslovenskej aktivite, ktorá ma už vo svete
svoju tradíciu. Začiatok modlitby sa začal o 20:15 pod patronátom saleziánov
spolupracovníkov. Program bol navrhnutý tak, že sa po hodine striedali a modlili
jednotlivé spoločenstvá, ktoré pôsobia v našej farnosti. Modlenie sa skončilo ráno
o 6,00 hod dňa 13.12.2014.
Témy si farníci pripravili sami alebo čerpali z tých , ktoré boli pripravené.
Na Noci modlitieb sa zúčastnili farníci všetkých vekových kategórii. Organizátori tohto
podujatia veria, že aj tieto modlitby pomôžu našej mládeži sa lepšie orientovať
v dnešných zložitých životných situáciách.

Betlehemské svetlo
Už 25 rokov roznášajú skauti Betlehemské svetlo po celom Slovensku. Betlehemské
svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme.
Odtiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí.
Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje a radostnej predzvesti
Vianoc.
Slovenskí skauti preberajú Betlehemské svetlo od rakúskych skautov a od našich ho
preberajú Poliaci. Od nich ďalšie krajiny. Dňa 24. 12. 2014 dubnickí skauti rozdávali
Betlehemské svetlo v Kostole sv. Jakuba od 13 ,00 do 15,00 hod. Svetlo si prišlo zobrať
do svietnikov veľké množstvo Dubničanov. Niektorí z nich svetlo priniesli aj svojim
susedom a známym. Je to pekná tradícia, ktorá symbolizuje narodenia Ježiša Krista.

Dobrá novina
Už od rána 26.12.2014, na sviatok sv. Štefana, chodili po dubnických rodinách
koledovať mladí kresťania. Spievali piesne a recitovali básne tým rodinám, ktoré
prejavili záujem finančne podporiť chudobné krajiny v Afrike. Koledníci v Dubnici nad
Váhom vybrali 1 685 eur. V roku 2013 sa do Dobrej noviny na Slovensku zapojilo
26 737 koledníkov v 1 2 44 obciach. Celkom aj s darmi vyzbierali 908 740 eur. Tým
podporili 30 rozvojových projektov v Keni, Južnom Sudáne, Ugande a Rwande. Pomohli
tak zabezpečiť lepšie životné a zdravotné podmienky pre chudobných obyvateľov
v týchto krajinách. V roku 2014 to bol na Slovensku už 20 ročník Dobrej noviny.

Manželia si obnovili sľuby
V nedeľu 28.12.2014 si v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom, pri jednotlivých sv.
omšiach, manželia našej farnosti obnovili manželské sľuby. Táto udalosť sa koná
z príležitosti sviatku Sv. rodiny. Správca farnosti don Marián Bielik pripomenul, že
obnovenie manželských sľubov má veľký význam pre každú rodinu. Zdravé
a harmonicky sa rozvíjajúce rodiny sú veľké bohatstvo pre deti i našu spoločnosť. Aj
tieto sľuby pomáhajú manželom prekonávať rôzne problémy i manželské krízy.
Charakteristika rodiny, že je základná bunka našej spoločnosti je stále aktuálna.
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Matica slovenská
Súťaž mladých výtvarníkov
V dňoch 21.1. – 11.2. 2014 sa vo vestibule Mestského domu kultúry v Dubnici nad
Váhom uskutočnila celoslovenská výstava pod názvom Vianočná súťaž. Do súťaže,
ktorú zorganizoval Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, sa zapojili aj deti
materských škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Ocenenie v rámci Slovenska do 5 rokov získala : Sofia Tehláriková - MŠ Pavla
Demitru, Dubnica nad Váhom.
V rámci krajského kola boli ocenení: Sofia Tehláriková – MŠ Pavla Demitru, Dubnica
nad Váhom, Barborka Komárová MŠ Dohňany, Filip Kršiak MŠ Lánska, Považská
Bystrica a Libuška Drblíková – MŠ Plevník - Drienové.
Deti získali diplomy a knihy, ktoré venovala Matica slovenská.

Spomienka na významné osobnosti
Matica slovenská vyhlásila rok 2014 za Rok kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku. Jeho
zmyslom je upevnenie vzťahu slovenskej mládeže a občanov Slovenska k vlastnému
štátu, spoznávanie významných osobností a budovanie vlastenectva.
Dom Matice slovenskej
v Dubnici nad Váhom, pri príležitosti 1 120. výročia smrti
panovníka Svätopluka a 150. výročia narodenia Andreja Hlinku, vyhlásil na túto tému
výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl v rámci Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Dňa 25.3.2014 sa zišli v Mestskom dome kultúry ocenení žiaci, ich rodičia
a učitelia na slávnostnom vyhodnotení súťaže a odovzdaní cien za najlepšie práce.
Medzi ocenenými boli aj Dominika Dzinová a Miroslava Milčíková zo ZŠ s MŠ Pavla
Demitru, ktoré vyhrali prvé miesto v II. kategórii. Ocenení žiaci si z rúk hovorcu
primátora mesta JUDr. Juraja Džimu a riaditeľky Domu Matice slovenskej v Dubnici
nad Váhom Bc. Janky Sedláčkovej Valigurčinovej prevzali diplomy, pexeso Slávni
Slováci, knihy a pohľadnice z Vydavateľstva Matice slovenskej.

Matičiari hodnotili svoju činnosť
Dňa 18.5.2014 sa zišli členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Centre
neziskových organizácií na svojej členskej schôdzi, aby zhodnotili svoju činnosť za rok
2013.
Prítomných privítal a s programom oboznámil Ing. Ján Sýkora.
Správu o hospodárení prečítala Ing. Jana Rybárová a so správou Dozorného výboru
prítomných oboznámila Štefka Špačková.
Správu o činnosti predniesol Štefan Antalík, ktorý okrem iného povedal:
„ Členovia MO Matice slovenskej sa v roku 2013 zúčastňovali každý prvý pondelok
v mesiaci v zasadačke MO Matice slovenskej, kde si pripomenuli výročia významných
slovenských osobností. Na jednotlivých zasadnutiach a prednáškach sa zúčastňovalo
15 – 20 členov Matice slovenskej.
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Teraz si pripomeňme konkrétnu činnosť matičiarov po jednotlivých mesiacoch.
V januári 2013 si spomenuli na spisovateľku Kristu Bendovú. Prednášku mal Štefan
Antalík . Zároveň si pripomenuli 20. výročie vzniku Slovenskej republiky.
Vo februári o živote a práci Samuela Tomašíka poinformoval Ing. Jozef Uhlík. Bc.
Peter Špaček predniesol kalendár historických udalostí.
V marci si vypočuli prednášku o Pavlovi Dobšinskom. O jeho bohatom literárnom diele
poinformovala Mária Romaňáková. Kalendár Historických udalostí predniesla Mgr.
Mirka Špačková.
Ďalej v marci sa naši členovia aktívne zúčastnili akcie Pečieme veľkonočné pečivo,
ktorú zorganizoval v Mestskom dome kultúry, Dom Matice slovenskej. Svoje výrobky
prezentovali aj naši členovia.
V apríli si vypočuli prednášku Ing. Jána Sýkoru o Jurajovi Palkovičovi. Zároveň
pripomenul, že 28. apríla sa v rodisku Juraja Palkoviča vo Veľkých Chlievanoch
uskutoční slávnostná sv. omša. V apríli sa viacerí naši členovia zúčastnili aj na
turistike Dubnická tridsiatka. Na výbore kalendár historických udalosti prečítala Bc
Ľubomíra Zemková. V tomto mesiaci sa uskutočnila i členská schôdza MO MS.
Členovia MO MS uskutočnili aj inventúru predmetov, ktoré máme v miestnosti MO
Matice slovenskej. Z inventúry bol spracovaný zápis.
V apríli prišli do Dubnice nad Váhom relikvie sv. dona Bosca. Čestnú stráž mali pri
jeho urne aj členovia FS Senior klub Vršatec , ktorí sú kolektívnym členom Miestneho
odboru Matice slovenskej.
Tieto relikvie putovali po slovenských mestách, kde pôsobia saleziáni.
V máji si vypočuli prednášku o významnom slovenskom historikovi Richardovi
Marsinovi. Prednášku mala Štefka Špačková. Bc. Peter Špaček predniesol kalendár
historických udalostí.
V máji sa viacerí naši členovia zúčastnili v Mojtíne na omši v jaskyne sv. Jozefa
Robotníka. Bolo to z príležitosti spomienky na významného člena Matice
slovenskej Štefan Závodníka.
V júni sme si vypočuli prednášku o Gorazdovi Zvonickom. Bol to významný kňaz,
básnik a prekladateľ. Pripomenuli sme si jeho 100. výročie narodenia. Prednášku mala
Ing. Jana Rybárová. S kalendárom historických udalostí nás oboznámil Bc. Peter
Špaček.
V júni sme sa zúčastnili v Mojtíne na slávnostnom pochovaní večného vojaka
Ladislava Škultétyho Gabriša. Jeho pozostatky priviezli Rumunska. Z príležitosti tejto
udalosti sa uskutočnila aj slávnostná sv. omša.. Zúčastnili sa jej dvaja biskupi
i významní hostia zo Slovenska, Maďarska a Rumunska.
V júli sa viacerí členovia MO Matice slovenskej zúčastnili v Nitre na oslavách 1 150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Slávnosť sa uskutočnila na
Svätoplukovom námestí za účasti predstaviteľov Cirkvi, štátu a veľkého počtu
obyvateľov z celého Slovenska.
V auguste sme si vypočuli prednášku na tému „ Pribinove oslavy v Nitre v roku 1933“.
Pri tejto príležitosti treba pripomenúť, že už tam sa začali prvé emancipačné zámery
slovenského národa. Prednášku mal Ing. Benjamín Podoba.
Ďalej v auguste sme sa zúčastnili na prehliadke exponátov v Dubnickom múzeu.
Prezreli sme si výstavu fotografií o histórie Dubnice i ďalšie expozície, ktoré
dokumentujú našu bohatú históriu.
Koncom augusta sa niekoľko členov MO Matice slovenskej zúčastnilo na
cyklistickej púti v Pominovci. Na púti sa zúčastnilo vyše 1000 cyklistov z celého
regiónu. Každý účastník dostal obrázok sv. Krištofa, patróna dopravy.
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V septembri sme si vypočuli prednášku o zakladajúcom členovi Matice slovenskej
kňazovi Štefanovi Závodníkovi. Prednášku mala Marta Špáňová. Kalendár historických
udalosti predniesol Bc. Peter Špaček.
V tomto mesiaci sa viacerí členovia Miestneho odboru Matice slovenskej zúčastnili
v Košiciach na Národnom pochode za rodinu.
Ďalej sme sa zúčastnili v Mestskom dome kultúry na vystúpení speváckych skupín z
celého regiónu. Túto akciu organizoval klub Jednoty dôchodcov. Ich členovia sú aj
členmi MO Matice slovenskej.
V septembri sme sa zúčastnili v dubnickom parku na Behu pre všetkých. Zároveň
sme finančne podporili akciu na liečenie rakoviny.
V októbri sme si vypočuli prednášku o Ferdišovi Kostkovi. Prednášku mal Ing. Dušan
Drienik.
Na Valnom zhromaždení dňa 24.9.2013 bola za nového predsedu zvolená Ing. Jana
Rybárová.
Za členov výboru boli zvolení : Jana Vanková, Irena Balušíková, Ing. Ján Sýkora,
Ing. Jozef Uhlík, Štefan Antalík a Bc. Peter Špaček. Za predsedu Dozorného výboru
bola zvolená Štefka Špačková. Za členov Dozorného výboru Eva Ďurišová a Dušan
Porubský.
Ing. Jana Rybárová navrhla, aby sme v roku 2014 mávali výbor každý prvý utorok
v mesiaci a nie pondelok ako doteraz. Odôvodnila to tým, že prvý pondelok sa schádza
Divadelný súbor ktorého je členkou. Výbor jej žiadosti vyhovel.
V októbri sa v Martine uskutočnilo celoštátne Valné zhromaždenie Matice slovenskej.
Zúčastnila sa na ňom Ing. Jana Rybárová. Za predsedu bol opäť zvolený Ing. Marián
Tkáč.
V závere mesiaca október sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia
z príležitosti 1 150 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Zúčastnili
sa na ňom Ing. Ján Sýkora, Ing. Jozef Uhlík a Štefan Antalík. Konferenciu
zorganizovala Matica slovenská v spolupráci s Gréckokatolíckou cirkvou.
V novembri sme si vypočuli prednášku Bc. Petra Špačka o diele Andreja Žarnova.
Dňa 11.11.2013 o 11.hod sme sa zúčastnili na miestnom cintoríne spomienky na
vojakov, ktorí padli v I. a II. svetovej vojne. Organizoval to klub Jednoty dôchodcov pod
názvom Červené maky.
Zároveň sme navštívili aj hrob prvého predsedu MO Matice slovenskej Františka
Gabriela.
Ďalej v novembri sme sa zúčastnili na akcie Trenčín – Trnava – ruža voňavá, ktorá
sa uskutočnila v Galante. Podujatie organizovali Domy Matice slovenskej
v Dubnici nad Váhom a v Galante.
Cestou do Galanty sme navštívili múzeum v Bojnej, kde sa nachádzajú unikátne
vykopávky z 9. storočia.
V decembri sme si vypočuli prednášku o Milanovi Rúfusovi, ktorú mala Marta Špaňová.
Na schôdzi sme sa porozprávali s Ing. Vincentom Bašistom, ktorý na
Majstrovstvách sveta veteránov, v atletike, v Brazílii získal 4 zlaté medaily. Ing.
Bašista je naším členom.
V kultúrnom programe v rámci spomienky na Mikuláša vystúpili žiaci Základnej
umeleckej školy pod vedením svojich učiteľov. Okrem Tichej noci zaspievali a zahrali
ďalšie pekné vianočné piesne a koledy.
V roku 2013 sme uskutočnili dva projekty na základných školách. Prvý projekt sa
uskutočnil na všetkých ZŠ. Bolo to z príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie. Vedúcim projektu bola Bc. Ľubomíra Zemková a prednášky
mal Bc. Vladimír Zemko.
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Druhý projekt – 3. ročník Vedomostnej súťaže o histórii Slovenska, Matice slovenskej
a Dubnice nad Váhom sa uskutočnil na ZŠ Pavla Demitru. Vedúcim projektu bol Štefan
Antalík. Na oba projekty sme dostali z ústredia Matice slovenskej po 50 eur. Za ne boli
zakúpené ceny pre úspešných žiakov. Ceny odovzdal dňa 5.decembra 2013
v zasadačke MO Matice slovenskej primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
Na záver svojej správy Štefan Antalík srdečne poďakoval všetkým členom výboru
Miestneho odboru Matice slovenskej i ostatným členom Matice slovenskej, ktorí sa
akoukoľvek formou podieľali na jednotlivých akciách a konštruktívne pristupovali
k plneniu si svojich úloh.
Ďalej srdečne poďakoval za spoluprácu Bc. Janke Sedláčkovej -Valigurčinovej
riaditeľke Domu Matice slovenskej, primátorovi mesta Ing. Jozefovi Gašparíkovi, ako
i členom Jednoty dôchodcov i ďalším občanom, ktorí aktívne pomáhali plniť úlohy
Matice slovenskej.

Členovia MO MS z Dubnice nad Váhom sa zúčastnili aj celoslovenských osláv na
Devíne
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Zrušenie matičnej inštitúcie
Po niekoľkých rokoch úspešného pôsobenia Domu Matice slovenskej v Dubnici nad
Váhom sa vedenie MS dňom 1.7.2014 rozhodlo v rámci organizačných zmien zrušiť
túto inštitúciu. Je to „veľká škoda“, lebo Dom MS sa veľkou mierou podieľal na
živote Matice slovenskej v našom meste.
Od roku 2009 organizoval v spolupráci s mestom oslavy Vatry zvrchovanosti, pre žiakov
celého kraja organizoval rôzne súťaže i zabezpečoval koordináciu všetkých Miestnych
odborov v rámci kraja. Riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom bola
Bc. Janka Sedláčková Valigurčinová

Dom Matice slovenskej
Dubnica nad Váhom
Dom kultúry, Bratislavská ulica 435/12,
018 41 Dubnica nad Váhom
mail: dms.dubnica@matica.sk
tel.: 0905 827 665

Miestne odbory
Trenčianskeho kraja
Dubnica nad Váhom, 27. 6. 2014

VEC
Oznámenie
Oznamujem Vám týmto, že z dôvodu organizačných zmien bude zrušený
Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom.
Z toho dôvodu Vás žiadam, aby ste všetku poštu /i mailovú/, ako i materiály
/zápisnice, matričné knihy a pod./ zasielali na adresu Členského ústredia MS
v Martine.
Ďakujem Vám všetkým za dlhoročnú spoluprácu a prajem Vám hlavne veľa
zdravia a úspechov do ďalších dní.

Bc. Janka Sedláčková Valigurčinová, v.r.
riaditeľka D MS
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Spoznávali históriu
Dňa 19.7.2014 zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom
zájazd po významných miestach slovenskej histórie.
Prvou ich zástavkou bolo Archeologické múzeum v Bojnej. Bola to vzácna príležitosť
pozrieť si výnimočné exponáty z 8. a 9. storočia.
Medzi najvýznamnejšie patria pozlátené plakety so sakrálnym motívom a unikátny
bronzový zvon so železným srdcom. Tieto a ďalšie artefakty si mohli pozrieť
i návštevníci v Ríme vo Vatikánskych múzeách v roku 2013, kde bola
propagovaná cyrilometodská tradícia a slovenská história z príležitosti 1 150.
výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Ďalšia ich zastávka bola
v miestnom kostole, kde si pozreli jeho vzácnu architektúru i duchovnú hodnotu.
Potom ich cesta smerovala do najvýznamnejšej lokality na výšinné hradisko Valy, ktorá
sa nachádza v lese niekoľko km od Bojnej. Tu archeológovia SAV odkryli viacero
základov obydlí, ako i výrobné dielne jeho vtedajších obyvateľov. Časť pamiatok
z hradiska Valy patrí do doby rozkvetu Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva z prvej
tretiny 9. storočia.
Ďalej si pozreli Minifarmu na ranči pri Bojnej i kostolík sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici,
ktorý patrí medzi najstaršie na Slovensku .
S obdivom navštívili Park miniatúr v obci Podolie. Je to unikátny park 50 modelov
dobových rekonštrukcií slovenských hradov a zámkov v mierke 1:50 a kostolíkov
v mierke 1: 25.
V tomto čase dokončujú hrad Beckov, ktorý majú odhaliť v auguste 2014.
S veľkým záujmom si účastníci zájazdu prezreli aj Hrad Vršatec, ako vyzeral pôvodne.
Bola to pýcha i perla Považia.
Dokumentačné materiály pri zhotovovaní modelov reštaurátori získavali z rôznych
archívov na Slovensku i v zahraničí.
Záver zájazdu patril Čachticiam. Zástupcovia Miestnych odborov Matice slovenskej
položili veniec k pamätníku, ktorý pripomína, že sa štúrovci, katolíci a evanjelici, v roku
1847 definitívne dohodli na spoločnom používaní nového spisovného jazyka. Bolo to
štvrté zasadnutie spolku Tatrína.
Dubničania zájazd zorganizovali v spolupráci s členmi MO MS Kálnica. Vedúcim
zájazdu bol Ing. Ján Sýkora. Aj týmto zájazdom Matica slovenská dokumentovala, že
jej úlohou je podporovať kultúrne dedičstvo, ale i propagovať a spoznávať bohatú
históriu slovenského národa.

Vpravo predsedníčka MO MS z Dubnice nad Váhom Ing. Jana Rybárová
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Spomienka na významnú osobnosť
V dňoch 26. – 28.9.2014 sa v Černovej uskutočnili DNI ANDREJA HLINKU. Na
oslavách, ktoré sa konali z príležitosti 150. výročia narodenia Andreja Hlinku, sa
zúčastnili viacerí cirkevní predstavitelia, zástupcovia Matice slovenskej na čele
s predsedom Ing. Mariánom Tkáčom, PhD, ako i zástupcovia ďalších spoločenských
organizácii. Medzi účastníkmi osláv boli aj členovia Miestneho odboru Matice
slovenskej z Dubnice nad Váhom. Andrej Hlinka patrí medzi najvýznamnejšie
osobnosti slovenského národa. Položil pevné základy slovenskej svojbytnosti
a národnej identity. Za slovenský národ sa obetoval a veľmi trpel. Uhorské štátne
orgány ho za obhajobu slovenských záujmov vyšetrovali a nakoniec uväznili. Za jeho
celoživotnú prácu i postoje si vyslúžil prezývku : Otec národa.

Matičiari navštívili seniorov
Dňa 25.11.2014 navštívili členovia MO Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom
obyvateľov Sociálneho zariadenia v Záblatí pri Trenčíne. Oboznámili sa ako seniori žijú,
aké majú záujmy i ako sú spokojní s ubytovaním a službami. Seniori vyjadrili
s ubytovaním veľkú spokojnosť a pochválili personál za celkovú starostlivosť. Členovia
MO Matice slovenskej seniorom urobili krátke prednášky o histórii Slovenska, Dubnice
nad Váhom i rodine Ilešháziovcov, ktorým patril aj hrad Trenčín. V diskusii seniori
prejavili záujem o históriu a zaspomínali ako sa im žilo, keď boli mladí. Viacerí
v mladosti pracovali v ZTS a niektorí priamo žili v Dubnici nad Váhom.

Seniori pozorne počúvali
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Členovia MO MS navštívili Záblatie v zložení: Ing. Jana Rybárová, druhá zľava,
Štefan Antalík, Ing. Jozef Uhlík a Ing. Ján Sýkora. Prvá zľava, je pracovníčka
zariadenia Alena Gajdošová

Jednota dôchodcov Slovenska
Športové hry seniorov
Dňa 24.6.2014 sa v športovej hale pri ZŠ Janka Kráľa v Novej Dubnici uskutočnil VII.
ročník krajských športových hier seniorov JDS Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Medzi účastníkmi boli aj členovia JDS z Dubnice nad Váhom. Dubničanov prišli
povzbudiť primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a jeho zástupca František Mikolášek.
Zároveň im zaželali športové úspechy a objektívnych rozhodcov.
Seniori súťažili v týchto disciplínach : beh na 60 m a 300 m, vrh guľou, kop na bránu,
streľba, stolný tenis. Dobré výkony podali aj Dubničania , ktorí sa zaradili medzi
najlepších.
Krajské športové hry usporiadala KO JDS Trenčín pod záštitou TSK.

Dubnický celok JDS aj so zástupcami mesta
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Stretnutie diabetikov
V závere júla 2014 sa uskutočnilo stretnutie diabetikov z Dubnice nad Váhom a zo
Slavičína. Diabetici sa stretli v ovocnej záhrade za Centrom neziskových organizácií
v Dubnici nad Váhom, aby si vymenili názory a skúsenosti z tejto choroby.
Podobne ako minulé roky, záujem o toto stretnutie bol veľký. Zúčastnilo sa ho 130 ľudí,
ktorých spája cukrovka. Pre diabetikov boli pripravené športové hry spojené s kultúrnym
programom. Na stretnutí sa zúčastnili aj primátori oboch miest: Ing. Jaroslav Končický
zo Slavičína a Ing. Jozef Gašparík z Dubnice nad Váhom

Súťaž hasičských družstiev

V sobotu 23.augusta 2014 sa v športovom areáli ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad
Váhom , konal 19.ročník hasičskej súťaže o Cenu primátora mesta. Hasiči pripravovali
areál už deň pred súťažou. Súťaže sa zúčastnilo 17 družstiev.
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a veliteľ zboru Pavol Kulicho o 14.00 hod. súťaž
oficiálne otvorili. Súťažilo sa v kategóriách: Muži šport a klasika a ženy šport a klasika.
Súťažilo sa aj o najlepšieho prúdiara a prúdiarku..
Súťažiaci a organizátori si na záver pochutnali na guláši a domácich klobásach.
Najlepší si odniesli aj pekné ceny.
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Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík blahoželá víťazom súťaže

Záhradkári sa venujú aj mladým
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov zorganizoval pre deti okresov P.
Bystrica, Púchov a Ilava výtvarnú súťaž na tému MOJA OBĽÚBENÁ RASTLINA.
Zúčastnilo sa jej 6 škôl predovšetkým z Dubnice nad Váhom , Novej Dubnice
a Pruského.
Ocenenie výtvarných prác sa uskutočnilo 9.6.2014 na ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici
nad Váhom. Zúčastnil sa ho aj predseda OV SZZ v P. Bystrici Augustín IŠTÓK.
Súťaž ukázala, že v Dubnici nad Váhom i v okolí je veľa talentovaných detí , ktoré si
zaslúžia pozornosť a propagáciu.
Súťaž bola vyhlásená pre tri kategórie:
A - materské školy zaslaných 23 prác
B - I. stupeň ZŠ
zaslaných 16 prác
C - II.stupeň ZŠ
zaslaných 17 prác
D - CVČ
zaslaných 14 prác
Spolu :
70 prác
Jednotlivé školy sa prezentovali nasledovným počtom prác :
ZŠ s MŠ Pod hájom
ZŠ s MŠ Centrum I
ZŠ s MŠ Pavla Demitru
ZŠ s MŠ Janka Kráľa
ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča
CVČ Nová Dubnica

Dubnica nad Váhom 18 prác
Dubnica nad Váhom 13 prác
Dubnica nad Váhom 11 prác
Nová Dubnica
8 prác
Pruské
4 práce
13 prác

Zaslané práce mali vysokú úroveň, čo konštatovala aj odborná porota v zložení:
Predseda : Viliam SCHMIDBAUER výtvarník Múzeum Dubnica nad Váhom
Členovia : Jana TUREKOVÁ
výtvarníčka Dom armády Trenčín
Ján
ČUČKA
zástupca OV SZZ
Výtvarné práce boli vystavené v priestoroch ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad
Váhom v čase od 9. júna do 26.júna 2014.
Vzhľadom na vysokú úroveň prác , komisia udelila aj zvláštne ceny, ktoré získali:
v kategórii A : Nelka Bublavá – Nina Gonščalková a Mirko Sečány zo ZŠ s MŠ
Centrum I. a Linda Mikolášová z Pruského .
v kategórii B : Michaela Salová a Petra Kohútová zo ZŠ s MŠ Pod hájom.
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Vyhodnotenie súťaže
I.miesta
: A- Sandra Brezinová - ZŠ s MŠ Centrum I, B- Nikola Prostináková
ZŠ s MŠ Pod hájom , C- Marek Šimko zo ZŠ s MŠ Pod hájom a Peter Kapko z CVČ
Slniečko Nová Dubnica.
II.miesta
: A- Linda Ondrejcová ZŠ s MŠ Centrum I , B- Petra Kohútová zo ZŠ
s MŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, C- Alexandra Hofierková zo ZŠ s MŠ P. Demitru a DPavlínka Horečná z CVČ Slniečko Nová Dubnica.
III.miesta
: A- Anička Bednárová z CVČ Slniečko Nová Dubnica, B- Adela
Šulková ZŠ s MŠ Janka Kráľa Nová Dubnica , C- Maťa Andelová ZŠ s MŠ Pod hájom ,
D- Petra Šubertová z CVČ Slniečko Nová Dubnica.
Ocenené práce
a ďalších 20 vybraných
prác bolo vystavených na
Poľnohospodárskej výstave AGROKOMLEX v Nitre.
Členovia OV SZZ tieto práce prezentovali i na výstavách SZZ v Novej Dubnici a Beluši,
ale aj v rámci okresnej expozície na výstavisku v Trenčíne počas výstavy SZZ Jablko
a hruška roka, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. a 25. 10. 2014.
Členovia OV SZZ chcú v tejto práci pokračovať a vytvoriť z nej určitú tradíciu. Zároveň
chcú aj touto formou prilákať deti k tvorivej práci a zvýšiť ich lásku k prírode.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na tejto
vydarenej akcie.

Najlepší žiaci si prevzali ocenenie
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Zaujímavosti a aktuality
Poškodenie lipy
Začiatkom marca 2014 sa stala terčom útoku bezohľadných mladíkov vyše 200 ročná
bútľavá lipa, ktorá je jednou z trojice líp, ktoré sa nachádzajú v Parku Jána Baltazára
Magina. Za bieleho dňa k nej prišli mladíci a hodili do nej delobuch, ktorý ju zapálil.
Zaznamenala to jedna z kamier monitorovacieho systému. Vďaka tomu polícia mohla
na druhý deň páchateľov identifikovať.
Výška spoločenskej hodnoty poškodenej lipy je vyše 7 000 eur. No jej historická
hodnota je však nevyčísliteľná. Mesto oslovilo odborníka arboristu, ktorý zhodnotil celý
rozsah poškodenia. Polícia začala trestné stíhanie pre poškodenie cudzej veci.
V minulosti pri týchto lipách, majitelia kaštieľa Ilešháziovci, jedávali a organizovali rôzne
kultúrne podujatia a koncerty.

Nataša sa narodila doma
Po dlhých 17. rokoch sa v Dubnici nad Váhom narodilo dieťa doma. Volá sa Nataša
Hanušová. Narodila sa 15.9.2014. Otec Michal Hanuš a matka Zdenka Hanušová boli
veľmi prekvapení, že ich dieťa sa takto rýchlo pýtalo na svet. Nakoniec všetko dobre
dopadlo a malá Nataška sa má k svetu.

Konflikt na Ukrajine Dubničanom zobral zákazku
Dubničania s radosťou privítali informácie, že v bývalej firme ZTS sa má v roku 2014
naplno rozbehnúť nová výroba.
Na začiatku roku 2014 získala firma Dubnický metalurgický kombinát megazákazku
v Rusku. Plánovala investície v hodnote 15 miliónov eur a vytvorenie 500 nových
pracovných miest. To všetko sľubovala firma už pri prvých oficiálnych rozhovoroch.
Plány s rozvojom firmy boli veľké.
Firma chcela ťažiť z výroby podvozkov pre širokorozchodnú železnicu. Dnes je
však všetko inak. Trenčiansky súd vyhlásil v auguste 2014 na spoločnosť konkurz.
Za všetko môže rusko - ukrajinský konflikt. Aspoň tak o tom informoval dňa 11.8.2014
bývalý projektový manažér firmy Juraj Mác. „Zmluva bola podpísaná so spoločnosťou
Ural Vagon, ktorá sa zaoberá aj výrobou vojenskej techniky. Žiaľ dnes je na čiernej
listine Európskej únie a preto sa vyrábať nebude,“ pripomenul Mác.

V ZTS vypukol požiar
Dňa 20.8.2014 z areálu bývalých ZŤS v Dubnici nad Váhom od rána začal stúpať hustý
čierny dym. Na mieste zasahovalo takmer 20 hasičov z Trenčína, Nového Mesta nad
Váhom, Dubnice nad Váhom a Púchova. Chytil sa odpad uskladnený v bývalej výrobnej
hale.
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Podľa primátora Dubnice nad Váhom Jozefa Gašparíka dostali od hasičov informáciu
o požiari okolo 6:00 ráno. „Prostredníctvom mestského rozhlasu sme obyvateľov trikrát
informovali, aby neotvárali okná. Vietor našťastie fúkal smerom na hory a tesne mimo
mesta, pri takomto počasí sa však môže rýchlo otočiť.
Horšie by bolo, ak by sa to otočilo na väznicu, museli by evakuovať väzňov,“ priblížil
primátor. Ďalej uviedol, že v sklade nie je PVC a podobné karcinogénne látky, v sklade
bolo podľa neho asi 80 percent plastov a 20 percent papiera a dreva. „Objekt je
majetkom spoločnosti DMD Holding, ktorá ho dala do prenájmu súkromnému
podnikateľovi,“ uzavrel Gašparík.

Požiar v objekte ZTS

Burza ošatenia
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku usporiadala dňa
24.10.2014 vo vestibule Mestského domu kultúry
BURZU OŠATENIA PRE SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH OBČANOV MESTA DUBNICA
NAD VÁHOM
Jedna z hlavných organizátoriek a predsedníčka komisie Ing. Ľubica Backová o tejto
ušľachtilej akcii povedala: „ Organizujeme to už štvrtý rok. Som rada, že ľudia sú
vnímaví a na našu výzvu pozitívne zareagovali. Priniesli veľa zachovalých
a kvalitných vecí, ktoré iste viacerým dubnickým rodinám pomôžu. Najväčší
záujem bol o detské oblečenie, ale i o zimné bundy. Takmer všetko dávame za
symbolickú cenu - 0,20 eura za kus. Do Krízového centra dávame veci zadarmo.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí veci priniesli, ale i tým, čo nám to pomohli
zorganizovať. Takto sme dali veciam druhú šancu a pomohli iným, čo nás veľmi teší. “
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Svetový deň vody

Dňa 22.3.2014 si aj obyvatelia Dubnice nad Váhom pripomenuli Svetový deň vody. Prvý
ročník sa uskutočnil 22. marca 1993. Cieľom tohto dňa je neustále pripomínanie
dôležitosti a významu vody a motivovanie ľudí k jej ochrane a šetreniu. Voda je
najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi
nebol možný.
Viete, že?







Až 97,4 % svetovej vody predstavuje slaná voda oceánov a morí a iba
zvyšných 2,6 % predstavuje pitná voda, ktorá musí postačovať pre 7
miliárd ľudí na Zemi.
Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 180 a viac litrov vody na
konzumáciu a hygienu.
K najsuchším oblastiam sveta patrí Kuvajt spolu s pásmom Gazy a Spojenými
arabskými emirátmi.
Mechanizmus smädu dokáže byť tak oslabený, že sa smäd často zamieňa s
hladom.
Pri nedostatku vody sa krv zahusťuje a horšie tečie, čo vedie k únave,
nervozite a niekedy i k bolestiam hlavy. Nedostatok vody preťažuje tiež
obličky.
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Slovenské minerálne vody
V súčasnosti je na Slovensku známych asi 1300 lokalít s minerálnymi alebo termálnymi
prameňmi. Pretože geologický podklad našej krajiny je pestrý, aj minerálne zloženie
jednotlivých vôd je neobyčajne rôznorodé. Táto rozmanitosť sa využíva na liečenie
celého radu chorôb v termálnych kúpeľoch alebo pitím studených minerálnych vôd.
Poznáte 6 naj svetovej vody?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaspické more - najväčšie jazero na svete
Horné jazero (Kanada) - najväčšie sladkovodné jazero na svete
Tilicho Lake (Nepál) - najvyššie položené jazero na svete.
Amazonka (Južná Amerika) - najdlhšia rieka na svete
Filipínske more (Tichý oceán) - najväčšie more
Angelov vodopád (Venezuela) - najvyšší vodopád na svete

Pri príležitosti Svetového dňa vody si máme uvedomiť, že máme šetriť vodu doma aj v
práci. Nemáme vodu nechať dlho tiecť v kuchynke či na toaletách. Máme si zadovážiť
malú umývačku riadu a regulátory splachovacích zariadení. Ak nám zostane v pohári
voda, ktorú sme nestihli vypiť, máme ňou poliať kvety. Pri sedem minútovom
sprchovaní ušetríme oproti kúpaniu sa vo vani 40 až 80 litrov, čo je štvrtina až
polovica objemu štandardnej vane.

Svetový deň bez áut

Deň bez áut je súčasťou Európskeho týždňa mobility a pripadá na 22. september. Jeho
história siaha do 50. rokov 20.storočia, kedy si ľudia začali uvedomovať znižujúcu sa
kvalitu života v meste vplyvom stále sa rozširujúceho automobilizmu, ale oficiálne sa
prvýkrát konal v roku 2000. Cieľom tohto dňa je poukázať na prijateľnejšie spôsoby
dopravy, šetrnejšie k životnému prostrediu aj k ľudskému zdraviu ako chôdza, bicykel,
kolieskové korčule, kolobežka. Šetrnejšia ako automobilová je tiež hromadná doprava.
Vedeli ste, že?








Odhaduje sa, že celosvetovo dosahujú emisie z výfukov motorových vozidiel až
10 miliárd metrov kubických každý rok, pričom cestná doprava je zodpovedná až
za 97% z nich.
Medzi nepriaznivé vplyvy automobilovej dopravy patria okrem znečistenia
ovzdušia emisiami výfukových plynov aj znečistenie pôdy a vody, hluk, nehody,
záber pôdy a spotreba energie.
Väčšina ciest, ktoré absolvuje človek denne, sa uskutoční na krátku vzdialenosť
(60% až 90% ciest neprekročí vzdialenosť do 7 km).
V roku 2012 predaj bicyklov prevýšil predaj áut až v 23 krajinách Európskej únie.
V Holandsku žije 190 000 obyvateľov, ktorí vlastnia 75 000 áut a 300 000
bicyklov.
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Čo je obsahom výfukových plynov?
Výfukové plyny obsahujú vodu, tuhé častice, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, nespálené
uhľovodíky, oxidy dusíka, oxid siričitý, aldehydy, ketóny, ťažké kovy (napr. olovo), sadze
atď.
Slovensko je na 5. mieste vo výrobe bicyklov
Na Slovensku sa v roku 2011 vyrobilo 57 bicyklov na tisíc obyvateľov. Priemer
Európskej únie sme tak prekonali viac ako dvojnásobne a naša krajina sa stala piatym
najväčším európskym výrobcom bicyklov v prepočte na obyvateľa.
Tip pre vás
Vymeňte aspoň jedenkrát do týždňa rannú cestu autom za mestskú dopravu, bicykel
alebo prechádzku a urobte tak niečo nie len pre prírodu, ale aj pre svoje zdravie.

Medzinárodný deň stromov

Dňa 20. 10. 2014 sme si aj v Dubnici nad Váhom pripomenuli Medzinárodný deň
stromov. Stromy pre náš život majú veľký význam. Udržujú čistý vzduch, redukujú hluk,
zlepšujú kvalitu vody, pomáhajú predchádzať erózii, poskytujú stavebný materiál,
vytvárajú tieň a robia našu krajinu krásnou na pohľad.
Pripomíname niekoľko dôležitých údajov:








Zdravé stromy a kríky môžu zvýšiť hodnotu pozemku približne o 15%.
Stromy v okolí budovy môžu znížiť potrebu klimatizácie o 30%.
Zdravý veľký strom odstráni zo vzduchu až 70-krát viac znečistenia ako nový
mladý stromček.
Zdravý zasadený strom nám každoročne poskytuje služby približne v hodnote
okolo 10 € v oblasti čistenia vzduchu a šetrenia energií.
Jeden strom poskytne približne 118 kg kyslíka za rok, čo vystačí na rok pre
štvorčlennú rodinu.
Jeden strom môže pohltiť toľko uhlíka ročne, koľko vyprodukuje auto počas 40
000 km dlhej jazdy (napr. 50 služobných ciest Bratislava - Košice a spať).
Priemerný strom v meste sa dožíva okolo 8 rokov.

Kde nájdeme najstarší strom na Slovensku?
Najstarší strom na Slovensku je dub, ktorý sa nachádza v dedinke Dubinné pri
Bardejove, a jeho vek sa odhaduje na viac ako 850 rokov.
Poznáte 7 najstarších stromov na svete?
1. smrek vo Švédsku (okolo 9 550 rokov).
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

baobab na severe Afriky ( okolo 6 000 rokov).
borovica v Kalifornii (okolo 4 850 rokov).
cyprus v Iráne (okolo 4 000 rokov).
tis vo Walese (okolo 4 000 rokov).
olivovník na Sardínii (okolo 3 000 rokov).
sekvoje v Kalifornii (okolo 3 000 rokov)

Dôležité oznamy MsÚ
Oznámenie - poplatky

Mestský úrad v Dubnici nad Váhom dňa 31.1.2014 oznámil obyvateľom, že na základe
Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 11/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 4/2013, čl. VI. je
potrebné predkladať doklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady najneskôr do 31.3. príslušného roka, príp. do 30
dní odo dňa, keď nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu poplatkovej
povinnosti. Na neskôr doručené doklady o odpustenie alebo zníženie poplatku
správca poplatku nebude prihliadať.
Ak skutočnosti pre odpustenie alebo zníženie poplatkov pretrvávajú aj v ďalšom
kalendárnom roku, je potrebné predložiť aktuálne doklady za každé zdaňovacie
obdobie, teda každý rok samostatne.
Zníženie alebo odpustenie poplatkov podľa VZN č. 11/2012 v znení VZN č. 4/2013:
1. Mesto poplatok zníži vo výške 50% ročného poplatku poplatníkovi, ktorý mestu
preukáže, že:
a) je študentom dennej formy štúdia s pobytom mimo územia mesta. Potrebný doklad:
potvrdenie o návšteve školy.
b) má zamestnanie mimo územia mesta s pobytom mimo územia mesta. Potrebný
doklad: platná pracovná zmluva (vystavená v aktuálnom kalendárnom roku), potvrdenie
od zamestnávateľa
2. Mesto poplatok odpustí v alikvotnej výške poplatníkovi, ktorý mestu preukáže, že:
a) sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území
mesta. Potrebný doklad: platná pracovná zmluva, doklad o pobyte v zahraničí,
potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia, pracovné víza, potvrdenie o štúdiu v
zahraničí, potvrdenie o výkone trestu, potvrdenie z príslušného mestského úradu alebo
obecného
úradu
o
prihlásení
sa
k
plateniu
poplatku
b) sa mu poskytne sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou.
Potrebný doklad: potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb.
Poplatník má nárok iba na jeden druh zníženia poplatku.
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UPOZORNENIE
Po doručení rozhodnutí je platiteľ povinný mestu poplatok za komunálne odpady, daň z
nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie
prístroje uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo osobne v pokladni
mesta a to jednorazovo v plnej výške do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia alebo v dvoch rovnakých splátkach určených v
rozhodnutí.

Hlásenie porúch
Poruchy na verejnom osvetlení môžu občania mesta hlásiť na bezplatnej telefonickej
linke : 0800 175 660, prostredníctvom internetu http: // www.elvo.sk, alebo priamo na
webovom sídle mesta www.dubnica.sk
Na dispečingu je potrebné nahlásiť ulicu, na ktorej sa stĺp verejného osvetlenia
nachádza, jeho číslo a typ poruchy, ktorú vykazuje.
Poruchy mestského rozhlasu môžu občania nahlásiť telefonicky na č. t. 042 / 44 55 720
alebo 042 44 55 716, prípadne osobne na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom,
prízemie č.dv.20.

Oznam pre obyvateľov ZŤP
Referát dopravy MsÚ oznamuje občanom, ktorí mali pridelené a zaplatené vyhradené
parkovacie miesto pre osoby ZŤP a fyzické osoby v roku 2013, aby podľa VZN
č.02/2008, čl.10 bod 7 svoje žiadosti k predĺženiu platnosti parkovacieho miesta pre
obdobie od 1.4.2014 do 31.3.2015 predložili na referát dopravy najneskôr v termíne do
28.2.2014.

Digitálna mapa cintorínov
Mesto Dubnica nad Váhom ponúka občanom novú službu – Digitálnu mapu mestských
cintorínov, ktorá je umiestnená na Oficiálnom portáli slovenských cintorínov
www.cintoriny.sk . Na uvedenú stránku je možné sa pripojiť priamo kliknutím na odkaz
uvedený v predchádzajúcej vete.
Táto elektronická služba umožňuje vyhľadanie informácií o cintorínoch na Slovensku
pomocou vyhľadávacej tabuľky zobrazenej na prvej strane uvedenej stránky.
V tabuľke I. Vyhľadávanie služieb zadajte Obec/mesto - Dubnica nad Váhom
a kliknite na tlačidlo Ďalej. V okne Výsledky vyhľadávania tabuľka ponúkne digitálnu
mapu Cintorín Dubnica nad Váhom a Cintorín Prejta. Kliknutím na vybraný cintorín sa
priamo zobrazí mapa príslušného cintorína s rozmiestnením jednotlivých hrobov.
Kliknutím na konkrétne hrobové miesto sa užívateľovi zobrazí identifikačná karta
vybraného hrobového miesta, ktorá obsahuje fotografiu hrobu, informáciu o zomrelom,
nájomcovi ak je známy a iné.
Tabuľka v časti II. Vyhľadávanie zomrelých ponúka užívateľovi službu vyhľadať na
vybranom cintoríne zomrelého podľa známeho mena, alebo priezviska. Uveďte meno,
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alebo priezvisko zomrelého, potvrďte výber tlačidlom Hľadať a v tabuľke Výsledky
vyhľadávania tabuľka ponúkne výber, ktorý vyhovuje zadanej podmienke. Po
uskutočnení výberu správneho hrobu sa zobrazí identifikačná karta hrobu.
Ako užívateľ máte tiež možnosť uctiť si pamiatku svojich blízkych symbolickým
zapálením sviečky, alebo položením kytice na ich hrobe na virtuálnom cintoríne. Na
mieste môžete zanechať aj odkaz so svojím menom, dátumom návštevy a textom.

Prieskum PHSR

Mesto Dubnica nad Váhom má spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta na roky 2007 - 2013 (ďalej PHSR) s predĺženou platnosťou do
31.12.2014.
Mesto pristúpilo v súčasnosti k spracovaniu nového PHSR na roky 2014 - 2024 v
súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení
neskorších predpisov.
Vypracovanie PHSR je podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU
v nastávajúcom plánovacom období v r. 2014 - 2020.
PHSR mesta sa dotýka mnohých oblastí života v meste a je potrebné určiť, ktoré oblasti
sú problematické a stanoviť spôsoby ich riešenia, ktoré budú viesť ku skvalitneniu
života obyvateľov v našom meste.
Na vypracovaní nového PHSR máme záujem spolupracovať s občanmi, sociálno ekonomickými inštitúciami pôsobiacimi v meste a komisiami mestského zastupiteľstva.
Dovoľujeme si vás touto cestou vyzvať k spolupráci na vypracovaní nového PHSR
mesta. Budeme radi, ak prispejete tiež Vašimi názormi a podnetmi.
Prioritné rozvojové oblasti mesta:
1. Ekonomický a hospodársky rast





rozvoj hospodárskej činnosti v tradičných strojárskych a elektrotechnických
informovanosť o podnikateľských podmienkach v meste
podpora malého a stredného podnikania v meste
rozvoj sektora služieb najmä vo väzbe na cestovný ruch

2. Technická infraštruktúra




oprava mestských komunikácií a rozvoj statickej dopravy v spojení s
rekonštrukciami inžinierskych sieti
plynulosť dopravy na ceste I/61, zvýšenie kapacity priechodnosti cez mesto a
optimalizácia fungovania statickej a dynamickej dopravy v centre
príprava územia pre výstavbu rodinných a bytových domov
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realizácia integrovaných projektov rozvoja mestských oblastí

3. Občianska infraštruktúra





rozvoj zdravotníckych služieb a sociálnej starostlivosti
zlepšenie technického stavu a vybavenia materských škôl
udržanie a rozvoj ponuky stredného a vysokého školstva
ponuka čo najširšej palety služieb v športe, zabezpečiť čo najefektívnejšie a
transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mesta

4. Životné prostredie




optimalizácia nakladania s odpadmi
Informovanosť obyvateľov o životnom prostredí
čistota verejných priestranstiev

5. Kultúra, kultúrne dedičstvo a rozvoj turizmu




priestory pre kultúrne aktivity mesta.
propagácia mesta - história, aktivity, podujatia mesta.
rozvoj rekreačného zázemia mesta

7. Informatizácia mesta
elektornizácia služieb mesta – kompletné vybavenie záležitostí prostredníctvom e služieb

Počasie
Počasie v Dubnici nad Váhom i na celom Slovensku v decembri 2013 a januári 2014
bolo mimoriadne teplé. Dňa 10.1.2014 celé popoludnie svietilo pekné a intenzívne
slniečko. Sneh ešte túto zimu nepadal. Meteorológovia informujú, že takéto teplé
počasie v tomto období nie je dobré pre prírodu ani zver. Medvede sa začínajú
predčasne prebúdzať a vychádzajú z brlohu. Takéto počasie nepraje ani včelám.
V niektorých oblastiach Slovenska začínajú kvitnúť rastliny a stromy. Viacerým
ovocným stromom alebo okrasným kríkom sa nebezpečne nalievajú puky. Denná
teplota sa pohybuje + 5 až + 9 stupňov, v niektorých regiónoch ešte vyššie.
V lyžiarskych strediskách niet snehu, preto ich ekonomická situácia nie je priaznivá.
Konečne dňa 13.1.2014 bol v noci prízemný mráz a dňa 22.1.2014 napadol prvý sneh.
Bol to len taký poprašok, ktorý sa v priebehu dňa roztápal. V závere januára už
primrzlo viacej čo pripomenulo zimné obdobie.

Vďaka teplému počasiu uprostred januára 2014
rozkvitli aj poslovia jari, biele snežienky. Vlani sa ich
prvé kvietky objavili až koncom februára

110

Výročná správa
mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2014

111

1.

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, Trenčianske Teplice
obce - Klobušice, Kolačín, Bolešov, 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 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.

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.
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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
 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
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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.
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.
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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, bývalý útočník NHL. Jeden z najlepších
svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami.
Demografické údaje
K 31.12. 2014 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 24 391 obyvateľov, z toho
11 973 mužov a 12 418 žien.
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
Migrácia obyvateľstva v roku 2014:
počet prisťahovaných – 269
počet odsťahovaných – 534
počet narodených – 222, z toho 119 mužov a 103 žien
počet úmrtí – 215, z toho 107 mužov a 108 žien
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2007 - 2014
Rok
Počet
obyvateľov

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

25 443

25 247

25 182

25 088

24 954

24 831

24 693

24 391
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2.

Organizačná štruktúra mesta

Voľbami dňa 27. 11. 2010 sa začalo volebné obdobie 2010 – 2014, ktoré je už šiestym obdobím od
vzniku samosprávy v r. 1990. Orgány mesta v roku 2014.
Primátor mesta:
Zástupca primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Jozef Gašparík
František Mikolášek
Mgr. Ivan Rózsahegyi

Mestské zastupiteľstvo tvorilo 19 poslancov:
Ing. arch. Marián Antal, Ing. Ľuba Backová, Mária Baginová, Mgr. Zdenka Bujnová, Ing. Vladimír Figel,
Ing. František Fusek, Mgr. Róbert Galko (náhradník za poslanca MsZ s platnosťou dňom vyhlásenia
28.01.2014), Ing. Anna Chalúpková, RNDr. Karol Korintuš, Anton Kvasnica, František Mikolášek, Tibor
Paksi, Ing. Libor Poruban, Mgr. Ivan Rajec, Ján Rehák, Ing. Peter Šátek, Ing. Emil Suchánek, Ing.
Jaroslav Šlesar, Ing. Ján Tatar (mandát zanikol 10.1.2014), Radoslav Žáček
Mestská rada:
Mestskú radu tvorilo 6 poslancov: Ing. Ľuba Backová, Ing. František Fusek, František Mikolášek, Ing.
Emil Suchánek, Ján Rehák, Ing. Ján Tatar (do 10.1.2014), Radoslav Žáček (od 27.2. 2014)
Zastúpenie politických strán v MsZ:

31,6%
6 poslancov

koal. SDKÚ, DS, SZ,
KDH, SaS, MOST - HÍD

31,6%
6 poslancov

ĽS-HZDS

SMER - SD

Nezávislý kandidát

31,6%
6 poslancov

5,3%
1 poslanec
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3.

Činnosť oddelení mestského úradu

Prednosta MsÚ:

Ing. Pavol Kubečka

Organizačná schéma MsÚ k 31.12.2014:
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Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie

ROZPOČET MESTA
Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 bol spracovaný a predložený MsZ na schválenie v legislatívne
určených termínoch. Návrh rozpočtu bol zverejnený spôsobom obvyklým na verejnú diskusiu. Počas
zverejnenia neboli zo strany občanov, ani zo strany poslancov MsZ vznesené žiadne námietky, doplnenia,
prípadne požiadavky. Poslanci MsZ však na svojom zasadaní dňa 12. 12. 2013 k predloženému návrhu
rozpočtu mesta na rok 2014 a roky 2015 – 2016 uznesenie neprijali, resp. znenie uznesenia č. 470/2013 bolo
o tom, že „MsZ neprijalo uznesenie k predloženému návrhu“, pretože nesúhlasili s navrhnutým riešením
nedostatku vlastných zdrojov na rekonštrukčné práce (komunikácie a materské školy) zdrojmi cudzími.
Nasledujúcim uznesením č. 471/2013 poslanci rozhodli o začlenení do rozpočtu mesta do výdavkov sumu 181
tisíc eur na dokončenie výmeny okien v MŠ Pod hájom, MŠ C II 85, MŠ C II 72 včítane elekovaného
pracoviska C I 29, avšak bez zdrojov na strane príjmov.
Opakovala sa situácia spred roka a mesto teda opäť hospodárilo podľa rozpočtu roku predchádzajúceho, čiže
uplatňovalo rozpočtové provizórium.
Na zasadnutie MsZ, ktoré sa konalo 28. 1. 2014 bol opätovne predložený materiál s návrhom rozpočtu na roky
2014 – 2016 a poslanci svojím uznesením č. 6/2014 tento návrh schválili v znení:
a) schvaľuje rozpočet mesta na rok 2014 vrátane programov a podprogramov so schválenou úpravou
spočívajúcou vo vypustení akcií krytých z úverových zdrojov, a to
- rekonštrukcie miestnych komunikácií v objeme 1 000 000 eur,
- rekonštrukcie materských škôl v objeme 650 000 eur,
- projekt OPIS (operačný program informatizácie spoločnosti) v objeme 692 303 eur.
b) berie na vedomie rozpočet mesta na roky 2015 – 2016 vrátane programov a podprogramov.
Na zasadnutí MsZ 27. 2. 2014 bolo uznesením č. 85/2014 schválené čerpanie rezervného fondu vo výške
95 000 eur na realizáciu stabilizácie svahu za krídlom E Dubnického kaštieľa.
Na zasadanie MsZ, ktoré sa konalo 22. 5. 2014 bol predložený návrh na prijatie dlhodobého investičného
úveru v sume 1 900 000,- eur, ktorým sa mali získať cudzie zdroje na rekonštrukciu miestnych komunikácií
a rekonštrukciu materských škôl – akcie, ktoré uznesením č. 6/2014 boli z rozpočtu vylúčené. Projekt OPIS
medzi časom stratil význam, nakoľko príslušné ministerstvo pozastavilo danú výzvu, resp. zmluvy neboli
podpísané. K predloženému materiálu bolo uznesenie MsZ č. 196/2014, ktorým poslanci vyjadrili svoj postoj
spôsobom, že k danému bodu „neprijali uznesenie“, ktorým by umožnili realizovať predmetné rekonštrukcie.
Následne na MsZ dňa 12. 6. 2014 bol za poslanecké kluby SMER-SD, KDH a SDKÚ-DS predložený návrh
a uznesením č. 214/2014 aj schválený na prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 600 000 eur
v rozdelení na 4 objekty materských škôl so splatnosťou 10 rokov. Ďalším uznesením č. 215/2014 bolo
schválené použitie rezervného fondu v sume 380 000 eur na rekonštrukciu vybraných komunikácií. Realizácia
týchto uznesení bola súčasne podkladom pre zmenu rozpočtu mesta rovnako ako zmeny schválené
uznesením č. 216/2014, ktorými sa suma z uznesenia č. 471/2013 určená na materské školy rozdelila na
viaceré akcie v položkách 716 a 717, čiže projekty a stavby. Primátor mesta v súlade s § 13 ods. 6 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozastavil výkon uznesení Mestského
zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom zo dňa 12.06.2014 číslo 214/2014, 215/2014 a 216/2014,
s odôvodnením, že odporujú zákonu a sú pre mesto zjavne nevýhodné, a preto uznesenia nepodpísal v lehote
podľa § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Keďže použitie cudzích zdrojov i použitie rezervného fondu (finančné operácie) podľa novelizovanej právnej
úpravy mohli byť MsZ odsúhlasené len do konca augusta, primátor mesta zvolal ďalšie zasadanie MsZ na deň
14. 8. 2014, kde bolo schválené uznesenie č. 268/2014, ktorým bol schválené prijatie dlhodobého úveru na
rekonštrukciu materských škôl a súčasne použitie rezervného fondu v sume 515 000 eur na rekonštrukcie
miestnych komunikácií. Úplné znenie uznesenia je uvedené nižšie.
A) schvaľuje
1) prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 600 000,- EUR od Slovenskej sporiteľne, a. s.
výlučne za účelom rekonštrukcie materských škôl Dubnica nad Váhom uvedených v odseku 5
2) zabezpečenie úveru blankozmenkou mesta,
3) čerpanie úveru do 1 roka a splatnosť úveru do 10 rokov od podpisu zmluvnej dokumentácie,
4) úroková sadzba 6 mesačný EURIBOR plus marža 1,15 % p. a.
5) Rekonštrukciu materských škôlok 600 000 €, z toho na:
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5.1.Zníženie energetickej náročnosti MŠ 349 000 € menovite na:
5.1.1. Zateplenie a izoláciu striech 168 000 €
a. MS C II 87,
42 000 €
b. MS C II 72,
50 000 €
c. MS C II/ CI 29,
26 000 €
d. MS PH 966,
50 000 €
5.1.2. Výmenu okien 181 000 €
a. MS C II 87,
54 000 €
b. MS C II 72,
80 000 €
c. MS C II/ CI 29,
7 000 €
d. MS PH 966,
40 000 €
5.2.Zvýšenie kapacity MŠ 170 000 € menovite na:
5.2.1 zamurovanie terás 170 000 €
a. MS C II 87,
70 000 €
b. MS C II 72,
100 000 €
5.3.Výmena rozvodov kúrenia 81 000 € menovite na:
a. MS C II 72,
60 000 €
b. MS PH 966,
21 000 €
B) schvaľuje
použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v sume 515 000 € z toho na
1. Ulica Gagarinova od kruhového objazdu po ul. K Váhu 680 m,
80 000 €
2. Ulica Prejtská od ul. Lieskovská po Vystrkov
1 100 m,
140 000 €
3. Ulica Pažite od I/61 ku kanálu,
400 m,
30 000 €
4. Spojnica ul. Prejtská a Družstevná
180 m,
20 000 €
5. Ulica Družstevná
800 m,
110 000 €
6. Havárie ZŠ a MŠ
60 000 €
7. Projektová dokumentácia Rekonštrukcia Dubnického kaštieľa
75 000 €
C) odsúhlasuje zmeny v rozpočte na rok 2014
1. znižuje časť kapitálových výdavkov odsúhlasených uznesením č. 471/2013 vo výške 181 000 € na výmenu
okien materských škôlok - podprogram 7.8.1 kód 713
2. zvyšuje kapitálové výdavky:
a. podprogram 7.8.1., kód klasifikácie 713 nový riadok
Materská škôlka MŠ C II 87 Revitalizácia Detského ihriska
20 000 €
b. podprogram 7.8.1., kód klasifikácie 713 nový riadok
Materská škôlka PH 966 Revitalizácia Detského ihriska
20 000 €
c. podprogram 7.8.1. , kód klasifikácie 713 nový riadok
Materská škôlka MŠ C II 87/CI 29 Revitalizácia detského ihriska
20 000 €
d. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
vybudovanie chodníka ul. Kollárova
3 000 €
e. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
rekonštrukcia chodníka ul. Športovcov obojstranne
18 000 €
f. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
rekonštrukcia chodníka Smädný mních –Rozptyl pri 73, 74
13 600 €
g. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
rekonštrukcia chodníka Nám. Sv. Jakuba
15 000 €
h. podprogram 6.1, kód klasifikácie 717 nový riadok
vybudovanie chodníka ul. Hurbanova 959
2 900 €
i. podprogram 6.1, nešpecifikovaná rezerva
68 500 €
Následne na neplánovanom zasadaní MsZ 21. 8. 2014 boli prijaté ďalšie uznesenia, ktoré upresňovali
podmienky prijatia cudzích zdrojov financovania, ako aj ich konkrétne použitie. Súčasne boli schválené aj
zmeny v rozpočte mesta. Znenie uznesení nasleduje:
Uznesenie číslo
277/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
ruší
uznesenie č. 268/2014 časť A)
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Uznesenie číslo
278/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
1) prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 600 000,- EUR od Slovenskej sporiteľne, a. s. za
účelom zníženia energetickej náročnosti materských škôl v meste Dubnica nad Váhom.,
2) zabezpečenie úveru blankozmenkou mesta,
3) čerpanie úveru do 1 roka a splatnosť úveru do 10 rokov od podpisu zmluvnej dokumentácie,
4) úroková sadzba 6 mesačný EURIBOR plus marža 1,15 % p. a.
5) v prípade, že plánované investície do rekonštrukcie materských škôl budú spĺňať podmienky úverového
programu MunSEFF s možnosťou získania nenávratného grantu,
úroková sadzba 6 mesačný EURIBOR + marža max. 1,65 % p. a.
6) možnosť uzavretia viacerých úverových zmlúv podľa požiadaviek banky do maximálneho limitu 600 000 €,
za podmienok uvedených v bodoch 2.- 5., v prípade že plánované investície do rekonštrukcie materských
škôl budú spĺňať podmienky úverového programu MunSEFF
Uznesenie číslo
279/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
A. použitie finančných prostriedkov získaných z prijatého dlhodobého investičného úveru vo výške 600 000 €
za účelom zníženia energetickej náročnosti materských škôl v meste Dubnica nad Váhom v nasledovnom
členení:
1.
MŠ C II 85 (súčasť ZŠ s MŠ P. Demitru)
suma 166 000 €
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, zamurovanie terás
2.
MŠ C II 72 (Rozptyl)
suma 290 000 €
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, zamurovanie terás,
výmena rozvodov kúrenia
3.
MŠ C II 72/elokované pracovisko C I 29
suma 33 000 €
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien
4.
MŠ PH 966 (súčasť ZŠ s MŠ Pod hájom)
suma 111 000 €
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, výmena rozvodov kúrenia
B. v prípade potreby prerozdelenia finančných prostriedkov medzi materskými škôlkami, bude toto
prerozdelenie prerokované v komisii výstavby a ÚP, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a
vodného hospodárstva, dopravy MsZ v Dubnici nad Váhom.
C. v prípade čerpania úveru budú poslanci 1x mesačne písomne mailom informovaní o výške čerpania
a použití prostriedkov.
Uznesenie číslo
280/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
III. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 - presun finančných prostriedkov v sume 56 000€ z programu 6.
podprogram 6.2, položka 635 - rutinná a štandardná údržba do programu 1, podprogram 1.13, položka
642 – transfery jednotlivcom a právnickým osobám.
Uznesenie číslo
281/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
1. presun finančných prostriedkov v sume 30 000 € z programu 6. podprogram 6.2, položka 635 – rutinná
a štandardná údržba do programu 1, podprogram 1.13, položka 642 – transfery jednotlivcom
a právnickým osobám.
2. v zmysle VZN č. 7/2007 v znení VZN č. 4/2009 2. tranžu dotácie pre Akadémiu Jozefa Jankecha, n. o.,
ul. Športovcov 655, Dubnica nad Váhom, IČO 37923781, na celoročnú činnosť futbalového oddielu vo
výške 30 000 €.
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Uznesenie číslo
282/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
1. presun finančných prostriedkov v sume 20 000 € z programu 6. podprogram 6.2, položka 635 – rutinná
a štandardná údržba do programu 1, podprogram 1.13, položka 642 – transfery jednotlivcom
a právnickým osobám.
2. v zmysle VZN č. 7/2007 v znení VZN č. 4/2009 dotáciu pre Mestský hokejový klub Dubnica nad
Váhom, ul. Športovcov 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 37916386) na úhradu nákladov v súvislosti so
súťažnými zápasmi a tréningovým procesom žiakov, dorastencov a mužov vo výške 20 000,- €.
Na druhom neplánovanom zasadnutí MsZ pre nové volebné obdobie boli schválené ďalšie zmeny v rozpočte,
a to uzneseniami č. 1.9/2014 V. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014 a uznesením č. 1.10/2014 VI. zmenu
rozpočtu mesta na rok 2014.
Ucelený prehľad od schváleného rozpočtu cez všetky zmeny až po rozpočet upravený je uvedený
v nasledujúcej tabuľke. Z nej je vidno, že tak v schválenom, ako aj v každom nasledujúcom zmenenom
rozpočte bol bežný rozpočet vždy prebytkový, kapitálový síce schodkový, avšak tento schodok bol riešený už
spomenutým prebytkom rozpočtu bežného a prebytkom z finančných operácií. Je teda nesporné, že bol
dodržaný § 10, ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp.
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Súhrn zmien rozpočtu mesta za rok 2014

rozpočet na rok 2014

schválený
rozpočet

po I. zmene

po II. zmene

po III. a IV.
zmene

po V. zmene po VI. zmene

VII. zmena
DUBINA, školy

upravený
rozpočet

skutočnosť
2014

bežné príjmy

12 945 379

12 973 661

12 973 661

12 973 661

12 783 178

12 783 178

50 741

12 732 437

13 087 344

bežné výdavky

11 812 196

11 840 478

11 900 478

11 900 478

11 712 100

11 712 100

41 585

11 670 515

11 143 947

1 133 183

1 133 183

1 073 183

1 073 183

1 071 078

1 071 078

9 156

1 061 922

1 943 397

371 242

371 242

371 242

371 242

371 242

541 242

0

541 242

246 779

1 238 483

1 333 483

2 388 483

2 388 483

2 386 378

2 386 378

9 156

2 377 222

1 217 483

-867 241

-962 241

-2 017 241

-2 017 241

-2 015 136

-1 845 136

-9 156

-1 835 980

-970 704

rozpočtové príjmy

13 316 621

13 344 903

13 344 903

13 344 903

13 154 420

13 324 420

50 741

13 273 679

13 334 123

rozpočtové výdavky

Výsledok bežného rozpočtu
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového
rozpočtu

13 050 679

13 173 961

14 288 961

14 288 961

14 098 478

14 098 478

50 741

14 047 737

12 361 430

Rozpočtový výsledok

265 942

170 942

-944 058

-944 058

-944 058

-774 058

0

-774 058

972 693

fin. operácie - príjmy

170 000

265 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

1 210 000

0

1 210 000

411 743

fin. operácie - výdavky

435 942

435 942

435 942

435 942

435 942

435 942

0

435 942

435 941

-265 942

-170 942

944 058

944 058

944 058

774 058

0

774 058

-24 198

Príjmy celkom

13 486 621

13 609 903

14 724 903

14 724 903

14 534 420

14 534 420

50 741

14 483 679

13 745 866

Výdavky celkom

13 486 621

13 609 903

14 724 903

14 724 903

14 534 420

14 534 420

50 741

14 483 679

12 797 371

0

0

0

0

0

0

0

0

948 495

Výsledok finančných operácií

Prebytok/-Schodok rozpočtu
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Prvá zmena rozpočtu zahŕňala zmenu v príjmovej i výdavkovej časti, a to z dvoch dôvodov. V bežných
príjmoch i v bežných výdavkoch sa hodnoty zvýšili o 28 282 eur, ktoré súviseli s prenesenými
kompetenciami na základné vzdelávanie. Štátny transfer bol postúpený základným školám. Druhý vplyv
malo uznesenie MsZ č. 85/2014, ktorým sa zmenili finančné operácie – zvýšenie príjmov použitím
rezervného fondu a súčasne sa zvýšili kapitálové výdavky na realizáciu stabilizácie svahu za krídlom E
Dubnického kaštieľa. Hodnota tejto časti zmeny bola 95 000 eur.
Druhej zmene rozpočtu predchádzali viaceré uznesenia MsZ k predkladaným materiálom (riešenie
rekonštrukcií miestnych komunikácií a rekonštrukcií materských škôl), ktoré neboli právoplatné (zmätočné,
primátorom pozastavený výkon rozhodnutia – pozri predchádzajúcu časť) a až 21. 8. 2014 MsZ na svojom
zasadaní schválilo uznesenia č. 277/2014, 278/2014 a 279/2014, ktoré po premietnutí do rozpočtu mesta
znamenali zvýšenie bežných výdavkov o 60 000 eur na riešenie havarijných stavov na materských školách
(zatekanie striech), zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 055 000 eur, z toho 600 000 na rekonštrukcie
materských škôl (okná, rozvody, zníženie energetickej náročnosti) a 455 000 eur na rekonštrukcie
miestnych komunikácií – pozri znenie uznesení uvedené vyššie. Zdrojom na krytie týchto potrieb bolo
schválenie úveru v objeme 600 000 eur a použitie rezervného fondu v objeme 515 000 eur.
Na uvedenom MsZ boli schválené uzneseniami č. 280/2014, 281/2014 a 282/2014 rozpočtové opatrenia,
ktorými nedošlo k zmenám rozpočtu v súhrnných hodnotách, ale boli presunuté finančné prostriedky z
programu 6. podprogram 6.2, položka 635 - rutinná a štandardná údržba do programu 1, podprogram 1.13,
položka 642 – transfery jednotlivcom a právnickým osobám v celkovej výške 99 000 eur. Z týchto
finančných prostriedkov boli poskytnuté dotácie - najmä na podporu športu v meste (hokej, futbal).
Vývoj čerpania rozpočtu v jednotlivých programoch, podprogramoch, položkách i podpoložkách viedol
k spracovaniu návrhu zmeny rozpočtu, ktorá bola predložená na schválenie MsZ, ktoré sa konalo koncom
roku, a to 16. 12. 2014. Zmena zahŕňala zmenu v bežných príjmoch, v bežných výdavkoch i vo výdavkoch
kapitálových. Bežné príjmy boli znížené v úhrne o 190 483 eur, keď bola premietnutá skutočnosť, že
transfer pre n. o. ASS neovplyvňoval rozpočet mesta (zmena v legislatíve). Tento transfer bol rozpočtovaný
v príjmoch i výdavkoch mesta v hodnote 230 400 eur. Naopak, mesto zmenou legislatívy sa v priebehu roku
stalo príjemcom hmotnej núdze, rodinných prídavkov i rodičovského príspevku pre určitú skupinu občanov,
čo sa prejavilo vo zvýšených príjmoch (transfery) a súčasne i vo výdavkoch. Nadväzne na zmenu
v príjmoch boli navrhnuté aj zmeny vo výdavkoch tak, aby bola zachovaná vyrovnanosť rozpočtu.
Navrhnutá zmena bola schválená uznesením č. 1.9/2014.
Blížiaci sa koniec roka a rozsah agendy, ktorú bolo treba spracovať a predložiť bankovej inštitúcii pred
čerpaním úveru na rekonštrukciu materských škôl spôsobili, že tesne pred MsZ bol spracovaný návrh na
ďalšiu zmenu rozpočtu, ktorá spočívala vo zvýšení kapitálových príjmov o 170 000 eur a znížení čerpania
úveru (nakoľko nebol poskytnutý) o rovnakú sumu. Práce na rekonštrukciách škôlok boli vykonané a úhrada
faktúr mala byť refundovaná z úveru. Keďže bolo jasné, že do konca roku tento scenár nebude naplnený,
bolo schválené uznesenie č. 1.10/2014, ktorým sa schválilo použitie vlastných zdrojov na úhradu
kapitálových výdavkov. Príjmy pochádzali z úhrady záväzku ASS, n. o., za predaj objektu ešte z roku 2006.
V závere roku došlo k zmene v rozpočte mesta, ktorá však nepodlieha schvaľovaniu orgánom mesta,
nakoľko súvisí s transferom na činnosť škôl a Zariadenia pre seniorov DUBINA, zdrojom ktorého je štátny
rozpočet. Organizácie finančné prostriedky zahrnuli do svojich rozpočtov a mesto tieto skutočnosti
akceptovalo. Takže „upravený rozpočet“ uvedený v predposlednom stĺpci vyššie uvedenej tabuľky je
rozhodujúcim pre porovnávanie s dosiahnutou skutočnosťou.
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rozpočet na rok 2014

schválený
rozpočet

súhrn
zmien

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

bežné príjmy

12 945 379

-212 942

12 732 437

13 087 344

354 907

102,79%

bežné výdavky
Výsledok bežného
rozpočtu

11 812 196

-141 681

11 670 515

11 143 947

-526 568

95,49%

1 133 183

-71 261

1 061 922

1 943 397

881 475

183,01%

246 779

-294 463

45,59%

1 217 483 -1 159 739

51,21%

0
kapitálové príjmy
kapitálové výdavky
Výsledok kapitálového
rozpočtu

371 242

170 000

541 242

1 238 483

1 138 739

2 377 222

-867 241

-968 739

-1 835 980

-970 704

865 276

52,87%

0
rozpočtové príjmy

13 316 621

-42 942

13 273 679

13 334 123

60 444

100,46%

rozpočtové výdavky

13 050 679

997 058

14 047 737

12 361 430 -1 686 307

88,00%

265 942

-1 040 000

-774 058

972 693

1 746 751

Rozpočtový výsledok

-125,66%

0
fin. operácie - príjmy

170 000

1 040 000

1 210 000

411 743

-798 257

34,03%

fin. operácie - výdavky
Výsledok finančných
operácií

435 942

0

435 942

435 941

-1

100,00%

-265 942

1 040 000

774 058

-24 198

-798 256

-3,13%

0
Príjmy celkom

13 486 621

997 058

14 483 679

13 745 866

-737 813

94,91%

Výdavky celkom
Prebytok/-Schodok
rozpočtu

13 486 621

997 058

14 483 679

12 797 371 -1 686 308

88,36%

0

0

0

948 495

948 495

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.
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,
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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 prebytok,
ktorým sa vykrývala potreba výdavkov vo finančných operáciách. Zmenami, popis ktorých je uvedený
v predchádzajúcej časti, sa situácia zmenila a na vykrytie rozpočtového schodku slúži prebytok vo
finančných operáciách (zapojenie cudzích zdrojov – úver a rezervného fondu).
Skutočné hospodárenie mesta za rok 2014 podľa uvedených členení je v tabuľke a jeho zhodnotením sa
zaoberáme v nasledujúcich častiach.
Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok sú rozhodujúce nasledujúce údaje.

schválený súhrn
rozpočet
zmien
bežné a kapitálové
príjmy
bežné a kapitálové
výdavky
Rozpočtový výsledok

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

%
plnenia

rozdiel

13 316 621

-42 942

13 273 679

13 334 123

60 444

100,46

13 050 679

997 058

14 047 737

12 361 430

-1 686 307

88,00

265 942 -1 040 000

-774 058

972 693

1 746 751

-125,66

Ako už bolo uvedené, v schválenom rozpočte bol rozpočtovaný prebytok hospodárenia, avšak vplyvom
viacerých zmien rozpočtu mesto prijalo upravený rozpočet v konečnom dôsledku schodkový. Tento schodok
bol vyrovnaný finančnými operáciami.
V skutočnosti, keď rozpočtované príjmy boli prekročené o 60 444 eur a rozpočtované výdavky zostali
nečerpané o 1 686 307 eur bol rozpočtovaný schodok eliminovaný sumou až 1 746 751 eur a dosiahol
hodnotu 972 693 eur, čím sa dosiahol prebytok hospodárenia.

I.

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
(údaje v €)

ROZPOČET
bežné príjmy
kapitálové príjmy
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

12 945 379

12 732 437

13 087 344

354 907

102,79

371 242

541 242

246 779

-294 463

45,59

13 316 621

13 273 679

13 334 123

60 444

100,46

Rozpočtované príjmy boli splnené na 100,46 %. Plnenie bežných príjmov na 102,79 % - v hodnotovom
vyjadrení prekročenie rozpočtu o 354 907 eur bolo eliminované nesplnením kapitálových príjmov v hodnote
294 463 eur, kde plnenie boli iba 45,59 %.
Bežné príjmy
Bežné príjmy v schválenom rozpočte tvorili viac ako 97 % rozpočtovaných príjmov. V upravenom rozpočte
ich podiel klesol na 96 % a v skutočnosti dosiahli až 98 %-tný podiel. Ich základná skladba je uvedená
nižšie.
(údaje v €)
Bežné príjmy

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

Daňové príjmy

7 613 377

7 645 612

8 102 412

456 800

105,97

Nedaňové príjmy

1 754 375

1 642 933

1 535 257

-107 676

93,45
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Granty
Transfery v rámci VS

16 200

16 200

14 230

-1 970

87,84

3 561 427

3 427 692

3 435 445

7 753

100,23

Spolu
12 945 379
12 732 437
13 087 344
354 907
102,79
Úpravami rozpočtu bežných príjmov boli tieto znížené o viac ako 200 tisíc eur, keď najväčší vplyv na
tento pokles mal fakt, že prijímateľom transferu pre ASS, n.o. v roku uplynulom už nebolo mesto, ale priamo
nezisková organizácia. Výška tohto transferu bola rozpočtovaná v objeme viac ako 230 000 eur. Tento
vplyv mal samozrejme dopad aj do výdavkov, keď aj z bežných výdavkov tento transfer „vypadol“.
Z bežných príjmov najväčší podiel tvoria príjmy daňové, a to v schválenom rozpočte 58,8 %, v upravenom
60,0% a v skutočnosti až 61,9%.
Druhou položkou bežných príjmov s najväčším vplyvom sú transfery. Tieto boli pôvodne rozpočtované
podielom 27,5 %, úpravou na 26,9 % a výsledkom 26,2 % na celkových bežných príjmoch.
Nedaňové príjmy tieto podiely mali nasledujúce – 13,6 %, 12,9 % a v skutočnosti 11,7 %.
Poslednou položkou bežných príjmov sú granty, ktoré sú získavané v priebehu roku zvýšenou aktivitou
zamestnancov mesta (recyklačný fond, podpora kultúrnych podujatí) a závisia od finančných prostriedkov
poskytovateľa. Ich podiel na bežných príjmoch je 0,2 %, resp. 0,1 % v pôvodnom rozpočte.
(údaje v €)
Daňové príjmy

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

%
plnenia

rozdiel

Daň z príjmu fyzických osôb

4 924 116

4 956 351

5 291 643

335 292

106,76

Dane z nehnuteľností

1 782 200

1 782 200

1 844 468

62 268

103,49

906 950

906 950

966 190

59 240

106,53

111

111

111

0

100,00

7 613 377

7 645 612

8 102 412

456 800

105,97

Dane za špecifické služby
Daň za dobývací priestor
Spolu

I keď zmenou rozpočtu boli daňové príjmy mierne zvýšené, ich plnenie dosiahlo 105,97 % a to najmä
príjmom z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb. Táto časť daňových príjmov bola prekročená
o 335 292 eur. Príjem mesta z tohto prerozdelenia je v daňových príjmoch najvýznamnejšou položkou tak
v rozpočte ako aj v skutočnosti. Preto aj vývoj zamestnanosti, či rast miezd v národnom hospodárstve má
vplyv na príjmovú časť rozpočtu mesta. Výber dane z nehnuteľností bol oproti rozpočtu lepší, keď
zaznamenal 103,49 %-tné plnenie. Rovnako aj dane za špecifické služby boli vyššie o 6,53 %.
(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

174 012

24 012

116,00

1 555 200

1 555 200

1 575 927

20 727

101,33

77 000

77 000

94 529

17 529

122,76

1 782 200

1 782 200

1 844 468

62 268

103,49

Všetky tri položky dane z nehnuteľností v uplynulom roku zaznamenali plnenie nad úroveň rozpočtu. Pri
stanovovaní príjmov v tejto časti sa uvažuje s miernym rizikom pri výbere daní a do príjmov sa zahŕňa nižšia
očakávaná suma ako je suma podľa rozhodnutí vydaných pre aktuálny rok, prípadne rokov
predchádzajúcich – zistené nezrovnalosti pri kontrolnej činnosti. Cez vydané rozhodnutia boli pohľadávky
v oblasti dane z nehnuteľností v objeme viac ako 2 mil. eur, do rozpočtu sa uvažovalo s 10 – 12 %tnou
nedôverou (predchádzajúci rok bola úspešnosť pri výbere 87,67 %), avšak v skutočnosti bola úspešnosť
cez 91 %, čo sa odrazilo v preplnení tejto skupiny príjmov o 62 268 eur.
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(údaje v €)
Dane za špecifické služby

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

%
plnenia

Za psa
Za nevýherné hracie
prístroje
Za predajné automaty

28 000

28 000

29 674

1 674

105,98

700

700

1 060

360

151,43

750

750

540

-210

72,00

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

22 000

22 000

31 410

9 410

142,77

5 500

5 500

2 330

-3 170

42,36

850 000

850 000

901 176

51 176

106,02

906 950

906 950

966 190

59 240

106,53

Ani v skupine daní za špecifické služby nebola v priebehu roku navrhnutá žiadna zmena. Skutočné plnenie
dosiahlo 106,53 %, keď nenaplnenie príjmov bolo zaznamenané v daniach za predajné automaty a v dani
za užívanie verejného priestranstva. Daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie ako
aj poplatok za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu na skládkach boli splnené nad 100 %
a celkom bol príjem z tejto kategórie daní vyšší o 59 240 eur. Takmer 94 % v tejto skupine daní tvoria
poplatky za odpady. Jednou skupinou je príjem za služby spojené s nakladaním odpadu a druhou príjem za
skládkovanie odpadu na území katastra mesta. Tento príjem bol rozpočtovaný v sume 150 000 eur, avšak
v skutočnosti mesto z tohto zdroja získalo iba 72 234 eur, keďže skládka LUŠTEK nebola ani v roku 2014
aktívna. Odpad bol ukladaný na skládke UNIKOMAS.
Za uplynulý rok bolo v našom meste vyprodukovaných celkom 10 245 ton odpadu, z toho bolo
zhodnotených 4 413 ton. Zostávajúce tony, teda 5 832 ton, boli zneškodnené uložením na skládku. Z nižšie
uvedenej tabuľky je vidieť vývoj v tejto pôsobnosti samosprávy od roku 2005. V objeme odpad vzrástol
o viac ako 28 %, za sledovaný rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim až o 9 %. Napriek tomu, že počet
obyvateľov mesta klesá, produkcia odpadu má rastúci trend. Potešujúcim je fakt, že stúpa miera
zhodnotenia vyprodukovaného odpadu, ktorá z 27,8 % v roku 2005 dosiahla v roku 2014 43,1 %. Do
zhodnotených odpadov sú zaradené papier a lepenka, plasty, sklo, drobný stavebný odpad, objemný
odpad, bioodpad, elektro odpady, šatstvo a textílie, kompozitné obaly, opotrebované pneumatiky a guma,
batérie a akumulátory, jedlé oleje a tuky a nebezpečné odpady. Komodít, ktoré dokáže mesto cestou
vlastnej s.r.o., teda TSM Dubnica nad Váhom, zhodnotiť je široká škála a vďaka občanom, ktorí odpad
separujú sa na skládky dostáva odpadu menej, čím si šetríme životné prostredie. Je to devíza, ktorá nemá
iba ekonomický prínos v súčasnosti, ale nevyčísliteľný prínos má pre budúcnosť. A to je v mnohých
ohľadoch pohľad významnejší ako samotné hodnotové údaje. Z uvedených 4 413 ton zhodnoteného
odpadu 37,9 % tvoril bioodpad zo zelene, 18,5 % papier a lepenka, 18,2 % drobný stavebný odpad, 8 %
objemný odpad, 7,7 % sklo a 4,1 % plasty. Na zostávajúcich percentách sa podieľali ostatné vyššie
uvedené komodity.

ROK
Zneškodnené
Zhodnotené
Celkom komunálne odpady
Medziročný nárast v %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5 773
2 227
8 000
16,8

6 459
1 894
8 353
4,4

6 865
2 434
9 299
11,3

6 871
2 423
9 294
-0,1

6 526
2 711
9 237
-0,6

6 393
3 497
9 891
7,1

5 779
4 023
9 802
-0,9

5 747
3 603
9 350
-4,6

5 560
3 836
9 396
0,5

5 832
4 413
10 245
9,0

Rozhodnutiami na úhradu poplatkov za odpady bolo v pohľadávkach účtovaných 798 378 eur, v skutočnosti
boli úhrady 828 852 eur, a to i vďaka uplatňovaniu exekučných titulov voči neplatičom. V porovnaní
s rozpočtom mesto v tejto časti daní získalo o 51 176 eur viac. Na dani z ubytovania to bolo viac o 9 410
eur a pri dani za psa o 1 674 eur. Napriek tomu u oboch druhov daní zostali aj neuhradené pohľadávky.
Táto problematika je náplňou inej časti záverečného účtu.
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(údaje v €)
schválený
rozpočet

Nedaňové príjmy

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

%
plnenia

rozdiel

Príjmy z podnikania

0

1 962

1 962

0

100,00

Príjmy z vlastníctva

280 260

71 410

69 478

-1 932

97,29

Administratívne poplatky

178 250

310 515

202 027

-108 488

65,06

22 160

22 160

20 440

-1 720

92,24

1 199 005

1 138 939

1 126 408

-12 531

98,90

4 700

4 700

5 555

855

118,19

0

102

5 842

5 740

5727,45

70 000

93 145

103 545

10 400

111,16

1 754 375

1 642 933

1 535 257

-107 676

93,45

Pokuty, penále, sankcie
Poplatky a platby z náhod.
predaja
Ďalšie administratívne
poplatky
Úroky
Iné nedaňové príjmy
Spolu

Nedaňové príjmy boli v priebehu roku 2014 v rozpočte znížené o 111 442 eur, keď viac ako 60 000 eur
školy upravili svoje rozpočty, nakoľko v schválenom rozpočte zle zaradili svoje príjmy a namiesto transferov
(projekty) tieto príjmy zahrnuli do nedaňových príjmov. Ďalší pokles – takmer 54 tisíc eur – bol pokles
vlastných príjmov v Zariadení pre seniorov DUBINA. Do rozpočtu bol premietnutý aj očakávaný príjem
z náhrad poistného plnenia v sume 9 tisíc eur a viac ako 11 tisíc eur z dobropisov v DUBINE.
Napriek zníženému rozpočtu neboli hodnoty nedaňových príjmov naplnené, keď do splnenia objemu chýba
107 676 eur. V skupine administratívnych poplatkov mesto zaznamenalo výpadok 108 488 eur, a to najmä
pri licenciách za hracie automaty ako aj poplatkov za ne. Novelizáciou zákona boli poplatky zo značnej časti
presmerované do štátneho rozpočtu a podnikatelia do herní inštalujú automaty, pri ktorých sú poplatky
o poznanie nižšie.
S príjmami z úrokov mesto vo svojom rozpočte neuvažovalo, pri zmene bola premietnutá iba hodnota
z rozpočtových organizácií (keďže tieto príjmy použili na výdavky) a príjem mesta z úrokov dosiahnutý
v skutočnosti bol zahrnutý do prebytku hospodárenia.

Granty
Dar 72a/DUBINA

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

0

0

893

Granty na DFF

5 500

5 500

5 000

Recyklačný fond

9 500

9 500

6 837

-2 663

71,97

Knižničný fond

1 200

1 200

1 500

300

125,00

16 200

16 200

14 230

-1 970

87,84

Granty

893
-500

x
90,91

Očakávaný príjem 16 200 eur v tejto skupine nebol naplnený o 1 970 eur, keď Trenčiansky samosprávny
kraj nepodporil Dubnický folklórny festival žiadnou sumou, aj keď bol na základe minulých rokov očakávaný
grant 1 500 eur. Ministerstvo kultúry naopak k očakávanej sume 4 000 eur pridalo 1 000 eur, ale aj tak
očakávaný príjem na podporu DFF vykázal iba 90,91 % plnenie. Ak na nákup kníh mesto získalo grant
o 300 eur vyšší ako uvažovalo v rozpočte. Z recyklačného fondu naopak mesto získalo menej ako bolo
uvažované. Tento príjem nie je uzákonený a závisí od finančných možností fondu a počtu žiadateľov, ktorí
splnili podmienky na grant.
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Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria viac ako ich jednu
štvrtinu. Ich zloženie je v nasledujúcej tabuľke.
(údaje v €)

Transfery v rámci VS

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

PVŠS*

1 348 034

1 098 397

1 102 316

PVŠS* – školstvo

2 160 100

2 148 039

2 148 500

0

102 726

103 434

708

100,69

4 000

4 000

2 903

-1 097

72,58

Refundácia projektov

22 300

0

0

0

0

Vzdelávacie poukazy

0

42 637

42 637

0

100,00

26 993

31 893

35 655

3 762

111,80

3 427 692

3 435 445

7 753

100,23

Projekty a iné (školy)
Kultúrne poukazy

Ostatné

Spolu
3 561 427
*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy

3 919

100,36
0

100,00

Pokles príjmov v tejto skupine v upravenom rozpočte oproti rozpočtu schválenému je 133 735 eur. Je
saldom pohybu jednotlivých zložiek transferov. Z bežných transferov úpravou rozpočtu vypadol transfer
z refundácie projektov (I. etapa rekonštrukcie kaštieľa z roku 2011) v sume 22 300 eur, z rozpočtu mesta
vypadol transfer pre ASS, n.o., v sume 230 400 eur, transfer na troje voľby bol zvýšený o 9 320 eur, zvýšil
sa transfer na školský úrad o 243 eur, ale znížil sa transfer pre Zariadenie pre seniorov DUBINA celkom
o 28 800 eur. Základné vzdelávanie financované prostredníctvom PVŠS (prenesené kompetencie) bol
v konečnom dôsledku znížený o 12 061 eur v závislosti na výsledných údajoch z „eduzberu“ pre školský rok
2013/2014. Medzi transfermi boli zmenou rozpočtu zaradené finančné prostriedky z rozpočtových
organizácií, ktoré tieto získali zapojením sa do rôznych projektov. Hodnota do upraveného rozpočtu činila
102 726 eur. Rovnako pri zmene rozpočtu boli premietnuté aj transfery na vzdelávacie poukazy na školách.
Tieto sa vyjasňujú v priebehu roku a ich výsledok mesto plne akceptuje, nakoľko ho svojou činnosťou
nemôže ovplyvňovať.
V poslednom riadku sú pod označením „ostatné“ zaradené drobné transfery, ktoré zmenou rozpočtu boli
zvýšené o 4 900 eur. Táto suma je saldom zníženia transferu na opravu súsošia sv. J. Nepomuckého
z pôvodnej hodnoty 14 800 eur na 10 000 eur a zvýšenia transferov z 11 400 eur na 21 100 eur na sociálne
účely – rodinné prídavky, rodičovský príspevok, hmotná núdza – ktoré boli na mesto presunuté z úradu
práce a sociálnych vecí.
Ako je vidieť z vyššie uvedených údajov, plnenie transferov vykazuje 100,23 %, keďže v prevažnej miere sú
hodnoty týchto transferov v rozpočte závislé od dosiahnutej skutočnosti. Mesto svoj rozpočet tomu
v podstate prispôsobuje. Zúčtovanie transferov s poskytovateľom patrí medzi základné povinnosti
a prípadné nedočerpanie sa riadi osobitnými predpismi.
K uvedenej sume ako poskytnuté granty a transfery je potrebné pre úplnosť doplniť transfery účtované
v organizáciách, ktoré patria mestu a to u škôl v sume 103 434 eur, v ZPS DUBINA 8 245 eur
a v Dubnickom múzeu 338 eur. Z nich nedočerpali finančné prostriedky iba školy, resp. ZŠ s MŠ C I, a to pri
projektoch v celkovej sume 12 342,41 eur. Tieto finančné prostriedky, ako aj nevyčerpané prostriedky
uvedené v tabuľke sú odpočítavané z prebytku hospodárenia za sledovaný rok a zapájajú sa do rozpočtu
roku nasledujúceho cestou finančných operácií. Takto prenesené finančné prostriedky sú subjekty povinné
zúčtovať do konca marca, ak ide o transfery a granty na výdavky bežné. Ak ide o kapitálové zdroje, tieto
túto podmienku nemajú. Ich zúčtovanie je termínované v zmluve a v prípade mesta je to suma 6 000 eur na
monitorovací systém MsP. Realizácia jeho rozšírenia je plánovaná na rok 2015.
Kapitálové príjmy
Ako je 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.
Tvoria druhú významnú časť rozpočtu mesta a sú zdrojom pre výpočet výsledku hospodárenia.
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(údaje v €)
Kapitálové príjmy

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

Predaj kapit.aktív

2 000

172 000

217 381

45 381

126,38

Predaj pozemkov

55 492

55 492

1 828

-53 664

3,29

0

0

7 564

7 564

x

Transfery

313 750

313 750

20 006

-293 744

6,38

Spolu

371 242

541 242

246 779

-294 463

45,59

Granty

Súhrn zmien v príjmovej časti kapitálového rozpočtu znamenal ich zvýšenie o 170 000 eur. Bola to časť
finančných prostriedkov získaných z uspokojenia pohľadávky, ktorú mesto dlhodobo (od roku 2006)
evidovalo voči ASS, n.o. (pôvodne SASS, n.o.) v celkovej výške 213 528,53 eur za odpredaj nehnuteľnosti
(bývalá materská škola). Keďže úverová zmluva na poskytnutie úveru na rekonštrukciu materských škôl
nebola do konca roku 2014 podpísaná, nemohli byť ani realizované platby z úveru. Keďže práce na
objektoch boli vykonávané (v zmluvných podmienkach je možná refundácia výdavkov), bolo potrebné riešiť
vzniknutý stav iným spôsobom ako bolo riešené v rozpočte (úver), čiže príjmové finančné operácie boli
znížené a na úhradu výdavkov boli použité vlastné zdroje. Skutočné plnenie predaja kapitálových aktív
dosiahlo 126,38 %, keď po úhrade celej pohľadávky bol výnos o 43 528 eur vyšší ako hodnota zaradená do
rozpočtu (zvýšil sa tým prebytok hospodárenia) a súčasne sa o 1 853 eur získalo viac za postupný odpredaj
starších bytov.
Predaj pozemkov mal zanedbateľné plnenie rovnako ako ja kapitálové transfery. V nich úplne vypadol
príjem za refundáciu výdavkov na rekonštrukciu kaštieľa z roku 2011. Príslušné ministerstvá nesplnili svoj
prísľub ani po viacerých urgenciách a tak mesto na finančné prostriedky v hodnote 298 750 eur stále čaká.
Ako granty, ktoré neboli rozpočtované, ale v skutočnosti mesto získalo sú uvedené finančné prostriedky
v sume 7 564 eur. Tieto sa skladajú z grantu na kamerový systém v sume 6 000 eur (bude čerpané v roku
2015) a z grantu, resp. príspevku firmy DELTA na výstavbu prístrešku na autobusovej zastávke. O túto
sumu sa líšia údaje vo finančných výkazoch s údajmi, ktoré uvádzame v záverečnom účte. Chybným
prepojením v programe EMEL boli tieto finančné operácie vo výkaze zaradené do III. časti teda ako
„nerozpočtované transakcie“, ktoré sa do výsledkov hospodárenia organizácie nezapočítavajú. Po zistení
tejto nezrovnalosti sme teda kapitálové príjmy o uvedenú sumu v prepočtoch záverečného účtu zohľadnili.

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

schválený
rozpočet
11 812 196

upravený
rozpočet
11 670 515

plnenie
rozpočtu
11 143 947

1 238 483

2 377 222

13 050 679

14 047 737

rozdiel

% plnenia

-526 568

95,49

1 217 483

-1 159 739

51,21

12 361 430

-1 686 307

88,00

Zmenami schváleného rozpočtu boli rozpočtované výdavky zvýšené o 997 058 eur. V bežných výdavkoch
došlo k ich poklesu o 141 681 eur a v kapitálových ku zvýšeniu o 1 138 739 eur. Zníženie bežných
výdavkov súviselo predovšetkým s transferom pre ASS, n.o. – pozri časť príjmov – v hodnote 230 400 eur.
Súčasne boli výdavky v danej položke zvýšené podľa uznesení MsZ na dotácie o sumu 106 000 eur.
Zvýšenie výdavkov na voľby o 9 320 eur súviselo s poskytnutým transferom a 1 500 eur bolo zvýšené za
účelom prevádzky troch vozidiel pre potreby MsÚ (po kúpe nového referentského vozidla zostalo
v používaní aj vozidlo staršie). Takmer o 72 tisíc eur poklesli bežné výdavky v zariadení pre seniorov
DUBINA (nižší transfer i vlastné príjmy organizácie). Naopak zvýšený transfer na sociálne účely (rodinné
prídavky, hmotná núdza, rodičovský príspevok) znamenal aj zvýšené výdavky o 9 700 eur. Na údržbu
zelene bolo potrebné zvýšiť rozpočet o 78 500 eur, ktoré boli kompenzované znížením výdavkov na
odpadové hospodárstvo o 85 000 eur. V priebehu roku sa totiž nerealizovali zámery v zbere a likvidovaní
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) podľa spracovaného projektu. S likvidáciou tohto odpadu sa zatiaľ
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v susedstve nezačalo, aj keď investícia za značné finančné prostriedky bola zrealizovaná, avšak pre
vyskytnuvšie sa problémy so zúčtovaním nemohla byť spustená do prevádzky.
V porovnaní s upraveným rozpočtom neboli výdavky celkom vyčerpané o 1 686 307 eur. Túto „úsporu“
výdavkov nemožno chápať ako úsporu absolútnu. Väčšia časť z nej je úsporou relatívnou, pretože akcie,
ktoré boli vo výdavkoch rozpočtované neboli realizované a preto aj je toto čerpanie nižšie. Bežné výdavky
boli čerpané na 95,49 % pri úspore 526 568 eur. Kapitálové iba na 51,21 %, čo znamenalo nečerpanie
v sume 1 159 739 eur.
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 mesta, ktoré
zodpovedajú ním uvádzanej funkčnej klasifikácii. V druhom riadku sú „organizácie“, teda údaj, ktorý
v hospodárení dosiahli súčtom rozpočtové organizácie mesta. Hodnotenie výdavkov alokovaných do
jednotlivých programov je samostatnou časťou tohto materiálu.
Bežné výdavky
Bežné výdavky
610 - mzdy, platy,
služ.príjmy a ost.osobné..
mesto

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

4 565 587

4 659 271

4 523 783

-135 488

97,09

1 122 906

1 124 206

1 059 792

-64 414

94,27

organizácie
620 - poistné a príspevok
do poisťovní
mesto

3 442 681

3 535 065

3 463 991

-71 074

97,99

1 700 731

1 714 106

1 698 819

-15 287

99,11

447 357

441 207

424 608

-16 599

96,24

organizácie

1 253 374

1 272 899

1 274 211

1 312

100,10

630 - tovary a služby

4 497 513

4 352 430

4 017 618

-334 812

92,31

mesto

2 844 806

2 776 131

2 456 654

-319 477

88,49

organizácie

1 652 707

1 576 299

1 560 964

-15 335

99,03

640 - bežné transfery

1 035 783

903 844

871 692

-32 152

96,44

987 123

882 857

850 737

-32 120

96,36

48 660

20 987

20 955

-32

99,85

40 864

40 864

32 035

-8 829

78,39

40 864

40 864

32 035

-8 829

78,39

0

0

0

0

0

11 670 515 11 143 947

-526 568

95,49

mesto
organizácie
650 - splácanie úrokov a
ostatné platby
mesto
organizácie
SPOLU

11 840 478

mesto

5 443 056

5 265 265

4 823 826

-441 439

91,62

organizácie

6 397 422

6 405 250

6 320 121

-85 129

98,67

Zmenou rozpočtu bežné výdavky boli znížené o 169 963 eur, keď mesto ako právny subjekt svoje výdavky
v rozpočte znížilo o 177 791 eur a organizácie naopak svoje bežné výdavky zvýšili o 7 828 eur. Zmeny
rozpočtu, ktorých schválenie podliehalo uzneseniam mestského zastupiteľstva sú uvedené v úvode
záverečného účtu. Zmeny, ktoré vyvolali zmeny v príjmoch formou grantov a transferov schváleniu v MsZ
nepodliehajú a boli rozpočtom akceptované a poslanci boli s nimi oboznámení. Týkalo sa to najmä
rozpočtových organizácií, ktorých financovanie je z časti hradené prostriedkami zo štátneho rozpočtu.
Podiel mesta na celkových bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 45,9 %, v upravenom klesol na
45,1 % a v skutočnosti dosiahol 43,3 %. Z tohto porovnania je zrejmé, že organizácie sa na výdavkoch
podieľajú viac ako polovicou.
Hospodárenie organizácií v skupine bežných výdavkov je vykázané s úsporou viac ako 85 tisíc eur, avšak
táto úspora je relatívna, pretože „usporené“ finančné prostriedky sú v nasledujúcom roku organizáciám
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vrátené v súlade s legislatívou a tieto ich používajú v priebehu I. štvrťroka na financovanie svojich výdavkov
– najmä mzdy a odvody za december predchádzajúceho roka. Čiže takto ušetrené finančné prostriedky nie
sú predmetom prebytku, ktorý je základom pre tvorbu rezervného fondu mesta. Hospodáreniu organizácií je
venovaná pozornosť aj v kapitole D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA.
Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto
čerpalo na 91,62 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna,
závisí to od toho, v akej položke je úspora vykázaná.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením
610 – neboli dočerpané o 64 414 eur, keď plnenie bolo menej ako 95 %. V nadväznosti na nečerpanie
miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii 620 – poistné a príspevok do
poisťovní. Tu je absolútna úspora 16 599 eur. Viac ako 72 % z celkovej úspory mesta tvoria úspory
v položke 630 – tovary a služby, kde je celková úspora 319 477 eur. Keďže podiel tejto položky na
celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.
630 - tovary a služby mesto
631 - cestovné náhrady
632 - energie, vodné,
stočné a komunikácie
633 - materiál

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

%
plnenia

4 766

6 616

5 864

-752

88,63

86 078

86 248

65 375

-20 873

75,80

199 025

192 355

128 538

-63 817

66,82

29 304

30 984

23 760

-7 224

76,68

851 100

843 500

734 842

-108 658

85,84

7 255

12 225

10 547

-1 678

86,28

637 - služby

1 667 278

1 604 203

1 487 728

-116 475

92,74

SPOLU

2 844 806

2 776 131

2 456 654

-319 477

88,49

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

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie 631 sú výdavky na cestovné tak zamestnancov
mesta, ako aj primátora a zástupcu primátora mesta. Zahŕňajú cestovné tuzemské aj zahraničné. Účtuje sa
tam stravné na služobných cestách i náhrada cestovných výdavkov spojených s používaním vlastných
motorových vozidiel zamestnancov v prípade, keď je referentské vozidlo už vyťažené, prípadne v oprave.
Pod položkou s označením 632 sú výdavky na energie, vodné, stočné a komunikácie. Plnenie položky na
75,80 % znamenalo absolútnu úsporu v sume 20 873 eur.
Spotreba materiálu v položke 633 bola rozpočtovaná na 7 % tejto skupiny výdavkov. V skutočnom čerpaní
dosiahla 5 % podiel, keď percento plnenia týchto výdavkov bolo 66,82 % s úsporou 63 817 eur. Celá táto
čiastka sa nedá považovať za absolútnu úsporu, nakoľko neboli čerpané v rozpočtovanej výške finančné
prostriedky na nákup PC a programového vybavenia, nákup odpadových košov, lavičiek, materiál do útulku,
hracie prvky ako aj na nákup inventáru do kancelárii. Nákup viacerých materiálov bude realizovaný
v nasledujúcom roku.
Označenie 634 má dopravné, kde sú účtované výdavky spojené s prevádzkou troch osobných automobilov.
Dva z nich sú používané ako referentské vozidlá a jedno je vozidlom pre vedenie mesta. Tu je úspora 7 224
eur, a je to úspora absolútna.
Na skupine výdavkov 630 sa 30 %-tami v rozpočte aj v skutočnosti podieľajú výdavky na rutinnú
a štandardnú údržbu majetku mesta. Sú tu výdavky na údržbu zelene, miestnych komunikácií, chodníkov,
parkovísk, detských ihrísk, ako aj na údržbu drobného majetku mesta – kopírky, PC, inventár,... Na týchto
výdavkoch mesto v konečnom zúčtovaní ušetrilo 108 658 eur, keď čerpanie bolo na 85,84 %.
Nájomné nebolo čerpané v rozpočtovanej výške a dosiahlo sa 86,28 %-tné plnenie.
Najvyšší podiel na tovaroch a službách tak v rozpočte ako aj v skutočnosti majú výdavky na služby
v položke 637. Rozpätie tohto podielu je od 58,6 % v schválenom rozpočte, cez 57,8 % v rozpočte
upravenom až po 60,6 % v skutočnosti. Pri plnení na 92,74 % je úspora výdavkov 116 475 eur, čo v pomere
k celkovej úspore na tovaroch a službách je viac ako 36 %-tný podiel. Na uvedenej úspore sa podieľa
nečerpanie výdavkov v programe 1 – odmeny na dohody, školenia, stravné, v programe 2 – odmeny na
dohody, stravné opatrovateľky, v programe 3 – varovný systém v Prejte, stravné príslušníkov MsP,
v programe 4 – nerealizované všetky plánované kultúrne podujatia (súvislosť so 68 %-tným plnením
príjmov), v programe 5 – odpadové hospodárstvo (BRO), v programe 6 – čistenie verejných priestranstiev,
čistenie vpustí. Nečerpanie príspevku na stravné súvisí v jednotlivých programoch s nenaplnením
plánovaného počtu zamestnancov.
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Tak v položke príjmov, ako aj v položke výdavkov je kategória transferov. Vo výdavkoch sú označené
položkou 640. Táto položka, resp. výdavky v nej rozpočtované boli v priebehu roku zmenami rozpočtu
upravované a v konečnom vyčíslení za mesto dosiahli hodnotu 882 857 eur s plnením 850 737 eur, čo je
96,36 % a úspora 32 120 eur. V rozpočte sú tieto transfery určené najmä na:
- transfery v rámci verejnej správy v sume 512 290 eur,
- transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 370 567 eur.
V skutočnosti boli čerpané na:
- transfery v rámci verejnej správy v sume 510 665 eur,
- transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 340 072 eur.
Medzi transfery v rámci verejnej správy patrí príspevok pre m. p. o. DUMAT v rozpočtovanej výške 510 324
eur, v skutočnej 510 300 eur a transfer pre Špeciálnu základnú školu v rozpočte 1 966 eur, v skutočnosti
365 eur ako hmotná núdza – výchova k plneniu školských povinností.
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám sú súhrnom:
- dotácií podľa VZN mesta v rozpočte 243 500 eur, v skutočnosti 239 350 eur,
- príspevku pre CVČ Laura v rozpočte aj v skutočnosti 20 358 eur,
- príspevku pre ZŠ sv. Dominika Sáviu v rozpočte aj v skutočnosti 36 000 eur,
- príspevkov na sociálne dávky v rozpočte 37 175 eur, v skutočnosti 30 707 eur,
- členského do jednotlivých združení v rozpočte 8 314 eur, v skutočnosti 8 180 eur,
- zostatok sú výdavky na odchodné, odstupné, náhrady pri pracovnej neschopnosti.
Položka úrokov súvisí so splácaním úrokov z poskytnutých úverov, ako aj úrokov súvisiacich s leasingom,
resp. finančným prenájmom automobilov (mestský úrad a polícia). Zhodnotenie úverov je v ďalšej kapitole.
Sadzby úrokov sa v priebehu roku menia, pretože sa viažu na vývoj EURIBORu s intervalom troch
mesiacov.
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky
711 - nákup pozemkov a
nehmotných aktív
mesto
organizácie
713 - nákup strojov,
prístrojov, zariadení,..
mesto
organizácie
714 - nákup dopravných
prostriedkov
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

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

%
plnenia

rozdiel

34 000

34 000

6 215

-27 785

18,28

34 000

34 000

6 215

-27 785

18,28

0

0

0

0

x

133 000

141 412

126 858

-14 554

89,70

120 000

128 000

113 446

-14 554

88,63

13 000

13 412

13 412

0

100,00

14 000

14 000

17 191

3 191

122,79

14 000

14 000

12 185

-1 805

87,04

0

0

5 006

5 006

x

134 200

137 800

57 321

-80 479

41,60

134 200

137 800

57 321

-80 479

41,60

0

0

0

0

x

1 002 283

1 959 010

935 202

-1 023 808

47,74

995 283

1 901 578

877 770

-1 023 808

46,16

7 000

57 432

57 432

0

100,00

16 000

16 000

0

-16 000

x

16 000

16 000

0

-16 000

x

0

0

0

0

x

Spolu

1 333 483

2 377 222

1 217 483

-1 159 739

51,21

mesto

1 313 483

2 306 378

1 141 633

-1 164 745

49,50
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organizácie

20 000

70 844

75 850

5 006

107,07

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o 1 043 739 eur je súčtom ich zvýšenia u organizácií
mesta o 50 844 eur a zvýšenia mesta samého o 992 895 eur. Vo schválenom rozpočte suma 20 000 eur
bola plánovaná na výdavky v Zariadení pre seniorov DUBINA, a to 13 000 eur na nákup zariadení a 7 000
eur na stavebné úpravy. Zmenami v rozpočte zariadenie na kapitálové výdavky rozpočtovalo iba 7 744 eur
na nákup zariadení z vlastných prostriedkov a na nákup vozidla v skutočnosti použili darované finančné
prostriedky v sume 5 006 eur. V pôvodnom rozpočte bolo na kapitálové výdavky v meste rozpočtovaných
1 313 483 eur. Tieto boli uznesením MsZ č. 268/2014 zvýšené o 992 895 eur a pre organizácie o 60 000
eur. Kapitálové výdavky pre organizácie boli na účely vybudovania troch detských ihrísk, a to pre materskú
školu C II, materskú školu pri ZŠ s MŠ Pod hájom aj Pavla Demitru. Pre investície mesta boli odsúhlasené
kapitálové výdavky na stabilizáciu svahu pri kaštieli v sume 95 000 eur, na projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu Dubnického kaštieľa II. etapou v sume 75 000 eur, na zníženie energetickej náročnosti
materských škôl 349 000 eur, na zvýšenie komfortu materských škôl 170 000 eur, na rekonštrukciu
rozvodov kúrenia v materských školách 81 000 eur, dokončenie rekonštrukcie ZŠ Pavla Demitru 16 495
eur, rekonštrukciu miestnych komunikácií 380 000 eur a zostatok na rekonštrukciu chodníkov, resp. časť
ako nešpecifikovaná rezerva.
Z uvedených údajov v tabuľke je vidno, že organizácie – konkrétne Zariadenie pre seniorov DUBINA rozpočtované výdavky prekročili o 5 006 eur. Zariadenie dostalo účelový dar na zakúpenie motorového
vozidla. Mesto kapitálové výdavky čerpalo iba na 49,5 %.
Výkup pozemkov pod komunikáciu B2 neprebiehal podľa predpokladov, keď dosiahol iba 18,28 % plnenie.
Jednak ide o pomerne veľký počet vlastníkov a jednak rokovania o cene majú zdĺhavý priebeh.
Pri investíciách do nákupu strojov, prístrojov a zariadení sú úspory 14 544 eur, keď na kamerový systém
neboli použité financie v sume 3 020 eur, ktorých použitie bolo viazané na grant z Ministerstva vnútra SR.
Tento však mesto získalo až v decembri, čím sa realizácia rozšírenia kamerového systému presunula do
roku 2015. Časť výdavkov vo výške 11 534 eur nebola preinvestovaná na výstavbu, či rozšírenie ihrísk vo
vnútroblokoch sídlisk.
Zo sumy stanovenej v rozpočte (14 000 eur) na nákup osobného automobilu pre potreby zamestnancov
mesta – tzv. referentské vozidlo – zostalo po realizácii tohto nákupu 1 805 eur ako absolútna úspora.
Položka s označením 716 zahŕňa prípravnú a projektovú dokumentáciu. Tu je vykázaná viac ako 50 %
úspora z rozpočtovaných výdavkov, keďže viac ako pol roka boli prostriedky viazané na spracovanie
projektovej dokumentácie II. etapy rekonštrukcie Dubnického kaštieľa. Po súhlase MsZ (august 2014) na
úhradu tejto dokumentácie použiť rezervný fond, nebolo možné z časového hľadiska objednať, resp. dodať
plánovanú dokumentáciu na pôvodne uvažované akcie.
Z celej úspory kapitálových výdavkov mesta takmer 88 % tvorí úspora z realizácie stavieb a ich technického
zhodnotenia, resp. z „ne“-realizácie. Významným faktom tohto nízkeho čerpania bolo to, že na financovanie
rekonštrukcií materských škôl bol schválený cudzí zdroj, teda úver. Na splnenie podmienok úveru a profitu
z neho pri splnení stanovených kritérií na úsporu energií bolo nutné spracovávať rozsiahlu agendu
a samotným prácam muselo predchádzať aj spracovanie projektov, realizácia tejto aktivity v 72,5 % podiele
v sume cca 435 000 eur prešla do roku 2015. Aj rekonštrukcie komunikácií, ktorých financovanie bolo
schválené z rezervného fondu budú realizované až v roku 2015. Pri tejto aktivite boli práce skomplikované
aj rekonštrukčnými prácami na rozvodoch plynu, či výstavbe kanalizácie (Prejta), ktoré sú realizované inými
subjektmi. Aby nedošlo k neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov mesto svoje aktivity ku
koncu roku 2014 preto obmedzilo. Nerealizované rekonštrukcie komunikácií v sume 260 tisíc eur budú
realizované v roku 2015. Z ostatných aktivít neboli zrealizované: parkovisko pri bytovom dome s.č. 1304 –
1308, rozšírenie cintorína, výsadba zelene na Hájoch a niektoré menšie akcie.
Na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení v položke 718 bolo rozpočtovaných 16 000 eur
v programe 1. Boli určené na novú telefónnu ústredňu a obnovu jestvujúcich rozvodov. Táto investícia
nebola ani do konca roku realizovaná.

III. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI, FINANČNÉ
OPERÁCIE
Každá transakcia s finančnými aktívami a pasívami je pre účely rozpočtového procesu finančnou operáciou.
Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povoľujú vykryť schodok súčtu
bežného a kapitálového rozpočtu práve finančnými operáciami, resp. prebytkom, ktoré tieto tvoria.
Prebytok aj v oblasti finančných operácií je tvorený v prípade, ak príjmy sú vyššie ako výdavky. Za príjmy vo
finančných operáciách sa považujú jednak vlastné zdroje, t.j. použitie peňažných fondov vytvorených
v minulých rokoch, jednak cudzie zdroje, a to návratné zdroje financovania, čiže úvery, ako aj zostatky
nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo na
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základ osobitného predpisu, ktoré možno podľa osobitného predpisu použiť na výdavky v súlade s určeným
účelom.
Výdavkami sú splátky úverov, ktoré boli poskytnuté v uplynulom časovom horizonte a sú realizované podľa
uzatvorených úverových zmlúv. Okrem nich môžu byť výdavkami aj pôžičky, či finančné výpomoci.
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

170 000

1 210 000

411 743

-798 257

34,03

finančné operácie - výdavky

435 942

435 942

435 941

-1

100,00

-265 942

774 058

-24 198

-798 256

-3,13

schodok/prebytok

Za uplynulý rok sa zmeny v rozpočte výdavkov finančných operácií nedotkli. Týkali sa iba príjmovej časti,
ktorá bola zvýšená zmenami o 1 040 000 eur. V schválenom rozpočte boli ako príjmové operácie
rozpočtované:
- použitie rezervného fondu na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul. Hurbanovej v sume
85 000 eur,
- použitie finančných prostriedkov z prenesených kompetencií z roku 2013 v sume 60 000 eur,
- použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov od ŽSR poskytnutých v rokoch
predchádzajúcich v sume 25 000 eur.
Uznesením MsZ č. 85/2014 bolo odsúhlasených 95 000 eur z rezervného fondu na stabilizáciu svahu pri
Dubnickom kaštieli, uznesením č. 268/2014 poslanci schválili použitie rezervného fondu v sume 515 000
eur na rekonštrukcie miestnych komunikácií, projektovú dokumentáciu na II. etapu rekonštrukcie kaštieľa,
odstránenie havarijných stavov na základných, resp. materských školách ako aj cudzie zdroje – úver na
rekonštrukčné práce v materských školách. Uznesením č. 1.10/2014 bolo odsúhlasené znížené čerpanie
úveru v roku 2014 na rekonštrukčné práce na materských školách o 170 000 eur (použité vlastné kapitálové
príjmy).
Príjmy z finančných operácií:
(údaje v €)
Finančné príjmy
453 - zostatok prostriedkov z
minulých rokov
454 - prevod prostriedkov z
peňažných fondov
513 - bankové úvery
514 - vratka finančnej
výpomoci
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

85 000

85 000

124 772

39 772

146,79

85 000

695 000

272 723

-422 277

39,24

0

430 000

0

-430 000

x

0

0

14 248

14 248

x

170 000

1 210 000

411 743

-798 257

34,03

Príjmová časť finančných operácií bola splnená iba na 34,03 %. Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich
komentároch, úver na rekonštrukciu materských škôl sa nepodarilo vybaviť do konca roku 2014. Jeho
podiel na finančných príjmoch bol v rozpočte 35,5 %. Rovnako pri čerpaní kapitálových výdavkov je
komentár k jednotlivým akciám, financovanie ktorých bolo zabezpečené prostriedkami z rezervného fondu.
Tento bol vplyvom nesplnenia kapitálových výdavkov čerpaný na 39,2 %. Prekročenie príjmov zo zapojenia
prostriedkov z minulých rokov o 39 772 eur bolo vplyvom vratiek – jednak do rozpočtov rozpočtovým
organizáciám (školy) v sume 47 298 eur, vrátením finančných zábezpek z verejného obstarávania v sume
13 600 eur, vrátením nevyčerpanej časti transferu na krízové centrum v sume 1 080 eur, vrátením
nedočerpaného transferu ZPS DUBINA pre neobsadenosť zariadenia v sume 52 027 eur a zapojením
10 767 eur z prostriedkov od ŽSR na náhradnú výsadbu za zabratú zeleň.
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Výdavky z finančných operácií:
(suma v €)
Finančné výdavky

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel

% plnenia

821 - splácanie úverov

435 942

435 942

435 941

-1

100,00

Spolu

435 942

435 942

435 941

-1

100,00

Celých 100 % výdavkov finančných operácií tvoria splátky úverov. Mesto splácalo v minulom roku tri úvery,
a to úver č. 5079891/0200 sumou 111 504 eur, úver č. 27/002/2004 sumou 221 072 eur a úver č. 27/013/07
sumou 97 590 eur.

IV. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
Prebytok, či schodok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje výpočtom mimo účtovníctva, a to z údajov
a 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.
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 2014 nasledovný:

ROZPOČET

Rozpočet
príjmy

Skutočnosť
príjmy

Rozpočet
výdavky

Skutočnosť
výdavky

rozpočet
prebytok/
-schodok

skutočnosť
prebytok/
-schodok

bežný rozpočet

12 732 437

13 087 344

11 670 515

11 143 947

1 061 922

1 943 397

541 242

246 779

2 377 222

1 217 483

-1 835 980

-970 704

13 273 679

13 334 123

14 047 737

12 361 430

-774 058

972 693

kapitálový rozpočet
Spolu

Výsledkom v pôvodne schválenom rozpočte mesta bol prebytok. Jednotlivými zmenami, ktoré síce
zachovávali status rozpočtu bežného (prebytkový, príp. vyrovnaný) i kapitálového (vyrovnaný, prebytkový
i schodkový) však v konečnom dôsledku znamenali, že výsledok rozpočtového hospodárenia v upravenom
rozpočte je schodok. Tento schodok bol v rozpočte vyrovnaný prebytkom finančných operácií - v podstate
použitím rezervného fondu mesta 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.
Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že v skutočnosti prebytok bežného rozpočtu dosiahol 183 %
rozpočtovanej výšky a schodok rozpočtu kapitálového naopak, nebol naplnený o viac ako 47 %. Hodnotovo
mesto za uplynulý rok dosiahlo prebytok v sume 972 693 eur. Keďže na plnenie rozpočtu sa použili
finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené
na projekty, na náhradnú zeleň, vratky,...), ako aj prostriedky rezervného fondu v celkovej výške 411 743
eur prebytok sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o tieto upravuje rovnako ako o schodok
z finančných transakcií na východiskovú sumu 551 000 eur. Táto hodnota v podstate korešponduje
s prírastkom finančných prostriedkov na účtoch mesta (pozri B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV) pri zohľadnení
sociálneho a rezervného fondu mesta.
Z tejto sumy sa ďalej vylučujú:
- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v ZpS DUBINA v sume 55 075,71 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti
vzdelávania v sume 18 735,76 eur,
- nevyčerpané finančné prostriedky z projektu zo ZŠ s MŠ C I v sume 12 342,41 eur,
- finančné prostriedky na kapitálové výdavky v sume 6 000,00 eur (kamerový systém),
- nevyčerpané prostriedky na chránenú dielňu v CVČ v sume 926,87 eur,
- príjmy ZpS DUBINA za december v sume 4 510,14 eur,
- úroky z dotačného a školského účtu v sume 75,12 eur,
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-

rodinné prídavky 47,04 eur.

Odpočítaním týchto položiek sa dostaneme na sumu 453 287 eur. Podľa § 15, ods.4 zákona č. 583/2004 Z.
z. je takto vyčíslený prebytok zdrojom pre tvorbu rezervného fondu. Ten sa tvorí vo výške určenej
zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z upraveného prebytku. Keďže mesto netvorí iný, ako rezervný fond,
v návrhu uznesenia k hospodáreniu mesta za rok 2014 je odporúčanie, celý prebytok presunúť do
rezervného fondu.
Na hospodárenie mesta ako subjektu verejnej správy je možné pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Jeden –
pre rozhodovanie najdôležitejší – je uvedený vyššie. O použití prebytku rozhoduje mestské zastupiteľstvo,
v prípade schodku potvrdzuje jeho financovanie vlastným uznesením.
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 2014
13 087 344

Hospodárenie mesta
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy mesta

11 874 314

bežné príjmy RO

1 213 030

Bežné výdavky spolu

11 143 947

z toho: bežné výdavky mesta

4 823 826

bežné výdavky RO

6 320 121

Bežný rozpočet

1 943 397

Kapitálové príjmy spolu

246 779

z toho: kapitálové príjmy mesta

241 773

kapitálové príjmy RO

5 006

Kapitálové výdavky spolu

1 217 483

z toho: kapitálové výdavky mesta

1 141 633

kapitálové výdavky RO

75 850

Kapitálový rozpočet

-970 704

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

972 693

Vylúčenie z prebytku

519 406

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

453 287

Príjmy z finančných operácií

411 743

Výdavky z finančných operácií

435 941

Rozdiel finančných operácií

-24 198

PRÍJMY SPOLU

13 745 866

VÝDAVKY SPOLU

12 797 371

Hospodárenie mesta

948 495

Vylúčenie z prebytku

519 406

Upravené hospodárenie obce

429 089

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako
subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, tzv. „metodika ESA 2010“,
pôvodne metodika ESA 95. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky je
výpočet výsledku mesta za rok 2014 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.
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Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010
Vybrané položky hospodárenia

Rok 2014
13 334 124

1. Príjmy spolu
z toho: 100 daňové príjmy

8 102 412

200 nedaňové príjmy

1 754 466

210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
220 administratívne a iné poplatky
230 kapitálové príjmy

71 441
1 354 429
219 209

240, 250 úroky

5 842

290 iné nedaňové príjmy

103 545

300 granty a transfery

3 477 246

2. Výdavky spolu
z toho: 600 bežné výdavky

12 361 429
11 143 946

610, 620 mzdy a poistné

6 222 602

630 tovary a služby

4 017 618

640 bežné transfery

871 692

650 úroky

32 034

700 kapitálové výdavky

1 217 483

710 obstaranie kapitálových aktív
720 kapitálové transfery

1 217 483
0

3. Prebytok (+)/Schodok (-) (1 - 2)

972 695

4. Zahrnutie položiek časového rozlíšenia
zmena stavu pohľadávok

80 095
102 970

zmena stavu záväzkov

-22 875

časové rozlíšenie úrokov

0

časové rozlíšenie daní

0

5. Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3 + 4)

1 052 790

Pozn.: pri zmene stavu záväzkov a pohľadávok sa priraďuje
znamienko (+) alebo (-) podľa ich pozitívneho alebo negatívneho
dopadu na výsledok hospodárenia
Takto vyčíslený výsledok hospodárenia je pre hodnotenia mesta nepodstatný a verejnosť i mestské
zastupiteľstvo sú s ním iba oboznámené.
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HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV
Podľa jednotnej metodiky ministerstva financií k programovému rozpočtovaniu súčasťou programového
rozpočtovania je aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Toto sa
vykonáva s cieľom zabezpečiť informácie o plnení, resp. neplnení merateľných ukazovateľov, t. j. o plnení,
resp. neplnení cieľov schválených programov. V priebehu a na konci rozpočtového roka je tak výsledkom
monitorovania a hodnotenia finančného a programového plnenia rozpočtu posúdenie miery splnenia cieľov,
v prípade nesplnenia niektorých zámerov a cieľov alebo ich nedostatočného splnenia sa uvádzajú
a pomenovávajú príčiny ich nesplnenia, prípadne sa navrhnú opatrenia na odstránenie neželaného stavu.
Monitoring sa spracováva v priebehu roka, hodnotiaca správa na konci hodnotiaceho obdobia, t. j. po
ukončení rozpočtového roka.
Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy
v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na
výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Aj v prípade mesta je rozpočet zostavovaný
v programovej štruktúre, čiže alokuje (delí) výdavky rozpočtu do jednotlivých programov. V rozpočte mesta
bolo stanovených 7 programov (program = súhrn, či skupina navzájom súvisiacich aktivít vykonávaných na
splnenie definovaných cieľov a zámerov) s viacerými podprogramami. Prehľad so sumárnymi výdavkami
podľa týchto kritérií v členení na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančné je uvedený
v nasledujúcich tabuľkách.
Bežný rozpočet
Program/Podprogram
Program 1: Plánovanie, manažment,
kontrola, administratíva
Podprogram 1.1 Riadenie mesta
Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách
a združeniach
Podprogram 1.3 Strategické plánovanie
a projekty
Podprogram 1.4 Daňová a rozpočtová politika
Podprogram 1.5 Kontrola, petície a sťažnosti
Podprogram 1.6 Právne služby pre mesto
Podprogram 1.7 Zmluvné služby a poradenská
činnosť
Podprogram 1.8 Zabezpeč. úloh spojených
s voľbami, ....
Podprogram 1.9 Archív a registratúra
Podprogram 1.10 Vzdelávanie zamestnancov
Podprogram 1.11 Mestský informačný systém
Podprogram 1.12 Autodoprava
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ

Program 2: Služby občanom
Podprogram 2.1 Zbor pre občianske záležitosti
Podprogram 2.2 Sociálne oddelenie
Podprogram 2.3 Opatrovateľská služba
Podprogram 2.4 Centrum neziskových
organizácií
Podprogram 2.5 Matrika
Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta

Program 3: Bezpečnosť
Podprogram 3.1 Mestská polícia
Podprogram 3.2 Mestský dobrovoľný hasičský
zbor
Podprogram 3.3 Civilná ochrana
Podprogram 3.4 Doprava

Program 4: Kultúra a kultúrne
dedičstvo
Podprogram 4.1 Kultúra
Podprogram 4.2 Rozvoj CR, propag. mesta
a kult. podujatí
Podprogram 4.3 Dubnický folklórny festival
Podprogram 4.4 Mestská knižnica
Podprogram 4.5 Dubnické múzeum

Program 5: Životné prostredie

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnenie

Rozdiel na
upravený
rozpočet

% plnenia

1 802 205

1 687 369

1 569 050

-118 319

92,99

197 098

198 448

201 318

2 870

101,45

8 314

8 314

8 180

-134

98,39

7 936

11 129

9 701

-1 428

87,17

20 000
29 460
0

20 000
35 813
0

14 034
34 753
0

-5 966
-1 060
0

70,17
97,04
x

7 680

8 370

5 167

-3 203

61,73

60 000

69 320

72 254

2 934

104,23

0
6 500
64 060
8 520
1 392 637

0
6 500
65 360
10 020
1 254 095

0
5 212
44 784
8 560
1 165 087

0
-1 288
20 576
-1 460
-89 008

x
80,18
68,52
85,43
92,90

2 251 670

2 189 523

2 111 423

-78 100

96,43

5 905
38 645
223 212

5 905
48 345
223 212

4 662
41 174
208 694

-1 243
-7 171
-14 518

78,95
85,17
93,50

1 925

1 925

1 512

-413

78,55

17 243
1 266 880
697 860

17 243
1 274 163
618 730

14 356
1 257 065
583 960

-2 887
-17 098
-34 770

83,26
98,66
94,38

408 937

408 937

376 651

-32 286

92,10

371 123

371 123

343 534

-27 589

92,57

4 551

4 551

4 138

-413

90,92

7 763
25 500

7 763
25 500

4 562
24 417

-3 201
-1 083

58,77
95,75

326 932

326 932

295 022

-31 910

90,24

138 749

139 699

119 149

-20 550

85,29

15 235

14 285

11 510

-2 775

80,57

29 452
48 496
95 000

29 452
48 496
95 000

29 495
41 966
92 902

43
-6 530
-2 098

100,15
86,53
97,79

1 477 227

1 470 727

1 361 016

-109 711

92,54
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Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná
zeleň
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo

Program 6: Starostlivosť o majetok
mesta a jeho rozvoj
Podprogram 6.1 Výstavba
Podprogram 6.2 Správa majetku
Podprogram 6.3 Starostlivosť o majetok DUMAT

Program 7: Školstvo
Podprogram 7.1 Materské školy
Podprogram 7.2 Základné školy
Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity – voľno
časové
Podprogram 7.4 Školské stravovanie
Podprogram 7.5 Neštátne školy a školské
zariadenia
Podprogram 7.6 Šport na školách a školských
zariadeniach
Podprogram 7.7 Prenesený výkon štátnej
správy
Podprogram 7.8 Riadenie školstva
Podprogram 7.9 Sociálna pomoc žiakom NŠ

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY

372 700

451 200

407 631

-43 569

90,34

1 104 527

1 019 527

953 385

-66 142

93,51

1 148 366

1 068 266

968 893

-99 373

90,70

19 000
619 042

20 300
537 642

7 246
451 347

-13 054
-86 295

35,69
83,95
100,00

510 324

510 324

510 300

-24

4 396 859

4 518 761

4 461 892

-56 869

98,74

1 162 700
2 110 000

1 163 573
2 257 331

1 163 650
2 226 096

77
-31 235

100,00
98,62

692 000

718 873

718 869

-4

100,00

265 000

277 580

277 580

0

100,00

48 000

56 358

56 358

0

100,00

13 700

0

0

0

X

29 459

29 459

13 460

-15 999

45,69

75 000
1 000

13 621
1 966

5 514
365

-8 107
-1 601

40,48
18,57

11 812 196

11 670 515

11 143 947

-526 568

95,49

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 526 568 eur. Časť z tejto úspory je
relatívna a časť absolútna. Relatívnou úsporou sa rozumie taká úspora, ktorá sa dosiahla preto, že
výdavok nebol realizovaný a súčasne nebola zabezpečená ani činnosť, alebo hmotný produkt, na ktorý boli
finančné prostriedky určené v rozpočte. Na rozdiel od takejto úspory je absolútna úspora väčším prínosom,
pretože služby alebo produkty boli poskytnuté, avšak za nižšiu finančnú náhradu. Tieto údaje je možné
získať z prílohy k záverečnému účtu, a to konkrétne v časti „PR-iek“, kde sú uvedené nielen programy,
podprogramy, ale i ciele a projekty v nich. Informácie sú tak v kategórii rozpočet, ako i plnenie. Okrem toho
je bežným výdavkom venovaná samostatná stať Záverečného účtu mesta, a to časť A. ÚDAJE O PLNENÍ
ROZPOČTU, resp. stať II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV.
V tej istej skupine je podaný aj rozbor výdavkov kapitálových. Prehľad podľa programov je uvedený
v nasledujúcej tabuľke.
Kapitálový rozpočet
Program/Podprogram
Program 1: Plánovanie, manažment,
kontrola, administratíva

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

plnenie

Rozdiel na
upravený
rozpočet

%
plnenia

34 000

34 000

12 185

-21 815

35,84

20 000
14 000

20 000
14 000

0
12 185

-20 000
-1 815

X
87,04

Program 2: Služby občanom

20 000

7 744

12 750

5 006

164,64

Podprogram 2.6 Rozvoj DD DPD
Podprogram 2.7 Rozvoj ŠZ Prejta

20 000
0

3 872
3 872

3 872
8 878

0
5 006

100,00
229,29

23 560

23 560

20 373

-3 187

86,47

5 000
18 560

5 000
18 560

1 980
18 393

-3 020
-167

39,60
99,10

227 973

224 973

120 344

-104 629

53,49

197 973

194 973

113 275

-81 698

58,10

30 000

30 000

7 069

-22 931

23,56

751 950

2 023 845

988 731

-1 035 114

48,85

711 350
40 600

1 998 845
25 000

970 939
17 792

-1 027 906
-7 208

48,58
71,17

181 000

63 100

63 100

0

100,00

181 000

63 100

63 100

0

100,00

1 238 483

2 377 222

1 217 483

-1 159 739

51,21

Podprogram 1.11 Mestský informačný systém
Podprogram 1.12 Autodoprava

Program 3: Bezpečnosť
Podprogram 3.1 Mestská polícia
Podprogram 3.4 Doprava

Program 5: Životné prostredie
Podprogram 5.1 Životné prostredie a verejná
zeleň
Podprogram 5.2 Odpadové hospodárstvo

Program 6: Starostlivosť o majetok
mesta a jeho rozvoj
Podprogram 6.1 Výstavba
Podprogram 6.2 Správa majetku

Program 7: Školstvo
Podprogram 7.1 Materské školy

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
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Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany. Celkom je úspora
1 159 739 eur, avšak takmer celú sumu je možné považovať za úsporu relatívnu, nakoľko v priebehu roku
neboli realizované viaceré investičné akcie. Aj o nich je podaný obraz v stati II. PLNENIE ROZPOČTU
VÝDAVKOV.
Finančné operácie

Schválený
rozpočet

Program/Podprogram

Program 1: Plánovanie, manažment,
kontrola, administratíva

Rozdiel na
upravený
rozpočet

plnenie

% plnenia

434 405

434 405

434 405

0

100,00

4 239
430 166

4 239
430 166

4 239
430 166

0
0

100,00
100,00

1 537

1 537

1 536

-1

100,00

1 537

1 537

1 536

-1

100,00

435 942

435 942

435 941

-1

100,00

Podprogram 1.1 Riadenie mesta
Podprogram 1.13 Agenda MsÚ

Program 3: Bezpečnosť
Podprogram 3.1 Mestská polícia

SPOLU FINANČNÉ VÝDAVKY

Upravený
rozpočet

Finančné výdavky v uplynulom roku obsahovali iba splátky úverov a splátky finančného leasingu za osobné
automobily zakúpené pre potreby vedenia mesta a mestskej polície. V priebehu roku nedošlo
k mimoriadnym splátkam úverov a tak sa údaje v skutočnosti rovnajú údajom v rozpočte.
V. HOSPODÁRENIE FONDOV
(údaje v €)
FOND

Počiatočný stav k 1.1.2014

Čerpanie

Tvorba

Konečný stav k 31. 12. 2014

sociálny fond

6 404

11 417

11 764

6 057

rezervný fond

640 538

325 030

272 723

692 845

fond rozvoja bývania

0

0

Sociálny fond bol v roku 2014 tvorený z dvoch zdrojov. Prvým, základným, je zákonná tvorba
v dohodnutom percentuálnom podiele 1,25 % z vymeriavacieho základu. Tento zdroj znamenal prevod
finančných prostriedkov do sociálneho fondu vo výške 11 308 eur. Úhrada výdavkov za účasť
zamestnancov DUMATu, na kultúrnom podujatí bola druhým zdrojom a mala hodnotu 109 eur. Celková
tvorba sociálneho fondu za rok 2014 bola 11 417 eur.
Zúčtované výdavky za uplynulý rok boli vo výške 11 654 eur. V súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde a platnou kolektívnou zmluvou boli prostriedky sociálneho fondu použité na:
- stravné v sume 5 459 eur,
- dopravné v sume 1 694 eur,
- regeneráciu v sume 1 830 eur,
- jubileá, príspevok na MŠ, darovanie krvi v sume 708 eur,
- zájazd a spoločenské akcie v sume 2 072 eur.
Nakoľko stravné za IV. štvrťrok v sume 1 363 eur bolo finančne vysporiadané až začiatkom roku 2015 (po
zúčtovaní miezd za december 2014), suma na bankovom účte sociálneho fondu je k 31. 12. 2014 o túto
hodnotu vyššia, je teda 7 420 eur.
Na účte rezervného fondu bolo k 1.1.2014 640 538 eur. Uznesením MsZ pri schválení rozpočtu mesta ako
aj ďalšími v priebehu roku bolo odsúhlasené čerpanie rezervného fondu až do výšky 711 375 eur. Použitie
vyššej čiastky ako bol stav fondu na začiatku roku umožnila skutočnosť, že mesto v roku 2013 svoje
hospodárenie ukončilo prebytkom a tento bol v plnej výške prevedený do tohto fondu. Po realizovaní tohto
prídelu boli zdroje v rezervnom fonde v celkovej sume 965 568 eur. Ak by boli realizované všetky akcie
v plánovanej výške, ktorých financovanie bolo rozpočtované z rezervného fondu, bol predpoklad, že ku
koncu roku vo fonde zostane 254 193 eur. Ako je vidno z údajov vo vyššie uvedenej tabuľke, stav
rezervného fondu mesta k 31. 12. 2014 je 692 845 eur. Je to následkom iba 38 %-tného čerpania tohto
zdroja. Nasledujúca tabuľka dáva prehľad o dosiahnutej skutočnosti podľa akcií.
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Stav RF k 1. 1. 2014

640 538

v rozpočte schválené čerpanie - uzn. MsZ č. 6/2014

85 000

ul. Hurbanova

85 000

20 293

ZŠ s MŠ Pavla Demitru - uzn. MsZ č. 288/2013

16 375

16 372

stabilizácia svahu za krídlom E kaštieľa - uzn. MsZ č.85/2014

95 000

uznesenie MsZ č. 268/2014 zo 14. 8. 2014

515 000

ulica Gagarinova od kruh.objazdu po ul. K Váhu

80 000

ulica Prejtská od ul. Lieskovská po Vystrkov + otoč

140 000

ulica Pažitie od I/61 ku kanálu

30 000

spojnica ul. Prejtská a Družstevná

20 000

119 982

ulica Družstevná

110 000

havárie ZŠ a MŠ

60 000

40 193

PD na II. etapu Rekonštrukcie kaštieľa

75 000

75 883

Čerpanie RF

711 375

272 723

Stav RF k 31. 12. 2014

692 845

Pri realizácii rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Hurbanova sa rokovaniami s investorom
rekonštrukcie rozvodov vody dosiahla dohoda, že na skutočných výdavkoch sa bude podieľať a tak mesto
dosiahlo nielen relatívnu, ale aj absolútnu úsporu svojich financií.
Dokončenie rekonštrukcie ZŠ s MŠ Pavla Demitru si vyžiadalo 16 372 eur.
Nakoľko mesto sa v rámci výzvy zapojilo do projektu rekonštrukcie kaštieľa, bola spracovaná projektová
dokumentácia na II. etapu, ktorá obsahuje aj stabilizáciu uvedeného svahu, vlastné finančné prostriedky na
tento účel nebolo potrebné čerpať. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rekonštrukciu kaštieľa
bola podpísaná, verejné obstarávanie prostredníctvom obchodného vestníka sa uskutočnilo a po ukončení
a uzavretí elektronickej aukcie bude podpísaná zmluva s jej víťazom na realizáciu prác.
Z účelovo určených finančných prostriedkov boli vyčerpané prostriedky na už spomenutú projektovú
dokumentáciu v hodnote 75 883 eur a zo sumy 60 000 na riešenie havarijných stavov ZŠ s MŠ bolo
vyčerpaných 40 193 eur, a to na:
- zakúpenie 2 ks sporákov do kuchyne v ZŠ s MŠ C I suma 700 eur,
- odstránenie havárie kanalizácie v školskej jedálni ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 17 880 eur,
- odstránenie havárie strechy na pavilóne ZŠ s MŠ Pavla Demitru v susme 13 223 eur,
- zakúpenie sporákov do jedálne a opravy v MŠ C II v sume 8 390 eur.
Aj keď boli rezervované finančné prostriedky na komunikácie podľa uznesenia č. 268/2014, k ich realizácii
nedošlo v plnom rozsahu. V mestskej časti Prejta bola v roku 2014 robená kanalizácia iným právnym
subjektom a tieto práce posunuli termíny realizácie rekonštrukcie komunikácií. Z väčšej časti bola
rekonštruovaná komunikácia na ul. Prejtskej aj s otočom, kde bolo preinvestovaných 119 982 eur. Ostatné
plánované akcie je potrebné presunúť do roku 2015.
Keďže mesto nemá úver súvisiaci s poskytnutím prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a nemá
ani záväzky voči nemu, netvorí ani vlastný fond rozvoja bývania.
Keďže mesto nemá úver súvisiaci s poskytnutím prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a nemá
ani záväzky voči nemu, netvorí ani vlastný Fond rozvoja bývania.

A. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2014 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO
SFOV 1-01 k 31.12.2014 predstavuje sumu 48 035 004 eur.
Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2014
predstavujú rovnakú sumu, teda 48 035 004 eur.
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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 okomentovanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

AKTÍVA

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Spolu majetok

47 420 689

48 044 754

48 035 004

Neobežný majetok

28 120 503

28 665 195

28 450 180

58 523

46 242

87 558

dlhodobý hmotný majetok

24 346 224

24 903 197

24 646 866

dlhodobý finančný majetok

3 715 756

3 715 756

3 715 756

19 277 163

19 355 038

19 561 084

2 222

1 119

1 580

14 333 930

13 978 530

13 587 135

0

0

0

294 969

545 106

540 499

4 631 794

4 830 283

5 431 870

návratné finančné výpomoci

14 248

0

0

Časové rozlíšenie

23 023

24 521

23 740

dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok
zásoby
zúčtovacie vzťahy
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančné účty

K hodnoteniu hospodárenia mestu s jeho majetkom sú rozhodujúce údaje vyjadrené ako „netto“.
Medziročne mesto vykazuje jeho zníženie o 9 750 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 brutto vyjadrení obsahuje softvér, drobný dlhodobý
nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok a obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.
Medziročný
pokles hodnoty majetku v kategórii softwaru o sumu 2 095 eur súvisí s oprávkami, resp. odpismi tohto
majetku. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok vo finančnom vyjadrení zaznamenal prírastok 71 675 eur
(generel dopravy za 30 645 eur, urbanistické štúdie za 41 030 eur) pri zúčtovaní oprávok za 28 264 eur.
Dlhodobý hmotný majetok má viac ako 51 %-tný podiel na majetku mesta a viac ako 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. Za uplynulý rok bol účtovaný prírastok majetku v kategórii pozemkov, a to o 43 874 eur. Prírastok
za 53 785 eur zahŕňa samotnú kúpu pozemkov za 6 215 eur a pozemky v hodnote 47 570 eur vyplynuli zo
zákonom daného prevodu vlastníctva (delimitácia) pozemkov podľa aktualizovaných geometrických plánov
a súčasne úbytok pozemkov v sume 9 912 eur.
Majetok mesta v zostatkovej cene v kategórii „stavby“ vzrástol o 68 454 eur, keď ako zvýšenie majetku
v tejto skupine bolo účtovaných 1 312 293 eur s oprávkami 866 593 eur, zverenie do správy za 437 668 eur
s oprávkami 60 422 eur.
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Hodnota samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí medziročne poklesla o 62 798 eur, keď
bolo zaradené iba rozšírenie kamerového systému v sume 1 980 eur a boli zúčtované oprávky v celkovej
sume 64 778 eur.
U dopravných prostriedkov bolo zaradené referentské vozidlo v hodnote 12 185 eur a súčasne zúčtované
oprávky.
Poslednou skupinou dlhodobého hmotného majetku v prípade mesta je účet 042 – obstaranie dlhodobého
hmotného majetku. Stav majetku na tomto účte klesol o 295 568 eur, čo bol dopad z novonadobudnutých
investícií v hodnote 1 155 488 eur a zaradených investícií za 1 451 919 eur. Zaúčtovaním opravných
položiek k tomuto majetku v hodnote 863 eur sa v konečnom dôsledku odsúhlasíme na zníženie obstarania
majetku uvádzaného v súčte dlhodobého hmotného majetku vo výkaze Súvaha.
Konkrétne akcie, ktoré boli účtované ako obstaranie dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcich
tabuľkách.
042 - prírastky

Hodnota v €
11 314,26

Nákup pozemkov
TI Háje II. kvadrant – IBV (archeologické práce)

362,26

TI Háje II. kvadrant – HBV (zábradlie)

1 809,42

Prezentačná miestnosť v MsDK

209 549,58

Rekonštrukcia MK na ul. Mladých budovateľov

30 704,38

Rekonštrukcia MK ul. Hurbanova

20 292,89

Rekonštrukcia Námestia MS (spoluúčasť)

10 000,00

Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova

57 577,20

Rekonštrukcia MK ul. Prejtská

119 982,00

Rekonštrukcia chodníka Prejta - Vystrkov

2 747,00

Parkovisko pri byt. dome č. 1304 – 1308

57 215,33

Parkovisko – starý cintorín

67 607,20

Parkovisko Pod hájom pri b.d. 1358 – 1359

47 233,28

Úprava vchodov na sídlisko Pod kaštieľom do b.d.č.627
Úprava schodiska a chodníka pri šport. areáli ZŠ s MŠ P.
Demitru k ul. Hurbanovej
Chodník - ul. Kollárova

6 193,00

Autobusová zastávka pri DELTE

3 128,00

Rozšírenie kamerového systému (v podchode)

1 980,00

3 816,00
4 694,00

Zniž.energ.náročnosti ZŠ s MŠ C II dokončenie z r.2013

16 491,98

Zníž.energ.náročnosti MŠ C II 72 (Zväzarm)

47 519,50

Rekonštrukcia MŠ Pod hájom

105 273,22

Výmena okien a dverí na MŠ C II č. 85

35 572,79

Plocha pod kontajnery Pod hájom 964 – 965

2 367,00

Plocha pod kontajnery na ul. Hasičskej 1091/69

2 672,00

Plocha pod kontajnery ul. Hasičská 1088/54

4 716,00

Plocha pod kontajnery SPK 640

2 807,87

Plocha pod kontajnery SPK 634 - 644

2 757,50

Plocha pod kontajnery SPK 641

2 482,56

Prístrešky na kontajnery (2 ks)

7 069,20

Detské ihrisko vnútroblok Háje

54 467,03

Rekonštrukcia povrchov detsk.ihriska Pod hájom

39 998,49

Detské ihrisko CNO (hracie prvky)

17 000,00
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Osobné vozidlo Škoda Roomster Ambition

12 185,00

4 svetelné miesta VO Pod hájom, vnútroblok 1085-1099

7 718,95

3 svetelné miesta VO – Dolné Kolonky

1 045,49

2 svetelné miesta VO – tzv. Macov dvor

2 624,06

2 svetelné miesta VO – Pod hájom, vnútroblok 1085 – 1099

2 531,40

2 svetelné miesta VO – Nad kostolom a ul. Strojárov

744,55

PD - Úprava vnútrobloku byt. domov ul. Partizánska

2 600,00

PD Rekonštrukcia kaštieľa

75 823,18

PD rekonštrukcia MŠ Pod hájom

6 060,00

PD rozšírenie parkoviska pri b.d.č.84

300,00

PD rekonštrukcie MŠ C II 72 (Zväzarm)

4 920,00

PD rekonštrukcie MŠ C II 85 (ZŠ s MŠ P. Demitru)

6 120,00

PD parkoviska pri b.d.č.s. 1358 (800+900

1 700,00

Architekt.štúdia - rekonštrukcie podchodu pri SPŠ

1 740,00

PD Úprava komunikácie a parkoviska pri b.d.74 a79

1 900,00

Štúdia – obytný súbor Nad brehom

7 850,00

Štúdia rozšírenia cintorína

5 294,00

Urban.štúdia Kvášovec – rodinné domy

2 160,00

Geodet.práce - pešia zóna pri Dubnickom potoku (DuTaF)

2 570,00

PD generel dopravy

12 200,00

Spolu

1 155 487,57

K 1. 1. 2014 malo mesto nedokončené investície v sume 1 002 626 eur. Zaúčtovaním vyššie uvedených
akcií tento stav dosiahol sumu 2 158 113 eur. V priebehu roku bolo do používania zaradené:
042 - úbytky

hodnota v €
159 117,27

TI Háje II. kvadrant - IBV
TI Háje II. kvadrant – HBV (zábradlie)

1 809,42

TI Háje III. kvadrant

11 823,09

Rekonštrukcia parku

147 956,21

Parkovisko pri b.d.1096 a 1097

52 908,25

Plocha pod kontajnery SPK 641

2 482,56

Plocha pod kontajnery SPK 640

2 807,87

Plocha pod kontajnery SPK 634 - 644

2 757,50

Plocha pod kontajnery Pod hájom 964 – 965

2 367,00

Prístrešky na kontajnery (2 ks)

7 069,20

Plocha pod kontajnery na ul. Hasičskej 1091/69

2 672,00

PD rozšírenie parkoviska pri b.d.č.84

300,00

Úprava vchodov na sídlisko Pod kaštieľom do b.d.č.627

6 193,00

PD parkoviska pri b.d.č.s. 1358 (800+900

1 700,00

Zameranie lokality Háj, Kanada

4 790,00

Rozšírenie kamerového systému (v podchode)

1 980,00

Parkovisko Pod kaštieľom 643

36 576,87

PD generel dopravy

30 645,24

Grotta – autorský dohľad

150,00
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Úprava zelene v kruhovom objazde za železničnou traťou
PD rekonštrukcia ZŠ s MŠ C II

2 734,44
26 555,14

Lokalita Kvášovec

1 890,00

Urbanistická štúdia Podháj – rodinné a bytové domy

11 880,00

Urbanistická štúdia Podháj – rezidenčné bývanie

7 020,00

Urbanistická štúdia Kvášovec – rodinné domy

7 600,00

Parkovisko pri vstupe – starý cintorín

68 470,20

Detské ihrisko vnútroblok Háje

54 467,03

Prezentačná miestnosť v MsDK

209 549,58

Rekonštrukcia povrchov detsk.ihriska Pod hájom

39 998,49

Zniž.energ.náročnosti ZŠ s MŠ C II dokončenie z r.2013

16 491,98

Zníž.energ.náročnosti MŠ C II 72 (Zväzarm)

47 519,50

Optická sieť SWAN

86,40

Úprava schodiska Pod hájom b.d.1097 a 1085

3 237,00

Úprava MK na ul. Mladých budovateľov pri podchode

31 954,38

Parkovisko pri b.d.č.s.1304 – 1308
Úprava schodiska a chodníka pri šport. areáli ZŠ s MŠ P. Demitru
k ul. Hurbanovej
Osobné vozidlo Škoda Roomster Ambition

58 115,33
3 816,00
12 185,00

4 svetelné miesta VO Pod hájom, vnútroblok 1085-1099

7 718,95

3 svetelné miesta VO – Dolné Kolonky

1 045,49

2 svetelné miesta VO – tzv. Macov dvor

2 624,06

2 svetelné miesta VO – Pod hájom, vnútroblok 1085 – 1099

2 531,40

2 svetelné miesta VO – Nad kostolom a ul. Strojárov
Štúdia – obytný súbor Nad brehom

744,55
7 850,00

Rekonštrukcia MK ul. Hurbanova

20 292,89

Rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova

57 577,20

Rekonštrukcia MK ul. Prejtská

119 982,00

Chodník - ul. Kollárova

4 694,00

Parkovisko Pod hájom pri b.d. 1358 – 1359

47 233,28

Autobusová zastávka pri DELTE

3 128,00

Výmena okien a dverí na MŠ C II č. 85

35 572,79

Plocha pod kontajnery ul. Hasičská 1088/54

4 716,00

Rekonštrukcia chodníka Prejta - Vystrkov

2 747,00

Nákup pozemkov

53 785,31

SPOLU

1 451 918,87

019 - nehmotný majetok

71 675,24

021 - stavby

1 312 293,32

022 - samostatne hnuteľné veci (kamery a dataprojektor)

1 980,00

023 - dopravné prostriedky

12 185,00

031 - pozemky

53 785,31

Úbytky z účtu 042 sú účtované ako prírastky na majetkových účtoch 019, 021, 022, 023 a 031.
Po zaradení týchto investícií do odpisovaného majetku zostali na účtoch obstarania dlhodobého majetku
tieto položky:
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Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – účet 041
Digitálne ortofotomapy
Rastové mapy

K 31.12.2014
5 938,80
157,70

Spolu

6 096,50

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku – účet 042
Rekonštrukcia kaštieľa (krídlo C, D, E)
Rekonštrukcia MŠ Pod hájom

K 31.12.2014
287 197,62
105 273,22

Rekonštrukcia námestia MS

10 573,85

PD - Rozšírenie potoka Dubničanka

398,32

Odborné orezanie alejí

6 133,89

Detské ihrisko CNO (hracie prvky)

17 000,00

Kompostovisko – nákup betónu

106,01

Osobné vozidlo Škoda Superb

25 990,00

Osobné vozidlo Renaut Mégane Generation - MsP

11 239,01

PD - Úprava vnútrobloku byt. domov ul. Partizánska

2 600,00

Štúdia rozšírenia cintorína

5 294,00

PD – budova bývalej práčovne a čistiarne

1 750,00

PD zberná komunikácia B2 Dca – N. Dca

40 011,95

PD zberná komunikácia B2 ul. Hasičská, Obrancov mieru

35 796,50

PD parkovací dom

4 080,00

PD rekonštrukcia a modernizácia polikliniky

1 752,00

PD stredisko triedeného zberu

93 468,47

PD plocha pri hoteli Filagor (ZAAR)

3 136,09

PD plocha pri MsÚ (ZAAR)
PD plocha na sídlisku Pod háj pri „U“ (ZAAR)

3 215,19
24 568,83

PD rekonštrukcie MŠ C II 72 (Zväzarm)

4 920,00

PD rekonštrukcie MŠ C II 85 (ZŠ s MŠ P. Demitru)

6 120,00

PD Úprava komunikácie a parkoviska pri b.d.74 a79

1 900,00

Architekt.štúdia - rekonštrukcie podchodu pri SPŠ

1 740,00

PD riešenia zelene a chodníka – starý cintorín

1 956,50

Geodet.práce - pešia zóna pri Dubnickom potoku (DuTaF)

2 570,00

PD parkoviska Prejta - Vystrkov

843,00

PD rekonštrukcia podchodu

500,00

PD rekonštrukcia MŠ Pod hájom

6 060,00

Spolu

706 194,45

Obstaranie dlhodobého majetku (účet 041 + účet 042)

712 290,95

Dlhodobý finančný majetok udáva vo finančnom vyjadrení hodnotu cenných papierov a vkladov do
spoločností. Mesto účtuje v troch 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 %),
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-

Realizovateľné cenné papiere a podiely 3 636 091 € (Dca THERM, a.s. s 5,7 %, Považská
vodárenská spoločnosť, a.s. s 15,6 % a Dexia banka Slovensko, resp. Prima Banka, a.s. s 0,01 %).
V porovnaní s minulým rokom v tejto skupine majetku nedošlo k žiadnym zmenám. Podklady na
vymazanie s.r.o. Dubnica Invest boli odovzdané na súd, avšak do konca roku tento o výmaze
nerozhodol, čím mestu v roku 2015 vzniká povinnosť úhrady daňovej licencie za túto spoločnosť
v sume 480 eur, Ani v roku 2014 nik z akcionárov a.s. MFK Dubnica nad Váhom neprejavil záujem
o odkúpenie akcií, ktoré vlastní mesto. Prínosom mesta z vlastníctva cenných papierov, resp. akcií
boli dividendy v hodnote 1 962 eur z výsledkov hospodárenia a.s. Dca THERM.

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.
V skupine zásob sú ako materiál evidované kancelárske a hygienické potreby v celkovej sume 1 581 eur, čo
je v porovnaní so stavom spred roka nárast o 462 eur. Takmer 92 % týchto zásob tvoria zásoby
kancelárskych potrieb. Zostatok sú potreby hygienické.
V skupine zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy je podskupina zúčtovanie transferov rozpočtu obce
a vyššieho územného celku, ktoré zodpovedá účtu 355, kde sa účtujú vzťahy medzi mestom a jeho
organizáciami zachytávajúce kapitálové transfery, zverenie majetku do správy a odpisy tohto majetku. Tvorí
viac ako 69 % vykázanej hodnoty obežného majetku. Pokles oproti minulému obdobiu o 233 629 eur súvisí
na jednej strane so zaradením majetku nadobudnutého nimi počas roka, resp. zvereného im do správy
v sume 448 090 eur (nákup sporákov v MŠ C II za 5 668 eur a detské ihrisko za 19 993 eur, detské ihrisko
pri MŠ Pod hájom za 17 442 eur, detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Pavla Demitru za 19 996 eur, zariadenia
v DUBINE za 7 744 eur a zverenie do správy v hodnote 377 246 eur - ZŠ s MŠ Pavla Demitru).
Na strane druhej je zúčtovanie odpisov im zvereného majetku v sume 681 719 eur.
Okrem toho je v tejto skupine aj účet 351, kde sú evidované vlastné príjmy organizácií nepoužité
v sledovanom roku, ktoré pri ich vrátení (DUBINA v sume 4 510 eur) sú predmetom odpočítania z prebytku
hospodárenia mesta.
Pre skupinu dlhodobých pohľadávok mesto nemá náplň.
Hodnota krátkodobých pohľadávok po korekciách v porovnaní s rokom predchádzajúcim poklesla o 4 607
eur.
Ako korekcie sú účtované opravné položky k pohľadávkam, ktoré K 31. 12. 2014 dosiahli hodnotu 520 946
eur (k 1.1.2014 mali hodnotu 607 733 eur), keď sa tu premietlo ich zníženie o 214 834 eur a ich dotvorenie
o 128 047 eur. Zníženie bolo dosiahnuté uhradením záväzku ASS n. o., v sume 213 529 eur, doplatením
blokových pokút v sume 1 090 eur a doplatením za komunálny odpad v sume 215 eur. Zvýšenie opravných
položiek bolo v oblasti dani z nehnuteľností v sume 126 375 eur, dani za psa v sume 1 506 eur a pokuty za
životné prostredie v sume 166 eur. Premietlo sa tu aj zníženie trvalej zálohy za poštové služby o 800 eur.
Hodnota krátkodobých pohľadávok bez korekcií je k 31. 12. 2014 celkom 1 061 444 eur, kde sú:
- Trvalá záloha na poštové služby v sume 1 690 eur, pokles oproti minulému roku o 800 eur,
- Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 244 759 eur, pokles oproti minulému roku o 7 767 eur,
- Pohľadávky z daňových príjmov v sume 719 879 eur, nárast oproti minulému roku o 235 703 eur,
- Iné pohľadávky v sume 95 116 eur, pokles oproti minulému roku o 210 502 eur.
Zloženie pohľadávok z nedaňových príjmov bez korekcií je:
komunálny odpad
odberateľské faktúry
odpredaj a nájom bytov DUMAT
výkon správy bytov DUMAT
pokuty udelené MsP
prenájom budov, priestorov, pozemkov
poplatky a pokuty za znečisťovanie ovzdušia, priestupky
poplatky od opatrovaných – opatrovateľská služba
pokuty za životné prostredie a odpady
výťažky z lotérií

160 941 eur - pokles o 27 773 eur,
45 695 eur – nárast o 14 435 eur,
2 210 eur – nárast o 1 082 eur,
3 397 eur – pokles o 160 eur,
16 235 eur – pokles o 114 eur,
9 517 eur – nárast o 3 714 eur,
128 eur - bez zmeny,
1 554 eur – nárast o 730 eur,
4 083 eur – nárast o 149 eur,
997 eur – nárast o 168 eur.

Z uvedených hodnôt je zrejmé, že najvyšší pokles bol zaznamenaný u pohľadávok za komunálny odpad.
Tieto pohľadávky sú vymáhané v spolupráci s exekútorskými úradmi, čím dochádza k ich vymoženiu, ale
pre daňových poplatníkov je to cesta drahšia, pretože okrem poplatku za odpad sú nútení uhrádzať aj trovy
exekúcie, ktoré sú v porovnaní so samotným poplatkom 2-3 krát vyššie.
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V uplynulom roku bola účtovaná ako pohľadávka za komunálny odpad suma 798 378 eur. Úhrady dosiahli
hodnotu 826 151 eur, teda viac o 27 773 eur (pokles doterajších pohľadávok). Napriek tomu
v pohľadávkach je evidovaná hodnota 160 941 eur.
Voči neplatičom mesto uplatňuje exekučný postup, čím však pre nich dlžná suma narastá o exekučné trovy,
čo spravidla je 2-3x vyššia hodnota ako je hodnota samotnej pohľadávky mesta. Napriek tomuto faktu si
daňoví poplatníci neplnia svoju povinnosť včas, resp. vôbec.
Minimálne poklesli aj pohľadávky za výkon správy bytov a pokuty od MsP. Predpis pohľadávok za rok 2014
bol 15 556 eur, ich úhrada 14 065 eur spolu s úhradou pohľadávok z roku 2013 v sume 1 651 eur stanovila
výsledok tejto skupiny pohľadávok k 31. 12. 2014 na hodnotu 3 397 eur. Pohľadávky za správu bytov
v sume 3 397 eur sa teda týkajú roku 2014 v sume 1 491 eur a suma 1 906 eur je z rokov
predchádzajúcich.
Pokuty od MsP v celkovej hodnote 16 235 eur sú rozdelené podľa rokov, a to za roky 2006 – 2009 v sume
5 955 eur, roky 2010 – 2011 v sume 4 635 eur, roky 2012 – 2013 v sume 4 117 eur a z roku 2014 suma
1 528 eur. Aj keď sú tieto pohľadávky dané na exekúciu, viaceré z nich sú nevymožiteľné, pretože dlžníci
nemajú majetok a nakoniec exekučné trovy hradí exekútorovi oprávnený, t.j. mesto.
Naopak, najvyšší nárast zaznamenali pohľadávky z odberateľských faktúr, ktoré vzrástli o 14 435 eur. Ich
výsledná hodnota 45 695 eur sa skladá z kapitálových pohľadávok 28 390 eur (kanalizačné prípojky
a zhodnotené pozemky) a pohľadávok bežných v sume 17 304 eur. Tieto tvoria pohľadávky za:
- odber druhotných surovín v sume 16 300 eur,
- prenájom PCOO v sume 525 eur,
- reklamu v Dubnických novinách v sume 340 eur,
- odstránenie bilboardov v sume 95 eur,
- kosenie pozemku v sume 44 eur.
O 64 % narástli pohľadávky za prenájom budov, priestorov a pozemkov, kde ku koncu roku svoje záväzky
neuhradili nájomcovia pozemkov v sume 8 715 eur a nájomcovia budov a priestorov za 803 eur.
Za odpredaj bytov spravovaných DUMATom vzrástli pohľadávky o viac ako tisíc eur, keďže boli doúčtované
do správnej výšky u jednotlivých kupujúcich (odstránenie chybného podkladu z DUMATu). Celková suma je
2 210 eur a dlžníkmi sú dve osoby. Z toho p. Milan Rýdzi mal splatiť 1 424 eur do 6/2014 a p. Alena
Čuboňová má splatnosť 799 eur určenú do 5/2017.
Poplatky za opatrovateľskú službu stúpli o 730 eur. Suma sa skladá z pohľadávok za mesiac december
(úhrady v januári nasledujúceho roku) v hodnote 1 593 eur, pohľadávok za rok 2013 v sume 50,62 eur,
z roku 2012 v sume 52,29 eur pri súčasnom odpísaní cez ŠaLK v sume 30,78 eur a premietnutí preplatkov
v sume 116,99 eur.
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú z minulých rokov (2007 – 2011) v sume 128 eur a vzhľadom na
počet dlžníkov (sedem) a ich individuálne podlžnosti nie je rentabilné ich exekučné vymáhanie. Pohľadávky
sú v exekučnom vymáhaní.
Mierne narástli pokuty za znečisťovanie životného prostredia a dosiahli hodnotu 4 083 eur. Tieto pokuty
z rokov 2006 – 2011 sú v exekučnom vymáhaní a z roku 2013 sumu 66 eur riešia zamestnanci mesta.
Aj pohľadávky z výťažkov z lotérií mierne stúpli – o 168 eur, avšak všetko sú to pohľadávky za december
2014, ktoré sú splatné v januári 2015.
Nárast pohľadávok z daňových príjmov rovnako ako v minulom období bol zaznamenaný aj v období
sledovanom. Opäť tieto pohľadávky narástli, a to o 235 703 eur a dosiahli hodnotu 719 879 eur. Je to nárast
o viac ako 48 %. Celkom boli vystavené predpisy za 2 087 598 eur, avšak ich úhrady dosiahli hodnotu
1 851 895 eur. Najväčší podiel na daňových príjmoch tvoria dane z nehnuteľností a tak je tomu aj v prípade
pohľadávok. Ich podiel je 96 %. Rozdelenie je nasledovné:
- pohľadávky na dani z pozemkov sú 18 249 eur (medziročný nárast o 222 eur),
- pohľadávky na dani zo stavieb sú 672 718 eur (medziročný nárast o 236 245 eur),
- pohľadávky na dani za byty sú 13 966 eur (medziročný pokles o 2 992 eur).
V kategórii dane z nehnuteľností mesto eviduje 9 352 daňovníkov (medziročný nárast o 41 daňovníkov), či
už fyzických alebo právnických osôb. Od dane z pozemkov je oslobodených 6 daňovníkov, od dane zo
stavieb 56 daňovníkov. Za uplynulý rok podliehalo dani z pozemkov celkom 39 771 935 m² s hodnotou
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vyrubenej dane 172 330 eur. Počet zdaňovaných stavieb bol 4 765, hodnota dane 1 753 207 eur. Za 6 507
bytov s rozlohou 431 483 m² bola 6 180 poplatníkom vyrubená daň v hodnote 74 411 eur, pri nebytových
priestoroch s rozlohou 8 260 m² 112 poplatníkom suma 17 231 eur. V súčte boli vydané rozhodnutia na
dani z nehnuteľnosti v sume 2 017 179 eur.
Celkom mesto eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností sumu 704 933 eur. Z nej právnické osoby dlhujú
660 835 eur a fyzické osoby 45 098 eur.
Ako je uvedené vyššie, tieto pohľadávky zaznamenali v porovnaní s rokom predchádzajúcim opätovne
nárast. Úsilie zamestnancov i spolupráca s exekútorskými úradmi prináša úspech iba čiastočne, aj to viac
menej u fyzických osôb. Právne subjekty sa mnoho krát legislatívne „pripravia“ na neplatenie svojich
záväzkov, medzi ktoré zaraďujú aj miestne dane. Ich vstupu do konkurzu, likvidácie, prípadne vymazaním
subjektu z obchodného registra mesto zabrániť nevie a v konečnom dôsledku prichádza o príjmy.
Z evidencie dlžníkov k 31. 12. 2014 za daň z nehnuteľností v súlade s § 23b zákona č. 511/1992 Zb.
Na daň za psa boli vystavené rozhodnutia za 31 303 eur. Uhradená daň bola vo výške 29 694 eur, čím
pohľadávky narástli medziročne o 1 609 eur. Takže neuhradených zostalo 5 % z rozhodnutiami stanovenej
hodnoty a celkový dlh na dani za psa dosiahol 9 425 eur.
Pri dani za ubytovanie bol vývoj obdobný. Celkom bolo predpísaných 32 134 eur, uhradených bolo 31 410
eur, čím pohľadávky medziročne zaznamenali nárast o 724 eur a dosiahli hodnotu 5 521 eur.
Na tejto sume sa podieľajú 3 subjekty. Najväčším dlžníkom je a.s. Novelcar, Nová Dubnica, ktorá má
podlžnosť v sume 4 503 eur za 10. a 11. mesiac roku 2014, METAL CONTROL, s.r.o. za 11. mesiac 2014
a Marta Magálová – neuhradená daň od mája do novembra 2014.
V kategórii iné pohľadávky suma medziročne významne poklesla. Bolo to v dôsledku uhradenia kúpnej
ceny nehnuteľnosti spoločnosťou ASS, n. o., (pôvodne SASS, n. o.) po silnom tlaku mesta na uvedenú
organizáciu. Mesto pristúpilo dokonca k exekučnému vymáhaniu tejto pohľadávky. Výsledkom bol príjem do
rozpočtu mesta v sume 213 529 eur (takmer 6,5 mil. slovenských korún). Zmenou rozpočtu bola väčšia časť
týchto finančných prostriedkov použitá na rekonštrukcie materských škôl v meste – pozri kapitolu II.
PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV, časť Kapitálové výdavky.
Bez pohybu zostali pohľadávky za výkon správy DUMATu v sume 90 318 eur. Pohľadávka za predaj bytu
zo zmluvy č. 768/2006 poklesla o 864 eur.
Ako pohľadávka voči sociálnej poisťovni je evidovaná suma 3 891 eur z ročného zúčtovania. Táto suma
bola začiatkom roku pripísaná na účet mesta a pohľadávka bola vynulovaná.
Finančné účty so stavom 5 431 870 eur zodpovedajú stavom finančných prostriedkov na účtoch mesta.
V porovnaní s koncoročným stavom k 31. 12. 2013 je to nárast o 601 587 eur, čo v podstate korešponduje
s vyčísleným prebytkom hospodárenia mesta za rok 2014. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky,
ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už svojim organizáciám (školy – nevyčerpané finančné
prostriedky z prenesených kompetencií, projekty), iným subjektov – účelovo určené a nevyčerpané
prostriedky, poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo
štátneho rozpočtu, atď.
Poslednou položkou na strane aktív je časové rozlíšenie, ktoré obsahuje náklady budúcich období
v celkovej sume 11 113 eur (poistenia, predplatné, členské,) a príjmy budúcich období 12 627 eur
PASÍVA

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Vlastné imanie a záväzky

47 420 689

48 044 754

48 035 004

Vlastné imanie

34 905 353

36 114 213

35 679 422

výsledok hospodárenia

34 905 353

36 114 213

35 679 422

Záväzky

2 945 656

2 496 262

1 841 088

rezervy

72 174

78 861

35 230

zúčtovacie vzťahy

50 999

194 140

93 011

dlhodobé záväzky

11 390

20 810

14 688

522 510

344 037

269 917

krátkodobé záväzky
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bankové úvery

2 288 583

1 858 414

1 428 242

Časové rozlíšenie

9 569 680

9 434 280

10 514 494

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 1 054 352 eur, čo je takmer o 84 tisíc viac ako v roku predchádzajúcom.
Záväzky v úhrnnej hodnote 1 841 088 eur v porovnaní s rokom predchádzajúcim klesli o 655 174 eur a
zahŕňajú päť skupín.
Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 35 230 eur
a sú vyjadrením rezervy na audit, životné jubileá, odchod do dôchodku a prebiehajúce súdne spory.
Rezervy na mzdy a odvody, ani na nevyčerpané dovolenky sa podľa novej metodiky v roku 2014 už
netvorili.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce je náplňou pre zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy s hodnotou
93 011 eur. Oproti minulému obdobiu je to pokles o 101 129 eur. Na koncoročnej hodnote záväzkov v tejto
skupine má takmer 60 %-tný podiel záväzok v sume 55 075 eur, čo je záväzok za ZPS DUBINA. Ďalej
normatívne prenesené kompetencie na školy v sume 18 736 eur, rodinné prídavky 47 eur a výnosy z úrokov
75 eur. Tieto finančné prostriedky je potrebné vrátiť poskytovateľovi alebo zapojiť do rozpočtu v roku 2015
(školstvo).
Dlhodobé záväzky so sumou 14 687 eur (medziročne pokles o 6 122 eur) zodpovedajú stavu sociálneho
fondu ku koncu roka v sume 6 057 eur a záväzkom z nájmu v sume 8 630 eur (Renault Mégane a Škoda
Superb).
Krátkodobé záväzky sú súčtom siedmich skupín a ich hodnota oproti minulému roku klesla o 74 120 eur
a dosiahla hodnotu 269 917 eur. V nej sú záväzky voči dodávateľom v hodnote 113 311 eur, ktoré sú
v podstate splatné v roku 2015. Sú rozdelené na kapitálové a bežné. V kapitálových v sume 10 432 eur sú
záväzky voči s.r.o. LP priemyselné podlahy v sume 6 600 eur za spoluúčasť na oprave betónových plôch
na Námestí Matice slovenskej (zadržané z fakturovanej sumy 10 000 eur) a záväzky voči s.r.o. AREA PLUS
v sume 3 232 eur za stavebné práce na materskej škole – splatná v januári 2015.
K významným dodávateľom, ktorých pohľadávky sú tu účtované ako „bežné“ patria najmä:
1. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 77 048 eur,
2. ASFA – KDK, s.r.o., Dubnica nad Váhom v sume 6 829 eur,
3. Privatex – Pyro, s. r. o., Dubnica nad Váhom v sume 3 300 eur,
4. green project, s.r.o., Trenčín v sume 3 070 eur,
5. Peter Horanský, Nová Dubnica v sume 2 053 eur,
6. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica v sume 1 739 eur,
7. ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Košice vb sume 1 255 eur,
8. Anton Dado – Pohrebné služby, Dubnica nad Váhom v sume 1 172 eur,
9. Jana Baranová, Dubnica nad Váhom v sume 990 eur,
10. Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava v sume 868 eur,
11. Slovak Telekom, a.s., Bratislava v sume 778 eur.
Splatnosť týchto záväzkov bola určená na rok 2015.
V ostatných záväzkoch účtovaných 323 eur je záväzok za moderovanie obradov a redigovanie Dubnických
novín – splatné v roku 2015.
Skupinu iných záväzkov v sume 13 854 eur tvoria zrážky zo mzdy 742 eur, nevyčerpané finančné
prostriedky z projektu „Čítaj viac...“ v sume 12 342 eur, transfer na chránenú dielňu na CVČ v sume 927
eur, preplatok správneho poplatku (2x uhradený) s.r.o. VIX a preplatok za stravné členov odborového hnutia
SLOVES v sume 258 eur. Aj viaceré tieto záväzky sú predmetom zohľadnenia v prebytku mesta a budú
zapojené do rozpočtu roku nasledujúceho.
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Významným záväzkom je záväzok voči zamestnancom vo výške 69 740 eur – mzdové náklady za
december sledovaného roku.
Záväzky v sume 47 754 eur zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia sa viažu
k mzdovým nákladom.
V súvislosti s mzdami, zúčtovaním odvodových povinností k nim vzniká aj ďalší záväzok, a to v skupine
ostatné priame dane. Tu je evidovaných 9 936 eur, ktorú súvisia s objemom mzdových nákladov za
december 2014.
Na vybudovanie detského ihriska (pri CNO) mesto získalo kapitálový grant od Nadácie SPP v sume 15 000
eur. Táto suma je síce evidovaná ako záväzok, avšak súčasne ako cudzí zdroj bola zúčtovaná do výnosov
mesta.
Viac ako 77 % záväzkov tvoria bankové úvery so sumou 1 428 242 eur. Oproti predchádzajúcemu roku tieto
záväzky poklesli o 430 172 eur, čo sa rovná splátkam úverov, ktoré boli realizované celé z vlastných
zdrojov.
V časovom rozlíšení sú podchytené výdavky budúcich období v sume 20 eur a výnosy budúcich období
v sume 10 514 474 eur, teda celkom má časové rozlíšenie v pasívach mesta hodnotu 10 514 494 eur.
Výnosmi je hodnota majetku obstaraného z cudzích zdrojov, ktorá sa medziročne znižuje o odpisy tohto
majetku.

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
3.1. Bilancia záväzkov
Záväzky ako súčasť pasív sú uvedené aj komentované v predchádzajúcej kapitole v časti pasív.
Bankové úvery
Na základe zmluvy o úvere č. 27002/2004 poskytla Dexia banka Slovensko, a. s. mestu v roku 2004
dlhodobý úver vo výške 67 110 900,- Sk, teda 2 227 674 eur. Prostriedky z úveru boli výhradne určené na:
- reštrukturalizáciu úveru č. 27/007/2003 čiastkou 29 610 900,- Sk, t. j. 982 902 eur
- splatenie komunálnych obligácií čiastkou 37 500 000,- Sk, t. j. 1 244 772 eur
Splatnosť úveru je dohodnutá na 27. 3. 2015. Prvá splátka bola 29. 3. 2005. Mesačné splátky zodpovedajú
podmienkam dohodnutým v zmluve a rovnajú sa 18 422,63 eur.
Zabezpečenie úveru:
1.) nehnuteľným majetkom v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.
27/002/2004/A (budova MsÚ s. č. 434 s pozemkom, hala recyklačného strediska s .č. 1678
s pozemkami, tribúna futbalového a atletického štadióna s pozemkom, tribúna a šatne s. č. 1416
s pozemkom, športová hala s. č. 656 s pozemkom).
2.) nehnuteľným majetkom v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č.
27/002/2004/B (dom kultúry s. č. 435 s pozemkom, pozemok – zastavané plochy a nádvoria, parc. č.
1110/22, výmera 2540 m² - LV č. 2600).
Ešte počas roku 2008 došlo k uvoľneniu niektorých nehnuteľností spod
zostalo na:
- tribúnu futbalového atletického štadióna s pozemkom,
- tribúnu a šatne s. č. 1416 s pozemkom,
- športovú halu s. č. 656 s pozemkom.

záložného práva a založené

Stav úveru k 31. 12. 2014 je 53 804,38 eur – posledná splátka je v termíne marec 2015.
V decembri roku 2007 bola medzi Mestom Dubnica nad Váhom a Dexia bankou Slovensko, a. s. uzavretá
Zmluva o termínovanom úvere č. 27/013/07 na čiastku 42 600 000,- Sk, teda 1 414 061 €. Rozhodnutie
o prijatí úveru bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 81/2007 zo dňa 14. 11. 2007.
Prostriedky získané úverom boli použité na zefektívnenie energetického hospodárstva v objektoch
patriacich mestu a na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu technickej infraštruktúry mesta. Splácanie
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úveru je rovnomerné, s prvou splátkou 25. 7. 2008 v sume 245 000,- Sk, t. j. 8 132,51 eur mesačne.
Amortizácia úveru je dohodnutá dňom 16. 12. 2022, čiže splátky sú rozložené na 15 rokov.
Zabezpečenie úveru – nakoľko bol úver poskytnutý v spolupráci s EIB - nebolo požadované.
Stav úveru k 31. 12. 2014 je 779 725,16 eur.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 17. 3. 2010 prijalo uznesenie č. 18/2010, ktorým schválilo
kúpu nehnuteľností nachádzajúcich sa v mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom, vedených na
liste vlastníctva č. LV 4209 od MFK, a.s., Športovcov 655, Dubnica nad Váhom v nasledovnom členení:
a) rozostavaná stavba – tribúna, na pozemku parcelné číslo KN-C 1257/8,
b) pozemok parcelné číslo KN-C 1257/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1341 m2,
c) futbalové ihrisko s umelým trávnatým povrchom na pozemku parcelné číslo KN-C 1256/2,
d) pozemok parcelné číslo KN-C 1256/2, ostatné plochy o výmere 6551 m2,
e) oplotenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2,
f) vonkajšie úpravy – osvetlenie futbalového ihriska na pozemku KN-C 1256/2.
Ďalším uznesením č. 38/2010 zo dňa 19. 4. 2010 mestské zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru na kúpu
vyššie uvedených nehnuteľností vo výške 1 050 000,- eur spolu s nasledujúcimi podmienkami:
a) zabezpečenie úveru vlastnou blankozmenkou mesta a dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke,
b) dobu úveru 10 rokov s trojmesačným EURIBOROM + marža 1,15 % p. a.,
c) splátka úveru mesačne so 6 mesačným odkladom splátok,
d) splácanie úrokov mesačne.
Na základe uvedených uznesení bola dňa 10. mája 2010 podpísaná Zmluva o termínovanom úvere č.
508/2010/UZ so VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava súčasne s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke č. 847/2010/D. Úver bol mestu obratom poskytnutý a mesto uhradilo kúpnu cenu vyššie
uvedených nehnuteľností predávajúcemu. Mesačné splátky sú vo výške 9 292,- eur.
Stav úveru k 31. 12. 2014 je 594 712,32 eur.
Pre použitie návratných zdrojov financovania sa prihliada na § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znp. V ňom sú stanovené hranice, ktoré mesto, či obec
nesmie prekročiť, ak sa rozhodne svoje potreby financovať s pomocou cudzích zdrojov. Tieto hranice sú
definované ako:
a) celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového
roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Keďže mesto k 31. 12. 2014, resp. k 1. 1. 2015 nie je zaťažené úvermi, ktoré sa podľa § 17 ods. 8)
citovaného zákona vylučujú z týchto výpočtov, dá sa jeden i druhý ukazovateľ pre rok 2015 jednoducho
vypočítať. Pri použití skutočných bežných príjmov za rok 2014 sú tieto údaje podľa rozpočtu na rok 2015
nasledovné:
a) celková suma dlhu je 26,96 %,
b) suma ročných splátok je 4,03 %.

D. 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
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,
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ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom, IČO 35678119, rozpočtová organizácia,
Materská škola Centrum II, Dubnica nad Váhom, IČO 37920332, rozpočtová organizácia,
Centrum voľného času, Dubnica nad Váhom, IČO 36128601, rozpočtová organizácia,
Základná umelecká škola, Dubnica nad Váhom, IČO 36124699, rozpočtová organizácia,
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
3.
4.
5.
6.
7.

Uvedené organizácie sú napojené na rozpočet mesta. Svoju činnosť financujú čiastočne 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
prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta bolo vykonané ku koncu účtovného obdobia a finančné
prostriedky nepoužité v roku 2014 boli vrátené na účet zriaďovateľa, teda mesta.
Prehľad o hospodárení rozpočtových organizácií za rok 2014 poskytuje nasledujúca tabuľka.
Organizácia

BEŽNÉ PRÍJMY
rozpočet

plnenie

BEŽNÉ VÝDAVKY
rozdiel

rozpočet

plnenie

VÝSLEDOK
rozdiel

rozpočet

plnenie

rozdiel

ZŠ s MŠ Centrum I, Dca

108 520

108 519

-1

1 309 851

1 296 232

-13 619

-1 201 331

-1 187 713

13 618

ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca

38 868

38 865

-3

919 927

911 398

-8 529

-881 059

-872 533

8 526

ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca

46 697

46 697

0

1 258 680

1 248 995

-9 685

-1 211 983

-1 202 298

9 685

MŠ Centrum II, Dca

27 000

27 712

712

443 649

444 324

675

-416 649

-416 612

37

CVČ, Dca

16 200

17 834

1 634

194 250

194 250

0

-178 050

-176 416

1 634

ZUŠ, Dca

19 000

17 030

-1 970

291 000

290 996

-4

-272 000

-273 966

-1 966

ŠKOLY

256 285

256 657

372

4 417 357

4 386 195

-31 162

-4 161 072

-4 129 538

31 534

ZPS DUBINA, Dca

936 197

947 914

11 717

1 892 893

1 841 025

-51 868

-956 696

-893 111

63 585

Dubnické múzeum

5 000

8 459

3 459

95 000

92 902

-2 098

-90 000

-84 443

5 557

1 197 482

1 213 030

15 548

6 405 250

6 320 122

-85 128

-5 207 768

-5 107 092

100 676

SPOLU

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
rozpočet

plnenie

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

rozdiel

rozpočet

plnenie

VÝSLEDOK
rozpočet

rozdiel

plnenie

rozdiel

MŠ Centrum II, Dca

0

0

0

25 662

25 662

0

-25 662

-25 662

0

ZŠ s MŠ P. Demitru, Dca

0

0

0

19 996

19 996

0

19 996

19 996

0

ZŠ s MŠ Pod hájom, Dca

0

0

0

17 442

17 442

0

17 442

17 442

0

ŠKOLY

0

0

0

63 100

63 100

0

-63 100

-63 100

0

ZPS DUBINA, Dca

0

5 006

5 006

7 744

12 750

5 006

-7 744

-7 744

0

SPOLU

0

5 006

5 006

70 844

75 850

5 006

-70 844

-70 844

0

1 197 482

1 218 036

20 554

6 476 094

6 395 972

-80 122

-5 278 612

-5 177 936

100 676

SPOLU BEŽNÉ + KAPIT.

V nadväznosti na kapitolu II. PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV je tu vyššie uvedená tabuľka, ktorá
podrobnejšie informuje najmä o čerpaní výdavkov podľa jednotlivých organizácií. Pre úplnosť sú v nej
uvedené aj údaje týkajúce sa vlastných príjmov týchto organizácií. Tabuľka poskytuje prehľad
o rozpočtovaných aj skutočne dosiahnutých príjmoch a výdavkoch. Okrem toho je pre ilustráciu uvedená aj
hodnota výsledku, čiže rozdielu medzi vlastnými príjmami a celkovými výdavkami týchto organizácií. Táto
hodnota vyjadruje v podstate finančné prostriedky, ktorými sú organizácie dotované z rozpočtu mesta, teda
z prostriedkov získaných mestom formou transferov zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie), alebo
príjmom z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, prípadne vlastných daňových príjmov.
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Ako vlastné príjmy sú u organizácií uvedené príjmy, ktoré získavajú z poplatkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, či
školských kluboch, z nájomného a v prípade múzea zo vstupného, z predaja upomienkových predmetov
a dobropisu za spotrebu energií. Veľkou časťou sa na vlastných príjmoch podieľajú aj príjmy z projektov –
predovšetkým ZŠ s MŠ C I, ktorá sa aktívne zapája do projektov, ktoré sú pre ňu významným prínosom.
Ako vidieť z uvedených údajov v tabuľke, bežné príjmy mesta boli z titulu príjmov týchto organizácií
v rozpočte zvýšené o 1 197 482 eur. V skutočnosti boli splnené na 101,3 %, pri ich prekročení o 15 548 eur.
Zo škôl a školských zariadení rozpočtované príjmy mierne prekročila MŠ C II o 712 eur, Centrum voľného
času o 1 634 eur. Na rozdiel od nich príjmy nenaplnila ZUŠ o 1 970 eur, čo bolo odrazom spoločenskej
situácie odrážajúcej nezhody bývalej zamestnankyne s vedením školy. Vznikali „truc“ krúžky, kde boli
prehlasované deti, čím sa návštevnosť tried v ZUŠ dočasne znížila. Viac ako na 101 % boli plnené vlastné
príjmy Zariadenia pre seniorov DUBINA, keď ich príjmy boli o 11 717 eur vyššie ako v rozpočte. Aj
rozpočtované vlastné príjmy Dubnického múzea boli preplnené o 3 459 eur, čo je 169 %-tné plnenie. Toto
bolo však dosiahnuté zúčtovaním dobropisov za spotrebu energií za zúčtovacie obdobie roku 2013, ktoré
bolo vyčíslené sumou 3 149 eur, čo je 91 % prekročenia. Okrem toho boli ako príjem zúčtované aj kultúrne
poukazy v hodnote 339 eur.
V rozpočte organizácií a teda ani v rozpočte mesta neboli z organizácií rozpočtované žiadne príjmy.
V skutočnosti Zariadenie pre seniorov DUBINA dostalo účelový dar, za ktorý bolo zakúpené vozidlo pre ich
potreby.
V ďalšej časti tabuľky sú uvedené výdavky organizácií rozpočtované i dosiahnuté v skutočnosti. Ich
porovnaním je ich úspora, resp. prekročenie. Bežné výdavky prekročila iba MŠ C II, ktorá však súčasne
prekročila aj svoje vlastné rozpočtované príjmy. Ostatné školské zariadenia vykázali úsporu v čerpaní
bežných výdavkov. Táto úspora v podstate znamená nečerpanie finančných prostriedkov z prenesených
kompetencií a projektov, ktoré sú odpočítateľnou položkou pri vykazovaní prebytku hospodárenia a sú
používané v roku nasledujúcom.
Aj DUBINA nečerpala bežné výdavky v rozpočtovanej výške i keď súčasne prekročila svoje vlastné príjmy.
Nakoľko v priebehu roku neboli obsadené všetky miesta v zariadení v Prejte, organizácia musí nevyčerpané
finančné prostriedky z transferu vrátiť poskytovateľovi (MPSVaR SR) v súlade s uzatvorenou zmluvou. Aj
tieto finančné prostriedky mali vplyv na vyčíslenie výsledku hospodárenia.
Dubnické múzeum v ročnom zúčtovaní vyčíslilo úspory pri čerpaní bežných výdavkov, tieto však súvisia
s výškou poskytnutého príspevku zo strany mesta.
Kapitálové výdavky škôl boli rozpočtované až pri zmenách rozpočtu mesta a ich skutočná i rozpočtovaná
výška je rovnaká, nakoľko prevod finančných prostriedkov bol priamo riadený a finančné prostriedky
organizácia dostala na konkrétny účel (po predložení faktúry) – pozri kapitálové výdavky.
DUBINA síce prekročila rozpočtované kapitálové výdavky, avšak v súlade s legislatívou, nakoľko 5 006 eur
získala ako účelový dar.
V poslednej časti tabuľky je vyčíslený „výsledok hospodárenia“, čiže porovnanie príjmov a výdavkov
organizácií uvedených v tabuľke. Celkový rozpočtovaný výsledok bol schodok v hospodárení organizácií
v sume 5 278 612 eur. V skutočnosti vykázaný schodok ich hospodárenia bol 5 177 936 eur, čiže o 100 676
eur nižší. Až 91 % z tejto hodnoty je predmetom presunu finančných prostriedkov späť organizáciám,
nakoľko ich pôvod je v prenesených kompetenciách, projektoch, či transferoch. Organizácie ich v súlade
s legislatívnou úpravou použijú v roku nasledujúcom. Ak nie, budú musieť byť vrátené poskytovateľovi
(DUBINA).
Takmer 70 % bežných výdavkov rozpočtovaných pre uvedené organizácie tvorili výdavky na školstvo
a voľný čas. Viac ako na 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. Zo súhrnnej správy o hospodárení škôl sú
prevzaté nižšie uvedené informácie o výslednom priemernom ročnom normatíve na jedného žiaka v roku
2014:
-

priemer za mesto
ZŠ s MČ C I 32
ZŠ s MŠ P. Demitru C II 87
ZŠ s MŠ Pod hájom 967

1 369,54 €, nárast oproti minulému roku 82,82 €,
1 290,72 €, nárast oproti minulému roku 108,25 €,
1 500,55 €, nárast oproti minulému roku 14,63 €,
1 392,62 €, nárast oproti minulému roku 90,45 €.

Na výšku normatívu dubnických základných škôl mali zásadným spôsobom vplyv najmä tieto faktory:
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a) veková štruktúra pedagogických zamestnancov - vekovo mladší kolektív je na ZŠ s MŠ
Centrum 32,
b) naplnenosť tried – najvyššia na Centrum I 32, najnižšia na ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
c) úväzky a počty zamestnancov, resp. počet žiakov na jedného pedagogického zamestnanca,
d) úspora v oblasti vykurovania, najmä na ZŠ s MŠ Centrum I 32, ktorú zriaďovateľ prerozdeľuje na
ZŠ s MŠ Pavla Demitru.
Základné školy boli plne organizované s počtom žiakov 1 508 (január – august), resp. 1 521 (september –
december). Na základe EDUZBERU v septembri 2014 boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
(prenesené kompetencie) zvýšené o 35 690 eur. Podľa rozpisu pre:
- ZŠ s MŠ Centrum I 32
11 822 €, úprava zriaďovateľom
-25 448 €,
- ZŠ s MŠ Pavla Demitru
13 630 €, úprava zriaďovateľom
60 900 €,
- ZŠ s MŠ Pod hájom 967
10 238 €, úprava zriaďovateľom
238 €.
Úprava zriaďovateľom je dovolená v rámci hranice stanovenej zákonom.
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 2014 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. Ku konca roku 2014 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 návrh na jej výmaz, avšak do konca sledovaného roku súd o tomto návrhu
nerozhodol.

Konsolidovaný celok tvoria:
Rozpočtové organizácie
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná škola s materskou školou Centrum I 32
Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom
35678127
01.01.1997

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87, 018 41 Dubnica nad Váhom
31202284
01.01.1998

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom
35678119
01.01.1997

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Materská škola Centrum II 72
Centrum II 72, 018 41 Dubnica nad Váhom
37920332
01.09.1997

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná umelecká škola
Obrancov mieru 356, 018 41 Dubnica nad Váhom
36124699
01.01.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Centrum voľného času
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Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom
36128601
01.04.2002

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

ZpS Dubina, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
00632333
01.07.1988

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Dubnické múzeum, m.r.o.
Námestie sv. Jakuba 623/3, 018 41 Dubnica nad Váhom
37922335
01.07.2005

Príspevkové organizácie
Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

DUMAT, m.p.o.
Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
36293962
01.01.1997

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

Mestská poliklinika, Dubnica
Pod hájom 1288/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
17336244
01.01.2002

Obchodné spoločnosti
Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp.
VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach
konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej
spoločnosti)

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
36312941
06.12.1999

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp.
VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach
konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej
spoločnosti)

Dubnica Invest, s.r.o.
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
36338974
08.10.2004

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp.
VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach
konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej

MFK Dubnica nad Váhom, a.s.
Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom
36305626
16.07.1998

100 %

100 %

34 %
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spoločnosti)
Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky
IČO:
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej
jednotky
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp.
VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach
konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej
spoločnosti)

Spoločnosť Stredné Považie, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34119647
06.09.1994
30 %

Za konsolidovaný celok – Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

Skutočnosť
k 31.12. 2014
50 478 644,94
42 858 725,70

Skutočnosť
k 31.12. 2013
50 730 053,38
43 237 292,16

99 007,05
64 232,43
39 043 962,52 39 457 303,60
3 715 756,13 3 715 756,13
7 567 886,40 7 433 774,96
122 164,66
0
58 735,19
872 837,69
6 514 148,86
0
0
52 032,84

115 022,04
296 261,21
54 390,56
1 048 030,38
5 920 070,77
0
0
58 986,26

Skutočnosť
k 31.12. 2014
50 478 644,94
36 249 010,35

Skutočnosť
k 31.12. 2013
50 730 053,38
36 563 842,52

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky

0
0
129 416,00
172 670,30
36 119 594,35 36 391 172,22
3 576 037,42 4 534 703,32

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

290 568,40
93 937,88
62 057,41
1 292 890,13
1 836 583,60
10 653 597,17
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522 337,56
194 140,28
71 873,59
1 364 415,32
2 381 936,57
9 631 507,54

Za konsolidovaný celok – Informácie o nákladoch a výnosoch
NÁKLADY
v eurách

Položky nákladov

Spolu k
31.12.
Podnikateľská
Hlavná činnosť
bežného
činnosť
účtovného
obdobia

Spotreba materiálu
Spotreb energie
Predaný tovar
Spolu spotrebované nákupy
Opravy a udržiavanie

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

1064384,55

243031,96

1307416,51

1237407,48

861329,70

13541,48

874871,18

981212,15

0

0

0

0

1925714,25

256573,44

2182287,69

2218619,63

627669,60

28113,65

655783,25

462402,25

Cestovné

10535,11

0

10535,11

11080,64

Náklady na reprezentáciu

21319,50

889,48

22208,98

14883,19

Ostatné služby
Spolu služby

860135,05

629152,71

1489287,76

1249827,82

1519659,26

658155,84

2177815,10

1738193,9

Mzdové náklady

5258319,71

367709,29

5626029,00

5206542,81

Zákonné sociálne poistenie

1819283,10

125529,67

1944812,77

1801556,35

Ostatné sociálne poistenie

73547,72

149,18

73696,90

71484,38

Zákonné sociálne náklady

178322,33

42140,40

220462,73

215770,23

Ostatné sociálne náklady

7263,37

1141,00

8404,37

12177,08

7336736,23

536669,54

7873405,77

7307530,85

Daň z motorových vozidiel

0

12580,50

12580,50

12499,32

Daň z nehnuteľnosti

0

572,15

572,15

361,31

Spolu osobné náklady

Ostatné dane a poplatky

19016,63

165,72

19182,35

18566,74

Spolu dane a poplatky

19016,63

13318,37

32335,00

31427,37

Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

7453,66

0

7453,66

9515,36

0

0

0

0

Zostatková cena predaného DNM a DHM
Predaný materiál
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

0

0

0

4066,97

571,64

85,99

657,63

144,62

Odpis pohľadávky

18841,53

0

1841,53

34034,70

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

84378,22

13945,60

98323,82

169141,09

Manká a škody
Spolu ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

2458,18

0

2458,18

67,61

113703,23

14031,59

127734,82

216970,35

Odpisy, rezervy a opravné položky
Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

1601651,13

45757,04

1647408,17

1795039,29

179678,66

336,68

180015,34

784971,90

Odpisy
Rezervy a OP z prevádzkovej činnosti
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Rezervy a OP z finančnej činnosti
Spolu odpisy, rezervy

0

,0

0

14247,88

1781329,79

46093,72

1827423,51

2594259,07

Finančné náklady
Podnikateľská
Hlavná činnosť
činnosť

Predané cenné papiere
Úroky
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Spolu finančné náklady

Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

0

0

0

0

32282,58

14213,85

46496,43

57028,83

11,35

0

11,35

35,92

20975,51

548,90

21524,41

20481,99

53269,44

14762,75

68032,19

77546,74

Náklady na transfery
Podnikateľská
Hlavná činnosť
činnosť
Náklady na transfery z rozpočtu obce s VS
Náklady na transfery z rozpočtu obce mimo VS
Spolu náklady na transfery

Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia
295038,00

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

295038,00

0

200215,00

75,12

0

75,12

156,49

295113,12

0

295113,12

200371,49

v eurách

VÝNOSY
Hlavná činnosť

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Spolu tržby za vlastné výkony a tovar
Spolu zmena stavu vnútorného zásob
Zmena stavu nedokončenej výroby
Spolu aktivácia

Podnikateľská
činnosť

Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

0

49,85

49,85

18325,55

2224407,12

381394,10

2605801,22

2212044,63

0

0

0

83,33

2224407,12

381443,95

2605851,07

2230453,51

0

13472,50

13472,50

0

0

13 472,50

13472,50

0

0

0

0

0

Daňové výnosy samosprávy

7381654,03

0

7381654,03

6979456,36

Výnosy z poplatkov
Spolu daňové výnosy

1054710,06

0

1054710,06

1159094,76

8436364,09

0

8436364,09

8138551,12

Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Tržby z predaja DNM a DHM

8526,38

0

8526,38

240768,31

Tržby z predaja materiálu

1757,90

0

1757,90

8767,99

0

0

0

1076,8

18723,50

0

18723,50

17315,00

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Spolu ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
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0

0

0

29376,00

323480,43

204,66

323685,09

413765,32

352488,21

204,66

352692,87

711069,42

Zúčtovanie rezerv a opravných
položiek
Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

0

0

0

230,49

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

149081,87

0

149081,87

241797,53

Zúčtovanie ostatných opravných položiek
Spolu rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti

238861,46

0

238861,46

435469,65

387943,33

0

387943,33

677497,67

14247,88

0

14247,88

0

14247,88

0

14247,88

0

402191,21

0

402191,21

677497,67

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
Spolu rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
Spolu rezervy a opravné položky z prevádzk. a finančnej č.

Finančné a mimoriadne výnosy
Podnikateľská
Hlavná činnosť
činnosť
Tržby z predaja CP
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Spolu finančné výnosy
Ostatné mimoriadne výnosy
Spolu mimoriadne výnosy

Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

0

0

0

0

6039,91

1058,73

7098,64

8334,92

0

0

0

0

1962,00

0

1962,00

1308,00

8001,91

1058,73

9060,64

9642,92

0

0

0

6968,78

0

0

0

6968,78

Výnosy z transferov
Podnikateľská
Hlavná činnosť
činnosť
Spolu výnosy z transferov

3677315,02

0

Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

3677315,02

3682848,57

v eurách

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Podnikateľská
Hlavná činnosť
činnosť

Spolu náklady

13044541,95

Spolu výnosy
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň
Dodatočne platená daň
Výsledok hospodárenia po zdanení
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Spolu k
31.12.
bežného
účtovného
obdobia

Hodnota k 31.12.
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

1539605,25

14584147,20

14 384 919,40

15100767,56

396179,84

15496947,40

15 457 031,99

2056225,61

-1143425,41

912800,20

1 072 112,59

596,29

-6449,48

-5853,19

-8512,78

0

0

0

0

1055629,32

-1136975,93

918653,39

1 080 625,37

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Výstavba a územné plánovanie – prehľad príjmov a výdavkov
Bežné príjmy ............................................................................. 26 134 €
Administratívne poplatky, správne poplatky ............... 24 262 €
Pokuty, penále, sankcie ............................................... 1 536 €
Poplatky a platby - vecné bremeno ................................. 336 €
Kapitálové príjmy ........................................................................ 1 828 €
Príjem z predaja pozemkov ........................................... 1 828 €
Bežné výdavky ........................................................................... 7 246 €
všeobecné služby, OOP ................................................... 231 €
špeciálne - geodet. práce nesúvisiace s výstavbou ...... 4 429 €
štúdie, expertízy, posudky ............................................. 1 586 €
vratky ............................................................................. 1 000 €
Výdavky kapitálové: ................................................................ 970 939 €
Nákup pozemkov a nehmotných aktív ....................................... 6 215 €
Prípravná a projektová dokumentácia .................................... 119 818 €
geodetické, polohopisné zamerania, rezerva .............. 4 314 €
UŠ Podháj 1 - rodinné a bytové domy ............................ 516 €
UŠ Podháj 2 - rezidenčné bývanie .................................. 211 €
UŠ Kvášovec - funkčné plochy bývania ....................... 2 160 €
UŠ obytný súbor Nad brehom ...................................... 7 850 €
Š, GP, DÚR,PD rozšírenie cintorína II. etapa .............. 3 850 €
PD rekonštrukcia kaštieľa II. etapa ............................ 74 697 €
PD rekonštrukcie MŠ PH, C II, ZŠsMŠ P.Demitru ..... 16 980 €
PD chodníky, parkoviská, miestne komunikácie .......... 7 500 €
PD rekonštrukcia podchodu I/61 .................................. 1 740 €
Realizácia nových stavieb ..................................................... 186 600 €
technická infraštruktúra Háje/kv. II-HBV ......................... 362 €
Námestie MS spoluúčasť ............................................. 3 400 €
parkovisko pri vstupe – starý cintorín ......................... 67 691 €
chodník ul. Kollárova .................................................... 4 694 €
parkovisko ul. Kollárova ............................................. 55 229 €
parkoviská pre súbor BD 1304 – 1308 ............................ 603 €
nové plochy pod kontajnery .......................................... 7 388 €
rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s.1358 ............... 47 233 €
Rekonštrukcie ........................................................................ 354 124 €
rekonštrukcia MŠ Pod hájom havarijný stav .............. 54 173 €
rekonštrukcia MŠ Pod hájom stavebný dozor .............. 1 188 €
rekonštrukcia ZŠsMŠ P. Demitru ............................... 16 372 €
stavebný dozor na ZŠ s MŠ Pavla Demitru .................... 120 €
rekonštrukcia – výmena okien a dverí MŠ 85 ............ 36 168 €
rekonštrukcia – výmena okien a dverí MŠ 72 ............ 47 125 €
rekonštrukcia MK ul. Sládkovičova ............................ 57 577 €
rekonštrukcia MK ul. Hurbanova ................................ 20 293 €
rekonštrukcia MK ul. Prejtská ................................... 119 982 €
prieskumné práce kaštieľ sondy ................................... 1 126 €
Stavebné úpravy.................................................................... 304 182 €
stavebné úpravy MŠ PH ............................................. 46 600 €
úprava schodiska PH 1097, 88 ....................................... 350 €
plochy pod kontajnery ................................................ 15 509 €
úprava chodníka pri škole P. Demitru .......................... 3 816 €
úprava chodníka Prejta ................................................ 2 747 €
úprava MK Mladých budovateľov ............................... 25 610 €
prezentačná a kongresová miestnosť v MsDK......... 209 550 €
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Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom
Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2014 činili čiastku celkom 951 658 €. Z toho
za zber triedeného odpadu, bioodpadu a mimoriadnych zberov objemného odpadu a čistenia nelegálnych
skládok sa zaplatilo 376 791€, náklady na prevádzku mestského kompostoviska boli
18 026 €
a 9 863 € sa zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom.
Príjmy za skládkovanie odpadu v roku 2014 činili 58 859 € a znížili sa oproti roku 2013 o 13 641 €. Zníženie
príjmov za skládkovanie je spôsobené uzavretím skládky Luštek. Za vytriedené suroviny sme získali 70 052
€ a z Recyklačného fondu a od oprávnených organizácií 18 309 €.
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 20 010 kg odpadov. Smutné je, že takmer každoročne
hneď týždeň po vyčistení nám je oznámené, že tieto vyčistené priestory využijú nezodpovední
a nedisciplinovaní obyvatelia na nelegálne uloženie svojho drobného staveného odpadu alebo aj
komunálneho odpadu, hoci zberný dvor je otvorený 6 dní v týždni do 18:00 hod.
Už tradične sa do čistiacich akcií zapájajú žiaci základných škôl v Dubnici nad Váhom, špeciálnej základnej
školy a deti občianskeho združenia Royal Rangers.
Vyhodnotenie Dubnickej envirojari 2014 sa konalo na námestí Matice slovenskej, kde oprávnená
organizácia ENVI PAK pripravila pre deti program zameraný na ekovýchovu rôznymi hrami.

Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2014
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2005
Zneškodnené
5 773
Zhodnotené
2 227
Celkom komunálne odpady
8 000
Miera produkcie (%) 16,8%

2006
2007
6 459 6 865
1 894 2 434
8 353 9 299
4,4% 11,3%

2008
6 871
2 423
9 294
-0,1%

2009
6 526
2 711
9 237
-0,6%

2010
6 393
3 497
9 891
7,1%

2011
5 779
4 023
9 802
-0,9%

2012
5 747
3 603
9 350
-4,6%

2013
2014
5 560 5 832
3 836 4 413
9 396 10 245
0,5%
9,0%

Zmesový komunálny odpad
4627
4566
4664
5090
4838
4704
4507
4542
4327
4318
Zmiešané stavebné odpady
468
758
895
768
569
613
425
396
557
796
Objemný odpad
449
717
1103
870
886
904
736
601
423
438
Ostatné zneškodnené
229
418
203
143
232
171
111
208
252
281
Zneškodnené celkom
5 773 6 459 6 865 6 871 6 526 6 393 5 779 5 747 5 560 5 832
Miera zneškodnenia (%) 72,2% 77,3% 73,8% 73,9% 70,6% 64,6% 59,0% 61,5% 59,2% 56,9%

Papier a lepenka
337
431
549
482
621
651
745
733
642
815
Plasty
85
81
93
146
125
119
140
191
187
183
Sklo
144
214
238
270
273
280
342
333
341
339
Drobný stavebný odpad
0
0
0
367
527
712
706
785
943
803
Objemný odpad
0
353
0
0
0
6
186
249
309
351
Bioodpady (zo zelene)
1617
723
1475
1068
1012
1585
1740
1105
1209
1673
Bioodpady (kuchynské)
4
Elektroodpady
19
33
30
39
59
59
74
82
82
92
Kovy
4
13
16
22
38
35
33
31
34
51
Šatstvo a textílie
0
18
15
14
23
30
25
46
35
62
Kompozitné obaly
6
10
9
5
12
3
12
17
20
17
Opotreb. pneumatiky a guma
2
10
5
7
13
11
14
27
29
17
Batérie a akumulátory
7
7
4
2
5
3
2
1
2
2
Jedlé oleje a tuky
1
1
Nebezpečné odpady *
5
0
1
1
3
3
3
3
3
3
Zhodnotené celkom
2 227 1 894 2 434 2 423 2 711 3 497 4 023 3 603 3 836 4 413
Miera zhodnotenia (%) 27,8% 22,7% 26,2% 26,1% 29,4% 35,4% 41,0% 38,5% 40,8% 43,1%

Celková produkcia komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom sa v roku 2014 dosť prudko zvýšila (až
o +9%). Celkovo narástlo množstvo odpadov o 849 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto ukazovateli
podpísali biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých množstvo sa medziročne zvýšilo až o
+38,4%, drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa zvýšila o +6,6% a papier a lepenka sa zvýšila až o
+26,8%.
Zo zvýšeného množstva odpadov bolo 32% zneškodnených na skládke odpadov a 68%
materiálovo zhodnotených.
Celkovo sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených odpadov, aj zhodnotených. V roku 2014 sa
zneškodnilo o +4,9% viac odpadov ako v roku 2013 a až o +15,1% sa odpadov viac zhodnotilo. Napriek
negatívnemu vývoju pri produkcii odpadov sa podarilo dosiahnuť historicky najvyššiu účinnosť
triedeného zberu. Po 1. krát sa dosiahla v Dubnici nad Váhom účinnosť vyššia ako 43% (presne
43,1%). Medziročne sa tak zvýšila miera účinnosti triedeného zberu o ďalších +2,3%.
Zneškodňovanie odpadov:
V oblasti zneškodňovania je pozitívom, že sa v roku 2014 opäť podarilo znížiť množstvo
zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu. Síce len o –0,2%, ale je to už 6. rok po sebe (s
výnimkou roku 2012, kedy došlo k minimálnemu nárastu). Veľkým negatívom je, že sa medziročne opäť
veľmi prudko zvýšilo množstvo zneškodňovaných drobných stavebných odpadov, až o +42,8%! Nárast
zneškodnených stavebných odpadov predstavoval až 88%-ný podiel na celkovom náraste množstva
všetkých zneškodnených odpadov. Bohužiaľ, po 4 rokoch sa mierne zvýšilo (+3,3%) množstvo
zneškodneného objemného odpadu. Tri predchádzajúce roky bol trend zneškodňovania objemných
odpadov medziročne klesajúci. O +11,2% sa zvýšilo aj množstvo zneškodnených ostatných odpadov,
nakoľko sa veľmi výrazne zvýšilo množstvo zneškodnenej výkopovej zeminy a kameniva (až o +59%).
Zhodnocovanie odpadov:
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Množstvo zhodnotených odpadov sa zvýšilo o +577 ton (+15,1%). Najviac k tomu prispeli biologicky
rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad svojim 80,4%-ným podielom na náraste zhodnotených odpadov.
Prekvapením bol pomerne veľký, až +26,8%-ný nárast množstva zhodnoteného papiera a lepenky, nakoľko
dva predchádzajúce roky množstvo papiera klesalo. Aj v roku 2014 pokračoval pozitívny trend pri
zhodnocovaní objemných odpadov. Vďaka upravenému systému zberu sa už 5. rok po sebe opäť podarilo
zvýšiť (o +13,9%) množstvo zhodnotených objemných odpadov. Prekvapením je aj pokles (o –14,9%)
množstva zhodnotených drobných stavebných odpadov (DSO). K poklesu došlo po 7 rokoch.
V predchádzajúcich rokoch zhodnocovanie DSO medziročne výrazne narastalo.
Evidenčne pokleslo (o –15,5%) množstvo zhodnotených kompozitných (viacvrstvových
kombinovaných) nápojových obalov a veľmi výrazne (až o –40,9%) aj množstvo opotrebovaných
pneumatík. V obidvoch prípadoch sa pod tieto poklesy podpísali aj prenosy skladových zásob týchto
odpadov do nasledujúceho roka 2015, nakoľko odbery a zhodnotenie zásob týchto odpadov sa zrealizovali
až v januári alebo februári 2015. Pri započítaní týchto zásob bude pri kompozitných obaloch výsledok asi
taký, že k poklesu zhodnotenia pravdepodobne nedošlo. Pri opotrebovaných pneumatikách pokles
zhodnotenia nastal určite, akurát jeho výraznosť bude o niečo miernejšia.
Pri plastoch, skle a batériách a akumulátoroch nastali len veľmi minimálne poklesy, takže je možné
skonštatovať, že zhodnotenie týchto komodít zostalo medziročne na rovnakej úrovni.
Už 7. rok v rade pokračoval trend zvyšovania zhodnotenia elektroodpadov. Medziročne sa ich
množstvo zvýšilo o +11,6%. Prekvapením je výrazné zvýšenie (až o +51,1%) množstva zhodnotených
kovov. O polovicu stúplo ako množstvo kovového šrotu, tak aj množstvo kovových obalov. Percentuálne
najvýraznejšie zvýšenie množstva zhodnotených odpadov bolo v roku 2014 zaznamenané pri komodite
šatstvo a textil. Množstvo sa zvýšilo až o +78,5%. Toto zvýšenie je spôsobené zdvojnásobením siete
zberných kontajnerov na šatstvo, textil, obuv a hračky. Týmto zahustením zbernej siete sa výrazne skrátila
donášková vzdialenosť a tým sa zvýšila aj ochota občanov vytriediť šatstvo a textil. Aj pri komodite jedlých
olejov a tukov sme zaznamenali medziročne výrazné zvýšenie zhodnotenia (až o +52,4%). Zhodnotené
množstvo jedlých (rastlinných) olejov sa zvýšilo z 0,945 t na 1,440 t/r.
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Mestské kompostoviská
Od roku 2013 prešli mestské kompostoviská viacerými pozitívnymi zmenami. Na kompostoviská boli prijatí
pracovníci formou pracovných zmlúv na dobu určitú - sezónne zamestnanie. Na obe kompostoviská boli
zakúpené a súčasne umiestnené nové drevenné latríny. Na kompostovisko "Za traťou" bolo umiestnené
zázemie pre sezónnych pracovníkov. Celkovo sa dá existencia kompostovísk zhodnotiť pozitívne, hlavne
kompostovisko "Skleníky", ktoré využíva každým rokom viac občanov bývajúcich v rodinných domoch.
Mesto Dubnica nad Váhom, oddelenie výstavby, ÚP a ŽP uvažuje v roku 2015 odkúpiť pozemok pod
súčasne používaným kompostoviskom "Skleníky" a spevniť plochu na kompostovanie jej vybetónovaním a
osadením záchytných nádrží. Dôvodom uvedenej stavebnej úpravy je, aby sa všetky práce spojené s
kompostovaním dali vykonávať počas akýchkoľvek poveternostných podmienok, čím sa vo veľkej miere
urýchli proces premeny BRO na kompost. Súčasne treba poznamenať, že biologicky rozložiteľný odpad
(tráva) vzniknutý na mestských pozemkoch sa môže v prípade nepriaznivého počasia voziť aj na
kompostovisko "Skleníky".
Ovzdušie
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategorizácia, spotrebované palivo, poplatok, počet zdrojov:
PLYN
Celkové množstvo: 2 599 920 m3
Celkový poplatok: 3 675,77 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 176
Počet zdrojov: 203
PEVNÉ PALIVO - DREVO
Celkové množstvo: 176,0 ton
Celkový poplatok: 871,60 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 20
Počet zdrojov: 20
PEVNÉ PALIVO – PELETY
Celkové množstvo: 3,0 ton
Celkový poplatok: 20,00 €
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Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
Počet zdrojov: 1
ĽAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ
Celkové množstvo: 2,0 tony
Celkový poplatok: 36,40 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
Počet zdrojov: 1
NAFTA:
Celkové množstvo: 3,0 tony
Celkový poplatok: 75,90 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 3
Počet zdrojov: 3
SKLÁDKY KO
Celkový paušálny poplatok: 340 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
Počet zdrojov: 2
ČOV
Paušálny poplatok: 20€
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
Počet zdrojov: 1
OSTATNÉ ZDROJE – (cínové vlny, odmasťovacie linky a práčovne, pracoviská na občasné nanášanie
farieb, pieskovne, zvarovne, brusiarne, plochy na skúšanie zábavnej pyrotechniky)
Celkový paušálny poplatok: 513,47 €
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 10
Počet zdrojov: 14
CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV PODĽA DRUHU ZDROJA: 215
CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV: 210
CELKOVÝ POČET ZDROJOV: 251
SUMÁR POPLATKOV: 5 552,77 €
Počet vydaných rozhodnutí a záväzných stanovísk a riešení sťažností
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Povolenie na stavbu MZZO: 24
Povolenie na užívanie stavby MZZO: 34
Povolenie na zmenu a užívanie stavby MZZO: 6
Rozhodnutie – určený poplatok za znečisťovanie ovzdušia: 210 – 5 552,77 eur
Rozhodnutie – neurčený poplatok za znečisťovanie ovzdušia : 2
Riešenie sťažností (podnetov) : 4

Ochrana prírody a správa mestskej zelene
Mestskú zeleň v meste Dubnica nad Váhom zabezpečovali v roku 2014 podľa pasportu a inventarizácie
mestskej zelene a na základe verejného obstarania a následných zmlúv tieto spoločnosti :




V lokalite č. 1- Pod hájom , v lokalite č. 6 – „Učko“ Pod Hájom – Peter Horanský. Nová Dubnica,
V lokalite č. 2 – Centrum II. a v lokalite č. 4 – Pod kaštieľom v rátane parku J.B.Magina – green
project Trenčín,
V lokalite č. 3 – Centrum I. v lokalite mestská časť Prejta a v lokalite cintoríny Dubnica nad
Váhom, Prejta, Lieskovec a v lokalite - okrajové časti mesta v rátane lokality IBV Háje II. kvadrant
1. etapa – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.,
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V lokalite č. 5 - ul. Bratislavská, Pionierska, Moyzesova, Kmeťova, Pod Zábrehom, Partizánska,
Okružná – PETMART s.r.o Nová Dubnica

Na údržbu mestskej zelene v zmysle zmlúv a objednávok bolo preinvestovaných celkom 377 143 €. V roku
2014 bolo vykonaných 5 kosieb na mestskej zeleni, 3 kosby v okrajových častiach mesta a 2 kosby brehov
koryta Dubnického potoka. Na jar bol zrealizovaný jarný rez a ošetrenie všetkých krov rastúcich na
mestských pozemkoch. V roku 2014 sa prehodnocoval zdravotný stav drevín, ich vplyv na úroveň bývania
obyvateľov a na bezpečnosť majetku a osôb, na základe ktorého bolo potrebné nevyhnutne odstrániť 73
ks stromov na sídliskách, za ktoré bude vykonaná náhradná výsadba.
Posudzovanie drevín na výrub sa vykonáva v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Pri vydávaní súhlasu na výrub drevín orgán ochrany
prírody prihliada na druh a zdravotný
stav dreviny, funkciu a význam dreviny pre životné prostredie.
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie zlého zdravotného
stavu, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia, nevhodných hygienických podmienok
v bytových a nebytových priestoroch alebo narušenia stability stavby a inžinierskych sietí koreňovým
systémom dreviny.
Pracovníci oddelenia výstavby UP a ŽP pravidelne každý rok vykonávajú obhliadku stromov v meste
a posudzujú ich zdravotný stav ako aj podnety na výrub od občanov mesta.
Mnohé dreviny sa v roku 2014 odstránili z hľadiska ich vysokého presychania, zlého zdravotného stavu,
prehnitia konárov a kmeňov, čím ohrozovali obyvateľov a majetok. ( Tzv. Macov dvor, Centrum II – pri MŠ,
CII pri BD 96, topoľ na Školskej ulici, topoľ na štadióne, lipa na Moyzesovej ulici,...) Niektoré dreviny rástli
príliš blízko bytových domov cca 2-4m, zhoršovali svetelné a hygienické podmienky v bytoch a taktiež aj
vzhľadom na druh dreviny nemali perspektívu ďalšieho rastu v danej lokalite, preto ich odstránenie bolo
skôr či neskôr nevyhnutné ( Centrum I.IBD 94 – hustá aleja líp rastúcich v predzáhradke od severu, breza
pri BD 1091, Centrum I.BD 44, 41, Rozptyl BD 71,...). Do výrubov drevín boli zahrnuté v tomto roku aj
dreviny, ktoré zasahovali do projektov výstavby chodníkov a rozšírenia parkovacích miest na sídliskách
Centrum I , Kollárova ulica, Centrum II tzv. Rozptyl a na ulici Partizánskej.
V jednotlivých lokalitách mesta sa taktiež vykonávalo rozsiahlejšie orezávanie drevín z hľadiska
estetického, potreby a bezpečnosti obyvateľov, ochrany majetku - vyvetvenia konárov, podchodných výšok
drevín a odstránenie suchých a značne preschnutých drevín.
Na jar sa z časti zrevitalizoval priestor v Parku J.B.Magina - svah nad garážami, kde boli stromolezecky
odstránené a orezané dreviny, ktoré boli v zlom zdravotnom stave, preschnuté a nebezpečne naklonené
nad garáže. V prvom polroku prebehla kompletná revitalizácia parku Pod hájom ( pod 5. ZŠ), boli
odstránené suché prestárle kry a dreviny, zahustené výsadby boli preriedené a na svahu pozdĺž parku boli
vysadené nové kry.
V roku 2014 boli mestom realizované nasledovné výsadby:
V prvom polroku boli doplnené trvalkové záhony na Námestí Matice Slovenskej – 157 ks trvaliek,
v mesiacoch máj jún prebiehala výsadba letničkových záhonov na „Bakyčke“, pred OD Máj a letničiek do
mobilných nádob – pred kostolom sv. Jakuba, Pamätník Prejta,, doplnenie trvalkového záhonu – pri Msú,
výsadba svahu pozdĺž parku v lokalite pod Hájom a výsadba drevín a krov do mobilných nádob v lokalitách
1 a 5.
V auguste bol primátormi družobných miest vysadený pri príležitosti folklórneho festivalu družobný strom –
dub červený s pamätnou tabuľou. Strom sa nachádza v priestore pred Mestským úradom.
V Parku J.B.Magina boli plochy obohatené o 2 kusy kvitnúcich drevín Ľaliovník tulipánokvetý a Polownia
tomentosa. Ich výsadba bola konzultovaná s Krajským pamiatkovým úradom .
V rámci náhradných výsadieb boli realizované nasledovné :
- 3 ks magnólie pred Domom kultúry ,
- 4 ks višní, 2 ks bukov, 3 ks magnólií a 2 ks agátov popri novovybudovanom parkovisku pri starom
cintoríne.
- 40 ks tují v areáli kompostoviska na ulici Športovcov,
- 1 ks Fagus pururea, 2 ks picea omorika v rámci doplnenia na novom cintoríne ,
- 4 ks prunus pri novom parkovisku Pod hájom „Učko,
10 ks picea omorika pri zbernom dvore na ulici Sládkovičovej.
K novým výsadbám došlo aj na sídliskách - Centrum I. pri BD 44, Centrum II. pri BD 94 a popri hlavnej
ceste tzv. „ 105-ka“ ( agáty, kríkové magnolie, nízkokmenné dreviny )..- 1 445,00 €, do mobilných nádob sa
na jeseň dosadili dvojročky - 558,96, na Bratislavskej ulici bola dosadená forzítia do živého plotu – 287 ks –
1 412,-,
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Popri novom podchode pri železničnej stanici boli osadené gabionové nádoby s pomerne bohatou
výsadbou 132 kusmi rastlín. Do úzkeho priestoru bolo potrebné vniesť hmoty zelene, ktoré okrem
vizuálneho pôsobenia zabezpečia i priaznivú mikroklímu prostredia. Pri tvorbe bol využitý konštrukčný
materiál vyplnený prírodným kameňom. – 10 766,95 €
Dokopy bolo v tejto jeseni vysadených 74 kusov drevín a 433 kusov krov a 459 ks trvaliek. Spolu sa
preinvestovalo na nové výsadby : 26 638,00 €. Celkovo bolo revitalizovaných 24 586 m2 plôch.
V roku 2014 bolo dané do užívania detské ihrisko na HBV Háje II. kvadrant - vnútroblok, ktoré je rozdelené
na dve časti. Pre „najmenšie“ ratolesti do troch rokov sú hracie prvky zo zvieracou tematikou, ktoré
pozostávajú z pavúka, húsenice a pružiniek sloníka a koníka. Druhú časť ihriska pre „väčšie“ deti od troch
rokov tvorí rozsiahla zostava so šmýkačkou, lezeckou stenou, lanovou stenou a rôznymi prekážkami.
Detské ihriská boli vybudované v hodnote 54 467 € Detské ihrisko má elastický vodopriepustný povrch na
báze gumových granulátov. Je špeciálnym povrchom pre tlmenie nárazu podľa platnej normy EN1177 pre
detské ihriská a športoviská.
Vo vnútornom bloku bytových domov Pod hájom na tzv. „Účku“ bolo vybudované viac účelové ihrisko pre
loptové hry. Pôvodné ihrisko so škvarovým povrchom bolo nahradené moderným umelým povrchom
tartanového typu a ohradené sieťou. Ihrisko bolo vysúťažené verejným obstaraním za 35 963 €.
Na novovybudovaných DI boli vykonané hlavné ročné kontroly a boli odstránené nedostatky, ktoré z nich
vyplývali. Tieto činnosti boli vykonané v hodnote 1 065,60 €.
Detské ihriská aj s novovybudovanými počas roku 2014 v počte 13 sa pravidelne 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. Počas roka boli
odstránené staré pieskoviská a detské hracie prvky na niektorých sídliskách v počte 10 ks.

Oddelenie kultúry a knižnice
Kultúrna činnosť
Predmetom činnosti oddelenia kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom je organizovanie kultúrnospoločenských,
výchovno-vzdelávacích podujatí, ale i šírenie profesionálneho umenia formou sprostredkovania vystúpení.
Oddelenie organizuje rôzne výstavy, koncerty, komponované podujatia, mestské oslavy, divadlá, zájazdy,
jazykové kurzy. Súčasťou je mestská knižnica, kino, mestský rozhlas, ženská posilňovňa a neformálne
združenia. Oddelenie zabezpečuje predaj vstupeniek a propagačných materiálov mesta a koordinuje prácu
redakcie Dubnických novín, eviduje oznámenia o kultúrnych podujatiach. Realizuje kultúrnu výmenu medzi
družobnými mestami Vác, Zawadzkie a Otrokovice. V Otrokoviciach sa Dubnica nad Váhom prezentuje na
podujatiach „Dny spřátelené kultury“ a „Koledy tří národú“.
Oddelenie kultúry využíva na podujatia hlavne priestory Mestského domu kultúry (veľká sála, výstavná
miestnosť č. 104, vestibul, bábková sála), javisko ABC, Námestie Matice Slovenskej, Dutaf Centrum,
Športová hala a Dubnický kaštieľ. Okrem veľkých mestských podujatí ako sú stavanie májov, Oslavy
oslobodenia spojené s lampiónovým sprievodom a ohňostrojom deťom mesta, Oslavy 1. mája, Oslavy SNP
a Silvester, pripravuje aj podujatia ako Dubnické hudobné leto, Veľký detský karneval, Dubnické fašiangy,
MDŽ (v programe sa predstavil Martin Jakubec), sériu zvykoslovných podujatí Veľká noc ide, Pálenie Ďura,
Dubnický slávik, Babie leto, Zapaľovanie adventných sviečok a vianočné programy, odmeňovanie
športovcov roka. V polovici mája odd. kultúry a knižnice v spolupráci s Dubnickým múzeom sme pripravili
a organizačne zabezpečili reprezentačný stánok na veľtrhu CR v Trenčíne Regio Tour. Celá prezentácia
bola pozitívne hodnotená.
Neformálne združenia
Oddelenie kultúry koordinuje činnosť aj dvoch neformálnych združení, ktoré úspešne reprezentujú mesto
doma i v zahraničí. Sú nimi Folklórny súbor Senior klub Vršatec a Dubnické divadlo. Obe združenia sú
súčasťou rozpočtu oddelenia kultúry. Folklórny súbor sa predstavil na viacerých mestských podujatiach.
Dubnické divadlo reprízovalo hru Hraj, noha a ty, druhá, tancuj. Koncom roku začalo nacvičovať muzikálovú
rozprávku Studňa lásky. Dočasnou vedúcou a režisérkou sa stala Mgr. Alenka Poláková.
Zachovanie a šírenie tradícií
V rámci zachovania a rozvíjania miestnych tradícií, zvykov a ľudových remesiel
predstavilo verejnosti fašiangové, veľkonočné a svätojurské zvyky.
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Najvýznamnejšie podujatia v roku 2014
Divadlá: počet 18 - DS Hugo, RND....
Festival: počet 1 – Dubnický folklórny festival
Iné: počet 10 - Zumba so Zuzkou, Deň behu pre všetkých, 20. ročník fines, Protidrogový program,
Dubnické povedačky, detské, Expo Regio Tour...
Kino: počet 8 - Bezák, Všetky moje deti, My sme Millerovci, Všetky moje deti, Oggy a šváby, Hašišbaba,
V zaajtí démonov
Komponované: počet 13 - Fašiangy, Veľká noc ide, 1. máj, Oslavy Prejta, Adventné nedele, Silvester...
Koncerty: počet 14 - Vršatec, Mladosť, MDŽ – R. Kazík, DKL, Mesiac úcty starším – G. Oňová, Fašiangy Kandráčovci... H.
Výstavy: počet 10 - Výtvarná súťaž MŠ, Tajný život hraboša severského, Slovenská zima, Scénická
kostýmová tvorba, Kráľ Svätopluk, A. Teicherová, M.R.Štefánik, Detská výtvarná Dubnica, Dubnický
výtvarný salón a i.
Kino
Problémom kina je technická zastaranosť od čoho sa odvíja aj filmová ponuka. Jediným riešením je
digitalizácia. V roku 2014 bol schválený mestu projekt na digitalizáciu kina, ktorý bude podporený z
Audiovizuálneho fondu. Zatiaľ oddelenie kultúry využíva na premietanie výkonnejší dataprojektor zakúpený
pre potreby letného kina. Spolu bolo premietaných 8 filmových titulov počas letného kina a tiež aj ako
školské predstavenia. Celkový počet návštevníkov 527.
Dubnické noviny
V roku 2014 funkciu šéfredaktora Dubnických novín plnila Mgr. Stanislava Čechová. Z dôvodov finančných
a následnej úpravy rozpočtu na tlač, grafiku a šéfredaktora bolo vydaných iba 6 čísel Dubnických novín.
Mestský rozhlas
Využíva sa na šírenie úradných oznamov, kultúrnych podujatí a komerčných oznamov. Záznam a možnosť
načasovania vysielania rozhlasu umožnila vyhlasovanie aj počas víkendov v prípade pozvánok na
plánované kultúrne podujatia a v prípade nepredvídaných udalostí sa využíva vyhlasovanie cez mobilný
telefón. Hlásenia sú ukladané na webové sídlo mesta.
21. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou
Koniec leta už 21 rokov patrí Dubnickému folklórnemu festivalu s medzinárodnou účasťou. V tom čase
mesto ožije hudbou, tancom a zábavou, ktorú vyhľadávajú nie len Dubničania, ale aj návštevníci z rôznych
kútov Slovenska a blízkej Moravy. Súčasťou tohtoročného festivalu boli aj oslavy 70. výročia SNP. Už vo
štvrtok popoludní po kladení vencov sa odohrali „boje“ pri MsÚ a večer zakončil Vojenský umelecký súbor
Ondráš.
V programe festivalu si diváci mohli nájsť vystúpenia folklórnych súborov, jarmok, sprievod mestom a iné,
ale jadrom festivalu je Súťaž o Cenu Mikuláša Senka. V tomto roku o drevenú sošku, finančnú odmenu
a vecné dary zápolili na nádvorí Dubnického kaštieľa v piatok 29.augusta FS Kopaničiar z Myjavy
s programom Chodieval bi som k vám. reprezentujúc tak Trenčiansky kraj a za Prešovský kraj FS Magura
z Kežmarku s programom Gurole spod Tater. Sobota podvečer patrila zas Košickému a Žilinskému kraju,
ktoré reprezentovali súbory FS Borievka z Košíc s programom Furmani a FS Rozsutec zo Žiliny
s programom pod názvom Zbojnícke chodníčky ospievané. Silné slovenské súbory tak neuľahčili prácu ani
odbornej porote, v ktorej členovia PhDr. Alžbeta Gazdíková; Mgr. art. Emil T. Bartko; prof. PhDr. Oskár
Elschek, DrSc.; Doc. Vladimír Marušin, Art.D., Mgr. art. Štefan Zima – predseda poroty, nemali jednoduché
rozhodovanie. Súťaž je jedinou svojho druhu na Slovensku a odhalí všetky slabiny a silné stránky súboru.
Súbory boli vybrané za spolupráce Národného osvetového centra, ktoré prostredníctvom regionálnych
osvetových stredísk delegovali za jednotlivé kraje svojich reprezentantov.
Vyhlásenie výsledkov bolo súčasťou Galaprogramu, ktorý v nedeľu v športovej hale uzavrel štvordňový
festivalový maratón. 1. miesto získal a víťazom Súťaže o Cenu Mikuláša Senka sa stal FS Borievka
z Košíc, 2. miesto FS Magura z Kežmarku, 3. miesto Kopaničiar z Myjavy. Cenu za vokálnu a hudobnú
interpretáciu získal folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny.
Účastníci DFF: FS Považan – Považská Bystrica, FS Trenčan – Trenčín, FS Rozsutec – Žilina, FS Borievka
– Košice, FS Bezanka – Bratislava, FS Kopaničiar – Myjava, FS Magura – Kežmarok, Campana Batucada –
Nitra, FS Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Dubnička, VUS Ondráš – Česko, Poznaň –
Poľsko, Spandan – India, dychové hudby: Chabovienka, Lieskované
Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice za rok 2014
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V roku 2014 bola činnosť knižnice zameraná na knižnično-informačné služby, medzi ktoré patria prezenčné
a absenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií a špeciálne knižničnoinformačné služby pre verejnosť.
V prvom kompletnom roku používania on-line katalógu, dostupného prostredníctvom našej www-stránky, sa
overila odôvodnenosť sprístupnenia katalógu pre verejnosť mimo knižnice. Služba, vďaka ktorej si môže
ktokoľvek prezrieť fond knižnice, prezrieť novinky, zistiť dostupnosť titulu a vďaka ktorej si môže každý
čitateľ na základe čísla preukazu knihy rezervovať, prípadne predĺžiť výpožičnú dobu zapožičaných
dokumentov, bola v roku 2014 využitá 3 933 krát.
Rovnako dobre slúži aj stránka knižnice, ktorej podstránky boli používateľmi otvorené až 95.522-krát. Jej
prostredníctvom knižnica informuje o podujatiach, oznamuje s predstihom dátumy uzatvorenia knižnice
z dôvodu školení, čerpania dovolenky a podobne.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity boli zamerané prevažne na deti a mládež, knižnica pri ich
organizácii spolupracovala s materskými a základnými školami. 43 akcií navštívilo spolu 1148 záujemcov.
Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť
Výpožičné služby – spolu výpožičiek: 69 312, z toho odborná literatúra 15 720, beletria 34 058, mládež
beletria a náučná 11 311, výpožičky periodík 8 212.
Medziknižničná výpožičná služba: z iných knižníc – 10, iným knižniciam – 6.
Počet aktívnych čitateľov – 2 707, do 15 rokov – 595.
Počet návštev knižnice – 16 473.
Knižničný fond, odborná evidencia, spracovanie a ochrana
- knižničné jednotky spolu – 57 025; počet kníh – 56 486, elektronické dokumenty 181; z toho odborná
literatúra pre dospelých 20 191, beletria 22 948, náučná a krásna pre deti 13 886.
- ročný prírastok - 602 knižničných jednotiek (560 kúpou)
- úbytok: 1 995 zastaraných a opotrebovaných kníh
- počet titulov odoberaných periodík – 32 (z toho 2 zahraničné)

Oddelenie školstva
V roku 2014 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:
1)

2)

3)

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská
jedáleň, školský klub detí, materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy.
Počet žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. V školskom roku 2014/2015 plnilo povinnú školskú
dochádzku v základnej škole 647 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 88 a v školskom klube bolo
196 žiakov. Po kompletnej rekonštrukcii školy a realizácii ďalších projektov (Premena tradičnej školy na
modernú, Komenius, projekty cezhraničnej spolupráce a pod.) mala škola 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.
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87. Súčasťou tohto právneho
subjektu boli: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a výdajná školská
jedáleň materskej školy. V školskom roku 2014/2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej
škole 303 žiakov. Stav detí v materskej škole bol 187 a v školskom klube bolo 85 žiakov. Škola 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 výchovno-vzdelávacieho procesu.
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, ktorej súčasťou boli: základná škola, školská
jedáleň, školský klub detí, materská škola a školská jedáleň materskej školy. V školskom roku
2014/2015 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole 571 žiakov. Stav detí v materskej škole
bol 144 a v školskom klube bolo 201 žiakov. Škola bola zameraná na všestranný rozvoj tvorivej
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4)

5)

6)

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.
Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356.
Svoje nadanie v roku 2014 v tomto zariadení rozvíjalo 472 žiakov.
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.
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 aj elokované
pracovisko Centrum I 29. Materská škola bola 10 triedna, z toho 3 triedy boli na elokovanom
pracovisku. V roku 2014 ju navštevovalo spolu 225 detí. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval
podľa Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu. Materská škola
vytvárala prostredie širšej ponuky výchovno-vzdelávacích príležitostí, 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.
Centrum voľného času, Pod hájom 1356.
V roku 2014 navštevovalo toto zariadenie v 47 pravidelných záujmových útvaroch takmer 700 detí.
Najväčší záujem sa koncentroval do záujmového krúžku TWEETY, AJ, cvičenie s deťmi.
Deti sa zapájajú aj do prázdninovej činnosti, prevažne účasťou na táboroch, ale aj jednodňových
podujatí. 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, venovala sa im vychovávateľka, ktorá mala v daný deň dozor. Denne sa
počet takýchto detí pohyboval okolo čísla 35.
Celú činnosť týchto škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
zabezpečovalo približne 200 pedagogických, 3 odborní a 102 správnych zamestnancov.
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,
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 - ZŠsv.D.Savia (ŠKD a školské
stravovanie) a neštátne zariadenie CVČ Laura,
Mestské CVČ mohlo využívať aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a dotáciu ÚPSVaR,
materské školy dostávali 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.
Od 1.9.2014 je v meste zriadená Materská škola sv. Dominika Sávia, ktorej zriaďovateľom je
Biskupský úrad v Žiline. Pôsobí v priestoroch Základnej školy sv. Dominika Sávia.
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Referát organizačný
Voľby do orgánov samosprávy mesta
V roku 2014 sa skončilo volebné obdobie 2010 – 2014. Voľby do orgánov samosprávy mesta sa konali v
sobotu 15. novembra 2014.
Za primátora mesta bol zvolený Ing. Jozef Gašparík - nezávislý kandidát s počtom platných hlasov 2 726.
Za poslancov MsZ boli zvolení títo kandidáti:
1. Ing. arch. Marián Antal, volebný obvod č. 7, nezávislý kandidát
2. Anton Bušík, volebný obvod č. 8, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
3. Ing. arch. Lubomír Bútora, volebný obvod č. 4, nezávislý kandidát
4. Milan Dado, volebný obvod č. 6, nezávislý kandidát
5. Mgr. Monika Chromiaková, volebný obvod č. 5, nezávislý kandidát
6. RNDr. Karol Korintuš, PhD. , volebný obvod č. 7, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
7. MUDr. Dominik Kosorín, volebný obvod č. 6, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
8. Ján Kvasnička, volebný obvod č. 7, NOVA
9. František Mikolášek, volebný obvod č. 2, nezávislý kandidát
10. Ing. Libor Poruban, volebný obvod č. 4, nezávislý kandidát
11. Ing. Robert Rafaj, volebný obvod č. 1, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
12. Mgr. Ivan Rajec, volebný obvod č. 5, koalícia SMER-SD, KDH,SDKÚ-DS
13. Ján Rehák, volebný obvod č. 1, NOVA
14. Ing. Jana Rybárová, volebný obvod č. 3, nezávislý kandidát
15. Ing. Viliam Sečány, volebný obvod č. 3, nezávislý kandidát
16. Libuša Stráňavská, volebný obvod č. 5, nezávislý kandidát
17. Ing. Emil Suchánek, volebný obvod č. 6, nezávislý kandidát
18. Mgr. Peter Wolf, volebný obvod č. 4, nezávislý kandidát
19. Radoslav Žáček, volebný obvod č. 7, nezávislý kandidát

Referát sociálnych vecí
V roku 2014 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a verejného poriadku zasadal päťkrát. Na
rokovanie komisie boli predložené:
- žiadosti občanov o jednorazové dávky:
o počet žiadateľov 3 (1 v r. 2013, 9 v r. 2012, 10 v r. 2011, 17 v r. 2010),
o počet vybavených peňažne 3 v sume 150 € (1 v r. 2013, 7 v r. 2012, 8 v r. 2011,15 v r.
2010)
- žiadosti po prepustení z výkonu trestu
o počet žiadateľov 13 v sume 260 € (6 v r. 2013, 5 v r. 2012, 3 v r. 2011, 2 v r. 2010)
A. Príspevky
Vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí:
 príspevok pri narodení: počet žiadostí 2 v sume 66 €,
 príspevok pri úmrtí: počet žiadostí 21 v sume 693 €
B. Sociálna služba v jedálni
Od 1.1. 2013 je účinné VZN č. 9/2012, podľa ktorého sa postupuje pri zabezpečovaní sociálnej služby v
jedálni. Podmienkou je, aby poskytovateľ stravy dodržal maximálnu výšku stravnej jednotky 2,8 €. 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 2014 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 240 občanov, denne sa odstravovalo cca 130 občanov.
Príspevok pre občanov, ktorí využívajú sociálnu službu v jedálni je v uvedenej výške:
1€
pri výške dôchodku do 266 €,
0,7€
pri výške dôchodku od 267do 365 €,
0,2 € pri výške dôchodku nad 366 €.
Vyplatená suma príspevku pre dôchodcov bola v roku 2014 vo výške 14 189 €.
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Rozčlenenie stravníkov:
Rok
Príspevok mesta 1 €
2014
2013
2012
2011
2010

17 stravníkov
32 stravníkov
12 stravníkov
33 stravníkov
25 stravníkov

Príspevok 0,7 €

Príspevok 0,2 €

105 stravníkov
140 stravníkov
197 stravníkov
123 stravníkov
111 stravníkov

118 stravníkov
138 stravníkov
48 stravníkov
98 stravníkov
74 stravníkov

C. Denné centrá
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.
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.
Denné centrá poskytujú sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť.
Referát sociálnych vecí zabezpečuje činnosť denných centier, Centra neziskových organizácií /CNO/,
poskytovanie zdravotno-sociálneho poradenstva (p. Rudolf Bulica). Služby CNO využilo cca 8 000 občanov.
Jednotlivé organizácie a združenia organizujú rôzne kultúrne a športové akcie pre svojich členov,
prispievajú k rozširovaniu ich telesných a psychických aktivít. Seniori využívajú počítačovú miestnosť, kde
sú pre nich uskutočňované počítačové kurzy. V CNO pôsobia dva spevácke súbory Jesienka a Studnica,
ktoré vystupujú pri rôznych príležitostiach organizovaných mestom.
D. Opatrovateľská služba
V decembri 2013 bolo schválené mestským zastupiteľstvom VZN č. 5/2013, ktorým sa novelizovalo VZN č.
9/2012. Zvýšila sa výška úhrady z 0,64 € za hodinu poskytovanej sociálnej služby na 1€ za hodinu.
V roku 2014 bola poskytovaná opatrovateľská služba v domácnostiach 103 občanom. Výkon
opatrovateľskej služby zabezpečovalo 34 opatrovateliek.
Výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov bola:
rok
príjmy
%
príjmy/výdavky
2014
25 473 €
12,2 %
2013
20 957 €
10,4%
2012
14 258 €
6,9%
2011
14 932 €
7,4%
2010
15 238 €
7,2%
E. Uskutočnené činnosti vyplývajúce s aplikáciou zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych
službách
V roku 2014 bolo vypracovaných 83 sociálnych posudkov, 83 lekárskych posudkov, 83 komplexných
posudkov.
Výsledkom procesu bolo 83 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. K 31.12. 2014 boli náklady na
posudkovú činnosť vo výške 1 285 €.
Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal 12-krát a rozhodoval
o 24 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
79.
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.
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Celkové náklady a príjmy na prevádzku KC :
rok
náklady
príjmy
2014
8 400 €
448,5 €
2013
7 316 €
496,5 €
2012
3 679 €
423,5 €
2011
3 420 €
420,0 €
2010
2 302 €
478,0 €
G. Zastavené prídavky na deti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne rozhodol v roku 2014 v 17 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 2014 zaslaných 6 628 €. Finančné prostriedky boli
vyplatené oprávnenej osobe - rodičom detí, alebo súdom ustanovenej osobe, ktorá má zverené deti.
F. Sociálna situácia obyvateľov
Sociálne zabezpečenie obyvateľov bez príjmu zabezpečuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne,
ktorý poskytol nasledujúce údaje:
Počet občanov v hmotnej núdzi :
2014
Jednotlivci/rodina
Počet
718/*
poberateľov
Vyplatená
679 557 €
suma
*/ nový systém neumožňuje rozčleniť

2013
Jednotlivci/rodina
782/*

2012
Jednotlivci/rodina
966/*

2011
Jednotlivci/rodina
881/203

643 564,52 €

689 784,98 €

818 654,53 €

Priemerný mesačný prehľad o štátnych dávkach
Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia
rok
počet poberateľov
vyplatená suma
2014
494
384 673 €
Prídavok na dieťa
rok
počet poberateľov
2014
4 730

vyplatená suma
1 319 953 €

Rodičovský príspevok
rok
počet poberateľov
2014
607

vyplatená suma
1 444 586 €

Príspevok na pohreb
rok
počet poberateľov
2014
230

vyplatená suma
17 220 €
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Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva
Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2014 spolu 8 žiadostí o finančný príspevok. Tieto žiadosti boli
podané v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých ministerstiev SR a na základe výzvy o nenávratný
finančný príspevok z Regionálneho operačného programu.
Žiadosť o NFP z prostriedkov Európskej únie: Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom II. etapa bola
podporená vo výške 2 484 041,87 EUR.
Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR - podané aj podporené boli 3 žiadosti:
- Dubnický folklórny festival
- Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
- Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi
Ďalšie podané žiadosti:
- Ministerstvo vnútra SR: "Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom"
– podporená, realizovať sa bude až v roku 2015
- Trenčiansky samosprávny kraj: "Dubnický folklórny festival"
- Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny - "Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - materiálové
vybavenie"
- Environmentálny fond: "Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Dubnica nad
Váhom" – podporená sumou 109 200 EUR, realizácia v roku 2015

Zrealizované projekty za posledných 6 rokov

Schválená suma v €

2009

16. ročník Dubnického folklórneho festivalu

6 660

Projekt Grotta (Babylon)

35 000

Pamiatkový výskum - Kaštieľ v Dubnici nad Váhom

9 100

Monografia mesta Dubnica nad Váhom

7 000

Nákup mikrobusu /9 miestneho/so zdvíhacou plošinou pre vozíčkarov

25 200

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom

12 000

Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech
Slavičín - Dubnica (Vzdelávacie aktivity pre CNO a CVČ)
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v Dubnici nad
Váhom

73 160
198 000

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad Váhom

1 677 146

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom

2 023 380

Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom

1 657 998

Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia DD v Dubnici
n/V

2 998 001

Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum

2 478 896

2010
17. ročník Dubnického folklórneho festivalu

4 160

Park J.B. Magina

20 000

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom

7 300

2011
18. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)

2 660

Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh

1 700

Dubnický nárečový slovník

1 300
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Tradície nás spájajú

12 269

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom

13 500

Materiálové vybavenie obytných miestností pre Dubinu

16 000

2012
19. ročník Dubnického folklórneho festivalu MK SR + TSK

2 700

Informatizácia mestskej knižnice

2 850

Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh

1 000

Kniha Lieskovec

3 400

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom

7 500

2013
20. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)

5 500

Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh

1 500

Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi - výskum

2 100

Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha

3 000

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiálové vybavenie

4 000

Žiadosť o podporu pre oblasť – Environmentálna výchova, vzdelávanie a
propagácia

5 000

Elektronizácia služieb mesta Dubnica nad Váhom

731 135

Historický náučný chodník

5 000

2014
21. ročník Dubnického folklórneho festivalu

5 000

Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh

1 500

Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi

10 000

Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica nad Váhom
Environmentálny fond: "Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality
ovzdušia v meste Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom II. etapa

4.

6 000
109 200
2 484 041

Kontrolná činnosť

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta. Dva základné orgány mesta sú primátor a
mestské zastupiteľstvo. Poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) volia na štvorročné obdobie obyvatelia
mesta v priamych voľbách. Poslanci MsZ si zvolia hlavného kontrolóra na šesť rokov, ktorý vykonáva
kontrolnú činnosť, za ktorú zodpovedá MsZ. Kontrolná činnosť je vykonávaná hlavným kontrolórom mesta.
Okrem kontrolnej činnosti je povinnosťou hlavného kontrolóra plniť ďalšie úlohy stanovené osobitnými
predpismi - Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákon o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v z. n. p. a iné. Sú to činnosti ako
vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti HK na polročné obdobie, pravidelná kontrola
plnenia uznesení MsZ, vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti priamo MsZ na
jeho najbližšom zasadnutí, kontrola zabezpečenia a pripomienkovanie písomnej agendy jednotlivých
orgánov mesta, kontrola zabezpečenia informovanosti občanov pri prijímaní VZN mesta, vypracovanie
stanoviska k záverečnému účtu mesta, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta.
Zoznam vykonaných kontrol za rok 2014
Kontrola č. 01/2014:
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-

Predmet kontroly:
Dodržiavanie pravidiel pre státie vozidiel na vyhradených parkovacích
miestach a vyrubenie a úhrada dane za užívanie verejného priestranstva.
Kontrolovaný subjekt:
Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie:
od 1.4.2014, podľa čl. 10 ods.8 VZN č. 02/2008 o premávke na
pozemných komunikáciách na území mesta Dubnica nad Váhom.

Kontrola č. 02/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
Kontrola č. 03/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
CVČ Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
Kontrola č. 04/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
Kontrola č. 05/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
ZŠ s MŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
Kontrola č. 06/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
Kontrola č. 07/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
DUMAT, m.p.o. Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
.
Kontrola č. 08/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
Mestská poliklinika Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
Kontrola č. 09/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
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-

Kontrolovaný subjekt:
Kontrolované obdobie:

MŠ Centrum II Dubnica nad Váhom
rok 2013

Kontrola č. 10/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
Kontrola č. 11/2014:
- Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. v procese inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.
- Kontrolovaný subjekt:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. Dubnica nad Váhom
- Kontrolované obdobie:
rok 2013
Kontrola plnenia uznesení MsZ za rok 2014
Zoznam konaných zasadnutí MsZ:
- 16.01.2014
- 28.01.2014
- 27.02.2014
- 02.04.2014
- 22.05.2014
- 12.06.2014
- 26.06.2014
- 14.08.2014
- 21.08.2014
- 25.09.2014
- 27.11.2014
- 16.12.2014
-

35. neplánované zasadnutie MsZ
36. neplánované zasadnutie MsZ
37. plánované zasadnutie MsZ
38. neplánované zasadnutie MsZ
39. plánované zasadnutie MsZ
40. neplánované zasadnutie MsZ
41. plánované zasadnutie MsZ
42. neplánované zasadnutie MsZ
43. neplánované zasadnutie MsZ
44. plánované zasadnutie MsZ
1. Ustanovujúce zasadnutie MsZ
2. neplánované zasadnutie MsZ

V roku 2014 MsZ, prijalo 362 uznesení, z toho 21 zostáva rozpracovaných. Rozpracované uznesenia
zostávajú v sledovaní a vyhodnotenie ich plnenia je priebežne kontrolované
Rozpracované uznesenia:
UZN č. 86/2014
schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01
„Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici n/V - II.etapa“ - schválenie zabezpečenia realizácie projektu po jeho
schválení - schválenie financovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
(vo výške 124.500,- EUR).
UZN č. 89/2014 - schválenie zriadenia VB na pozemkoch parc. č. KN-C 2300/376, KN-C 2300/241 a KN-E
3545/502 - voči oprávnenému LORAS s.r.o. Nová Dubnica - umožnenie oprávnenému vybudovať na
uvedených pozemkoch spevnené plochy – komunikácie, chodníky a parkovisko.
UZN č. 90/2014 - schválenie zriadenia VB na pozemkoch parc. č. KN-C 2300/376, KN-C 2300/241,
KNC 2100/127 a KN-E 3545/502 - oprávnený LORAS s.r.o. Nová Dubnica - spočívajúce povinnosť
oprávneného vybudovať na uvedených pozemkoch inžinierske siete (rozpis)
UZN č. 199/2014 a UZN č. 200/2014 - určenie ako prípad hodný os. zreteľa - schválenie odpredaja
pozemkov časti parcely č. KN-C 800/16 o výmere cca 580 m2 – žiadosť o odkúpenie žiadateľov
Richard Ďurina a LEBON, s.r.o. (podiely ½ + ½ ) - Toto uznesenie sa bude aktualizovať o presné parcelné
číslo a presnú výmeru pozemku po predložení vypracovaného geometrického plánu. - pozemok bude
odpredaný žiadateľom až po realizácii stavby. - na účely vydania SP zmluva o budúcej zmluve
UZN č. 201/2014 - schválenie zriadenia VB – žiadateľ Ing. Olšovský s manželkou - na pozemku časť
parc. č. KN-C 2248/71 o výmere cca 15 m2 - spočívajúce v práve vstupu na pozemok za účelom
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vytvorenia spevnenej plochy zo zámkovej dlažby a zriadenia nového vstupu k rodinnému domu súp. č. 237
na ulici Tajovského.
UZN č. 204/2014 - nadobudnutie vlastníctva majetku podľa čl. V Zásad hospodárenia s majetkom mesta –
stavebné objekty vyvolaných investícií v rámci stavby „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/V –
Púchov“ (rozpis stavebných objektov – ďalej len SO). - Zmluva o prevode
UZN č. 214, 215, 216/2014
VÝKON UZNESENÍ BOL POZASTAVENÝ
Nakoľko MsZ nepotvrdilo tieto uznesenia – uznesenia nenadobudli platnosť.
UZN č. 255/2014 - ZÚ mesta za rok 2013 schválený s výhradou MsZ. MsZ schválilo opatrenia:
B) schvaľuje
prijatie opatrení na nápravu v zmysle § 16 ods. 11) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy:
- doklad o overení účtovnej závierky predložiť MsZ do 01. 09. 2014
- analyzovať pripomienky prednesené v rozprave k Záverečnému účtu mesta za rok 2013 a prijať
príslušné opatrenia
- zabezpečiť pre zodpovedných zamestnancov mesta a organizácií zriadených mestom školenie
o rozpočtovom hospodárení a vykonávaní inventarizácie do 30. 09. 2014.
UZN č. 261/2014 - schválenie zriadenia VB - žiadateľ p. Škrabák s manž. Ako oprávnený z VB, vlastník
RD sč. 101 postavenom na pozemku parc.č. KN-C 207/1 - VB zriadiť na pozemkoch parc. č. KN-C 200/15
a KN-C 200/30 - právo uloženia kanalizačnej prípojky
UZN č. 278/2014 - prijatie dlhodobého investičného úveru od SLSP za účelom zníženia energetickej
náročnosti MŠ v Dubnici nad Váhom
- Suma do 600.000,- €
- Čerpanie prostriedkov do 1 roka a splatnosť do 10 rokov od podpisu zmluvy
UZN č. 279/2014 - použitie finančných prostriedkov získaných z prijatého dlhodobého investičného úveru
v celkovej výške do 600.000,- € za účelom zníženia energetickej náročnosti MŠ v Dubnici nad Váhom
1.
MŠ C II 85 (súčasť ZŠsMŠ P. Demitru)
suma 166 000 €
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, zamurovanie terás
2.
MŠ C II 72 (Rozptyl)
suma 290 000 €
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, zamurovanie terás,
výmena rozvodov kúrenia
3.
MŠ C II 72 / elokované pracovisko C I 29
suma 33 000 €
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien
4.
MŠ PH 966 (súčasť ZŠsMŠ Pod hájom)
suma 111 000 €
účel použitia: projekt, zateplenie a izolácia striech, výmena okien, výmena rozvodov kúrenia
UZN č. 337, 338, 339/2014 - digitalizácia kina
Uznesenie číslo
337/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
zámer digitalizácie kina v Mestskom dome kultúry.
Uznesenie číslo
338/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
a) vypracovanie projektu o finančný príspevok z Audiovizuálneho fondu
b) pôžičku z Audiovizuálneho fondu s 1% úrokom na dobu 3 rokov na dofinancovanie nákladov technickej
časti projektu s 10% spoluúčasťou mesta z celkových nákladov na digitalizáciu kina.
Uznesenie číslo
339/2014
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
návrh postupu rekonštrukcií Mestského domu kultúry pre potreby digitalizácie kina - Veľká sála a Bábková
sála.
UZN č. 348/2014 - spolufinancovanie projektu „Technická infraštruktúra a verejné komunikácie v lokalite
Háje – kvadrant II – 2 etapa – HBV a IBV“ s LORAS s.r.o. Nová Dubnica
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UZN č. 1.17/2014 - zverenie hnuteľného majetku a nehnuteľnosti v Mestskom športovom areáli na ul.
Športovcov vo vymedzenom rozsahu (budovy, stavby, pozemky) do správy správcu DUMAT – m.p.o.
Dubnica nad Váhom (IČO: 36 293 962).
UZN č. 1.18/2014 - vrátenie materiálu (žiadosť o odkúpenie pozemku AUTOTRÓJA, s.r.o.) na
prepracovanie s termínom rokovania 5.2.2015.
UZN č. 1.19/2014 - schválenie odkúpenia pozemkov (vysporiadanie pozemku pod novonavrhovanú
komunikáciu B2) za dohodnutých podmienok nasledovne:
1. Odkúpenie pozemku od vlastníčky Magdalény Šipošovej - parc.č. KN-C 455/4 (výmera 30 m2)
a parc.č. KN-E 2612/2 v spoluvlastníckom podiele 1/8-ina (výmera podielu 71 m2)
2. Odkúpenie pozemku od vl. Róberta Striženca - parc.č. KN-C 455/4 (výmera 30 m2) a parc.č. KN-E
2612/2 v spoluvl. podiele 1/4-ina (výmera podielu 142,5 m2)
3. Odkúpenie pozemku od vl. Rudolfa Voznického - parc.č. KN-C 455/4 (výmera 30 m2) a parc.č. KNE 2612/2 v spoluvl. podiele 1/8-ina (výmera podielu 71 m2)
UZN č. 1.20/2014 - schválenie odkúpenia pozemku (vysporiadanie pozemku pod novonavrhovanú
komunikáciu B2) za dohodnutých podmienok
-pozemok parc.č. KN-E 2640/501 orná pôda o výmere 1234 m2 v spoluvlastníckom podiele ½ -ica (výmera
podielu 617 m2). -od vlastníka Jozefa Šupáka
UZN č. 1.21/2014 - schválenie zriadenia VB na pozemkoch v k.ú. Dubnica n/V parc.č. KN-C 2300/3, KN-E
2641 a KN-E 3532/501 spočívajúce v povinnosti mesta umožniť oprávnenému spoločnosti SSE-D, a.s.
uloženie inžinierskej siete (el. prípojka v rámci stavby „Dubnica n/V – výmena skrine pre Infinity Trust,
s.r.o.“).
UZN č. 1.23/2014 - schválenie zriadenia VB na pozemkoch v k.ú. Prejta , parc.č. KN-E 108/12 a KN-E
5028/1 spočívajúce v povinnosti mesta umožniť oprávnenému Ing. Igor Loduha s manž. (vlastníkov
pozemku parc.č. KN-C 566/1 a vlastníkov RD sč. 63 postavenom na pozemku parc.č. 566/3) právo
uloženia inžinierskej siete (odtok z domovej čistiarne odp.vôd) a jeho následné užívanie, prevádzkovanie,
výmenu a opravu na pozemkoch.

5.

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. Ku dňu 31.12.2014
početný stav Mestskej polície Dubnica nad Váhom predstavoval 19 príslušníkov, pracovne zaradených
v zmysle platného organizačného poriadku.
Svoju činnosť mestská polícia zabezpečovala formou motohliadok a peších hliadok. V r. 2014 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 2014 príslušníci mestskej polície na území mesta zistili a riešili spolu 2730
priestupkov.
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 :

Za traťou
Pod kaštieľom, Dolné kolonky, Nádražná, Cintorínska
Háje, Horné kolonky, Bratislavská, Obrancov mieru
Pod hájom, priliehajúce záhradkárske osady
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40
97
261
197

Obvod č.5 :
Obvod č.6:
Obvod č.7:
Obvod č.8:

Centrum II, Rozptyl, priliehajúce záhradkárske osady
Nad kostolom, Centrum I, Kollárova
Mestský park, Nám. sv. Jakuba, Nám. Matice Slovenskej, Partizánska
Prejta

152
201
561
23

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 2014 neoddeliteľnú a významnú časť činnosti mestskej polície. Okrem
priamej prevencie – vykonávaním
hliadkovej a kontrolnej činnosti na území mesta , bola pozornosť
venovaná prevenčnej činnosti v školských a predškolských zariadeniach mesta. Toto bolo zabezpečované
prostredníctvom prednášok a besied s cieľom výchovne pôsobiť na mládež. V r. 2014 bolo vykonaných 22
akcií s účasťou viac ako 700 detí. Témy prednášok sa zaoberali najmä bezpečnosťou detí doma v škole i
na uliciach mesta a primeraným zvyšovaním právneho vedomia našich detí. Dlhoročne sú počas dní
školského vyučovania zabezpečované na najviac vyťažených cestných komunikáciách prechody pre
chodcov, kde svojou prítomnosťou mestskí policajti chránia bezpečnosť detí nastupujúcich na vyučovanie.
V roku 2014 bol kamerový monitorovací systém z vlastných prostriedkov mesta rozšírený o 1 kameru
umiestnenú v novo vybudovanom podchode a k 31.12.2014 bol tento systém prevádzkovaný v počte 20
kamier s príslušenstvom. Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2014 uspelo aj s podaným projektom rozšírenia
kamerového monitorovacieho systému a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bola na toto rozšírenie
vyčlenená suma 6000 eur. Spolu s prostriedkami z rozpočtu mesta vo výške 2000 eur bude tento projekt
realizovaný v prvej polovici r. 2015 a kamerový monitorovací systém bude rozšírený o ďalšie 2 kamery.

6.

Mestské organizácie

Dubnické múzeum m.r.o.
Sídlo: Nám. Sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Riaditeľ: Bc. Lenka Peťovská, 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 2014:
Valentínsky zvonček šťastia – večerná akcia k sviatku Sv. Valentína.
Secesná krása v hline – otvorenie dlhodobej výstavy kremnickej kameniny – 28.3.2014.
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Poslední majitelia kaštieľa – rozšírenie expozície – sprístupnené 10.4.2014.
Expozícia geológie a pravekého života – príprava novej expozície, spolu s prednáškou RNDr. Jozefa
Michalíka a krstom jeho knihy Butkov – otvorenie v apríli 2014.
2 Nočné prehliadky – prehliadka múzea v nočných hodinách, obohatená historickým príbehom,
premietaním krátkeho video-dokumentu na nádvorí kaštieľa a možnosťou pozorovať nočnú oblohu
teleskopickým ďalekohľadom – v júli a v auguste s témou k výročiu úmrtia Ifigénie d´Hartcour.
Príbeh času - výstava rôznych druhov historických hodín.
PANOARAMA - výstava panoramatických fotografií Pavla Porubčana, ktorá zachytáva Strážovské
a Súľovské vrchy.
V spolupráci s odd. kultúry :
Region Tour Expo Center Trenčín – medzinárodná výstava cestovného ruchu – prezentácia mesta
a múzea, personálne zabezpečenie a zabezpečenie propagácie – máj 2014
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 2014.
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 2014.
V spolupráci so Základnou umeleckou školou:
Koncert ČESKEJ HUDBY – koncert ZUŠ na nádvorí kaštieľa – jún 2014
Vo februári 2014 podalo Dubnické múzeum žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o registráciu inštitúcie ako
prijímateľa kultúrnych poukazov. Za rok 2014 prijalo múzeum 339 ks kultúrnych poukazov, ktoré boli
preplatené MKSR a odvedené ako príjem.

Návštevnosť je porovnateľná s minulým rokom aj napriek zvýšeniu vstupného.
Štruktúru návštevnosti Dubnického múzea v mesiacoch január - december:
1.
31

2.
45

3.
131

4.
80

5.
213

6.
131

7.
268

8.
267

9.
83

10.
199

11.
151

12.
17

Hospodárenie
Návrh rozpočtu na rok 2014 predstavoval objem 95 000 €. Návrh príjmovej časti predpokladal sumu
5 000 € ako príjem z predaja suvenírov, vstupeniek, poskytovania služieb a prenájmu vyhradených
priestorov. Za sledované obdobie bol plánovaný rozpočet príjmovej časti splnený vo výške 8 459 €.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za celé sledované obdobie predstavuje 92 902 €. Z toho bolo
čerpaných:
- mzdy 21 562 €
- odvody 9 594 €
- energie 18 598 €
- materiál 13 415 €
- údržba 6 566 €
- služby 22 471 €
Počet zamestnancov Dubnického múzea k 31.12.2014:
- hlavný pracovný pomer – 3 zamestnanci (historik – poverený riadením, referent Mestského
informačného centra, výtvarný technik – údržbár), dohoda o pracovnej činnosti – 7 zamestnancov
(upratovačka, vrátnik/obsluha kotlov, pracovník technického zabezpečenia , 4 lektori – víkendy,
sviatky, zastupovanie
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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
Ambulancia lekárskej služby prvej
pomoci pre deti a dorast
Ambulancia pracovného lekárstva
Interná a diabetologická ambulancia
Interná ambulancia a pracovisko
funkčnej diagnostiky

Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica
Mestská poliklinika Dubnica

lekári

Lekár
MUDr. Zlatuša Bajdalová
Dagmar Cyprian
Daniela Jakabová

MUDr. Jozef Ďaďan
MUDr. Elena Šmotláková
MUDr. Ján Lukáč

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

Ambulancia

Lekár

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

Chirurgická ambulancia
Oftalmologická ambulancia
Otorinolaryngologická ambulancia

SANOX s.r.o.
Zdravotná doprava s.r.o.
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.
HPL spol. s.r.o.

Všeobecná ambulancia pre dospelých
Dopravná zdravotná služba
Gynekologická ambulancia

MUDr. Vladimír Kopecký
MUDr. Malgorzata Kafková
MUDr. Mohammad Reza
DJABERI GERASHI
MUDr. Anna Rábeková
Kamil Kučerka
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
hematológie

MUDr. Marian Kadlubiak
MUDr. Poliačik, s.r.o.
MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová
Detská ambulancia DCA
s.r.o.
SANTES, s.r.o.

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 deti a dorast

Mgr. Helena Holíčková
MUDr. Jana Tholtová
MUDr. Bohuslav Tholt
MUDr. Štefánia Volánková
MUDr. František Jászberényi
MUDr. Jaroslav Kobela
MUDr. Milan Bubeník
Konatelia
MUDr. Juraj Hanzen,
JUDr. Slavomír Moško
MUDr. Marian Kadlubiak
MUDr. Jaroslav Poliačik
MUDr. Eva Kozempelová
MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová
MUDr. Irena Jankechová

Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Silvia Trenčanová
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Marcela Kurjaková
MUDr. Adamcová
Vladimíra, MUDr. Zuzana
Turčanová
MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší
MUDr. Slavomír Legdan
MUDr. Soňa Ondrišková
MUDr. Pravomila Dolinská

Zubné laboratórium
Dentálna hygiena

Ivana Ondrejcová
MUDr. Adamcová Vladimíra,
MUDr. Zuzana Turčanová

Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia

MUDr. Zuzana Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší
MUDr. Slavomír Legdan
MUDr. Soňa Ondrišová
MUDr. Pravomila Dolinská

Hospodárenie
Mestská poliklinika hospodári s vlastnými príjmami, ktoré kryjú potrebu bežných výdavkov. Vo svojom
rozpočte na rok 2014 organizácia na vykrytie rozpočtovaných výdavkov v sume 702 310 eur okrem
vlastných príjmov z bežného roku uvažovala aj so zapojením finančných prostriedkov z rokov minulých, a to
v sume 30 000 eur. V priebehu roku svoj rozpočet upravila, a to zvýšením výdavkov o 12 000 eur (finančné
výdavky z hodnoty 3 600 eur na hodnotu 7 100 eur v položke 824 – splácanie finančného prenájmu a bežné
výdavky o 8 500 eur), ktoré boli v rozpočte kryté zvýšením sumy finančných prostriedkov z minulých rokov o
13 000 eur a znížením vlastných bežných príjmov o 1 000 eur.
Po uvedenej zmene boli údaje za rok 2014 nasledujúce:
Plánované príjmy ................................................................ 714 310 eur
Skutočné príjmy .................................................................. 658 825 eur
Plnenie príjmov ......................................................................... 92,23 %
Plánované výdavky............................................................. 714 310 eur
Skutočné výdavky ............................................................... 655 848 eur
Plnenie výdavkov ...................................................................... 91,82 %
Mestská poliklinika Dubnica nevykonávala v priebehu uplynulého obdobia podnikateľskú činnosť a údaje
z hlavnej činnosti sú sumarizované v nižšie uvedenom výkaze.

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
687 024 €
587 158 €
1 260 937 €
3 872 €

Kapitálové výdavky boli použité na nákup pračiek.
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Špecializované zariadenie
246 462 €
357 517 €
592 838 €
3 872 €

Priemerný počet obyvateľov za rok 2014 v ZPS = 178,92
Od 1.1. do 31.12.2014 bolo do ZPS prijatých 43 klientov, 36 klientov umrelo a 4 klienti ukončili zmluvy.
Obsadenosť k 31.12.2014 - 178 klientov
Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby v ZPS DUBINA sú 591,55 €.
Veková štruktúra obyvateľov zariadenia
 od 40 do 62 rokov ................................................... 3 obyvatelia
 od 63 do 74 rokov ............................................. 43 obyvateľov
 od 75 do 79 rokov ................................................39 obyvateľov
 od 80 do 84 rokov ................................................42 obyvateľov
 od 85 do 89 rokov ................................................34 obyvateľov
 nad 90 rokov ........................................................17 obyvateľov
Priemerný počet obyvateľov za rok 2014 v ŠZ = 62,23
Od 1.1. do 31.12. 2014 bolo do ŠZ prijatých 71 klientov , 45 klientov umrelo a 4 klienti ukončili zmluvy.
Obsadenosť k 31.12.2014 - 65 klientov
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta sú 814,83 €.
Zloženie klientov podľa veku:
 od 40 do 62 rokov ................................................... 2 obyvatelia
 od 63 do 74 rokov ............................... ............. 15 obyvateľov
 od 75 do 79 rokov ................................................18 obyvateľov
 od 80 do 84 rokov ................................................14 obyvateľov
 od 85 do 89 rokov ..................................................9 obyvateľov
 nad 90 rokov ..........................................................7 obyvateľov
V poradovníku o umiestnenie do ZPS evidujeme 24 žiadostí.

Priemerný počet obyvateľov
Počet zamestnancov

Zariadenie pre seniorov
178,92
85

Špecializované zariadenie
62,23
39

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
Organizácia je samostatnou právnickou osobou mesta, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene
a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v rozsahu stanovenou platnou legislatívou. 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 2014:
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
2014 nasledovné objekty : športová hala, MsDK vrátane krízové centrum, 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
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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
Plánovaný schválený rozpočet pre rok 2014 predstavoval objem finančných prostriedkov vo výške 782 044
EUR a bol v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako vyrovnaný v rámci položiek bežných výdavkov.
V príjmovej časti plánovaný príspevok od zriaďovateľa na bežnú činnosť bol stanovený vo výške 510 324
EUR. Plánované vlastné príjmy vo výške 271 720 EUR boli nižšie o hodnotu príjmov na stredisku 707, kde
v roku 2013 došlo k odpredaju bytových jednotiek.
Plánované príjmy .................................. 782 044 eur
Skutočné príjmy .................................... 779 463 eur
Plnenie ........................................................ 99,67 %
Plánované bežné výdavky .................... 782 044 eur
Plánované kapitálové výdavky ........................ 0 eur
Plánované výdavky spolu ..................... 782 044 eur
Skutočné bežné výdavky ...................... 846 585 eur
Skutočné kapitálové výdavky ................... 5 808 eur
Skutočné výdavky spolu ....................... 852 393 eur
Plnenie výdavkov celkom .............................. 109 %
V skutočnosti boli výdavky organizácie v porovnaní s príjmami vyššie o 72 930 eur. Na financovanie týchto
výdavkov boli čerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich období.

Spoločnosti s účasťou mesta

7.

Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou predstavuje k 31.12.2013 vo
finančnom vyjadrení celkový objem 3 729 045,20 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
0,01% - DEXIA banka Slovensko, a.s. – vklad mesta vo výške 3 990,00 eur
5,72 % DCa THERM, a.s. – vklad mesta vo výške 22 236,00 eur

187

TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je mesto Dubnica
nad Váhom.
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len
Spoločnosť) bola založená dňa 6.12.1999 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 30.5.2000.
Spoločnosť pracovala do 30.9.2014 pod vedením Milana Valjenta, ktorý bol riaditeľom spoločnosti od
decembra 2008. Po ňom bol poverený riadením spoločnosti Ing. Stanislav Štěrba.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do
31.
decembra 2013.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
Spoločnosť je rozdelená na dve prevádzky:
• prevádzka verejnej zelene, opravy a údržby komunikácii
• prevádzka odpadového hospodárstva
Na prevádzke verejnej zelene pracovníci TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. vykonávali údržbu verejnej
zelene, čistotu mesta, zimnú údržbu, opravu a údržbu komunikácii na základe požiadaviek mesta a zmlúv
uzatvorených s mestom Dubnica nad Váhom.
Na prevádzke odpadového hospodárstva pracovníci TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. zabezpečovali zber,
triedenie a separovanie odpadu vzniknutého na území mesta Dubnice nad Váhom.
Celková produkcia komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom sa v roku 2014 zvýšila o 9%.
Celkovo narástlo množstvo odpadov o 849 ton. Najvýraznejšou mierou sa na tomto ukazovateli podpísali
biologicky rozložiteľné odpady zo zelene a záhrad, ktorých množstvo sa medziročne zvýšilo o +38,4%,
drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa zvýšila o +6,6% a papier a lepenka sa zvýšila o +26,8%.
Zo zvýšeného množstva odpadov bolo 32% zneškodnených na skládke odpadov a 68% materiálovo
zhodnotených. Celkovo sa zvýšilo množstvo zneškodnených a zhodnotených odpadov. V roku 2014 sa
zneškodnilo o +4,9% viac odpadov ako v roku 2013 a o +15,1% sa odpadov viac zhodnotilo. Medziročne sa
zvýšila miera účinnosti triedeného zberu o +2,3%.
Spoločnosť za rok 2014 vykazuje hospodársky výsledok 10 302 EUR. Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením predstavuje čiastku 7 042 EUR. Rozdiel medzi hospodárskym výsledkom a
výsledkom hospodárenia pred zdanením vznikol z dôvodu, že spoločnosť je povinná účtovať o odloženej
dani a daňovej licencii.
Celkové náklady v roku 2014 boli 1 579 371 EUR.
Celkové výnosy v roku 2014 boli 1 589 673 EUR.

Dubnica Invest, s.r.o.
Spoločnosť Dubnica Invest, s.r.o. nevykonáva a v priebehu roka 2014 ani nevykonávala žiadnu činnosť
a preto nebolo možné do konsolidácie uviesť za túto spoločnosť akékoľvek relevantné účtovné údaje.
Podklady na vymazanie s.r.o. Dubnica Invest boli odovzdané na súd, avšak do konca roku tento o výmaze
nerozhodol, čím mestu v roku 2015 vznikla povinnosť úhrady dňovej licencie za túto spoločnosť v sume 480
eur.

MFK Dubnica nad Váhom a.s.
Spoločnosť MFK Dubnica nad Váhom, a.s. je spoločnosť, kde mesto Dubnica nad Váhom má 34 %-tný
podiel na základnom imaní.
Spoločnosť MFK Dubnica nad Váhom, a.s., Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len
Spoločnosť) bola založená dňa 16.07.1998 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 23.10.1998.
I keď mesto vlastní v MFK, a.s. Dubnica nad Váhom 34 % akcií, nenašiel sa spôsob, ako donútiť túto
spoločnosť k poskytnutiu údajov potrebných ku konsolidácii. Spoločnosť už dlhší čas vykazuje nepriaznivé
hospodárske výsledky a neplní si v plnej miere svoje záväzky (medzi nimi aj záväzky za spracovávanie
účtovníctva), čo prispelo k vyhroteniu situácie. Ani v roku 2014 nik z akcionárov a.s. MFK Dubnica nad
Váhom neprejavil záujem o odkúpenie akcií, ktoré vlastní mesto.

Spoločnosť Stredné Považie, a.s.
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Spoločnosť Stredné Považie, a.s. je spoločnosť, v ktorej mesto Dubnica nad Váhom má 30 %-tný podiel na
základnom imaní.
Spoločnosť SSP, a.s., Opatovská 1785, 911 001 Trenčín (ďalej len Spoločnosť) bola založená dňa
06.09.1994 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 07.04.1995. V roku 2014 neprišlo k žiadnym
personálnym zmenám.
Hlavnou činnosťou Spoločnosti je hospodárenie s odpadmi, poskytovanie služieb, vrátane rozvoja techniky
a technológie pre spracovanie odpadov a podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným
odpadom.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31.
decembra 2014.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
Spoločnosť za rok 2014 vykazuje hospodársky výsledok -110 285 EUR.
Za sledované obdobie spoločnosti nevznikli žiadne mimoriadne náklady ani mimoriadne výnosy.
Celkové výnosy za rok 2014 predstavovali čiastku 42 871 EUR.
Z celkových výnosov tvoria výnosy za tržby z predaja služieb čiastku 39 351 EUR.
Celkové náklady za sledované obdobie predstavujú čiastku 153 156 EUR.

V Dubnici nad Váhom, 31.08.2015
Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom
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Zoznam obyvateľov, ktorí sa narodili v roku 2014
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.
47.

Dominik
Matúš
Sebastian
Marko
Ema
Aneta
Kristína
Tobias
Markus
Mia
Ondrej
Noemi
Tomáš
Denis
Kristína
Ema
Kristian
Martin
Oliver
Leo
Naďa
Lenka
Anna Mária
Petra
Tina
Patrik
Teodor
Tamara
Roman
Tadeáš
Miroslav
Andrej
Simon
Timotej
Adela
Klára
Teodor
Nikola
Dávid
Ema
Alžbeta
Martin
Michal
Eliška
Samuel
Natália
Anabela
Royanna

Antalík
Arbecík
Bača
Bagin
Baginová
Bátorová
Behancová
Behanec
Beliansky
Belicová
Bezdeda
Blašková
Bubenko
Buday
Bukovčanová
Bukovinská
Bulko
Búran
Bušík
Chňapek
Chromiaková
Chvojková
Cicková
Cyprianová
Cyprianová
Černík
Červenák
Češková
Čúz
David
Debnárik
Demitra
Dlábik
Dohálová
Doskočilová
Duhár
Ďuríková
Dúžek
Ficlová
Filová
Frajka
Franek
Gabrhelová
Gálik
Gašpárková
Gašparová
Gaye
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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.
97.

Viktória
Patrik
Aneta
Martin
Filip Tomáš
Ladislav
Lucia
Sofia
Nataša
Tobias
Patrik
Nina
Hana
David
Lukáš
Laura
Viktória
Henrich Alex
Matúš
Šimon
Eliška
Matej
Timotej
Tereza
Alex
Matej
Lucia
Petra
Peter
Elin
Tomáš
Filip
Júlia
Zoja
Richard
Leonard
Veronika
Simon
Oliver
Lucy
Matúš
Paulína
Mária
Damián
Patrícia
Elin
Leo
Šimon
Nina
Amir

Geljenová
Gellér
Giertl
Habšuda
Hála
Halász
Halgošová
Hanková
Hanušová
Harazim
Hlásny
Hlatká
Hložová
Hnilica
Hnilica
Hnilicová
Homolová
Horečný
Hoštacký
Hošták
Hoštáková
Hoždora
Hoždora
Hrbáčková
Hrenák
Hudák
Hudáková
Ilavská
Jakúbek
Janásová
Jančo
Jankech
Jankechová
Jurisová
Kákoni
Kamenár
Karabová
Kečkeš
Keher
Kelelomová
Kendera
Kišková
Klimová
Kmeť
Kocianová
Kolmanová
Koloničný
Koložváry
Koníčková
Koohsarian
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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.
147.

Nina
Stela
Lucia
Jakub
Samuel
Nela
Michaela
Karolína
Ján
Karolína
Lukáš
Nicol
Dominika
Andrej
Sabína
Oliver
Lukáš
Stela
Sandra
Matúš
Aydin
Lívia
Michal
Miroslav
Tobias
Ema
Matúš
Viktoria
Lenka
Sofia
Jakub
Juraj
Lilien
Matúš
Nella
Matej
Matej
Karolína
Eliška
Soňa
Nico
Ema
Tobiáš
Oliver
Valentina
Lucia
Michal
Agáta
Jakub
Teo

Kosibová
Kotešovcová
Kotrlá
Kováčik
Kováčik
Kováčová
Krausová
Krchňávková
Kričko
Kubalová
Kukučka
Kurincová
Lehotská
Leľo
Lihocká
Lukšo
Machan
Machová
Maláková
Marcinák
Marinov
Marková
Martišek
Martiška
Mazán
Medvedíková
Měřička
Míchalová
Miháliková
Miháliková
Mihalovič
Mikula
Mikulčíková
Mizerák
Mokošová
Mokráň
Monček
Mončeková
Moravčíková
Mráziková
Murko
Nomilnerová
Novosád
Novotný
Oláš
Ondrejcová
Ondrejička
Ondrušíková
Pagáč
Paliatka
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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.
197.

Nela
Veronika
Laura
Viliam
Miroslav
Laura
Jáchym
Tomáš
Dávid
Martin
Matúš
Lea
Tobias
Alex
Michal
Simon
Nina
Richard
Ema
Alex
Branislav
Dominika
Jaroslav
Peter
David
Nina
Adam
Markus
Samo
Karin
Ema
Dominika
Sofia
Ema
Ľuboš
Matej
Lucia
Martin
Svetlana
Natália
Dominik
Samuel
Dorota
Martin
Patrik
Dávid
Nikola
Ema
Andrea
Šimon

Paliatková
Pastorková
Pavlačková
Pavlík
Peňák
Petričková
Petrovič
Petruš
Pobořil
Porubčan
Porubčan
Porubčanová
Potočný
Pozník
Prekop
Prekop
Prekopová
Prűgler
Pšeneková
Púček
Púček
Pučeková
Pukanec
Púš
Ragan
Remenárová
Reňo
Rosina
Samuhel
Sečanyová
Sekerková
Semeráková
Sieklová
Slámová
Smolka
Smolka
Srvátková
Stantien
Straňáková
Strháková
Suchánek
Surmák
Sušková
Šamaj
Šamaj
Šandor
Šandorová
Šebová
Šelingová
Šiko
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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.

Andrej
Samuel
Simona
Ondrej
Tibor
Tamara
Maximilián
Ema
Leonard
Filip
Adam
Lukáš
Tomáš
Branislav
Marek
Karin
Klára
Ivica
Nina
Vanesa
Branislav
Vanda
Juraj
Ria
Filip
Patrik
Pavlína
Samuel
Lea
Mária
Robert
Ľubomír
Melánia
Dorota

Šištík
Škvarka
Šošovičková
Štefanec
Štěpán
Štolunová
Šujan
Šupolová
Thier
Tillinger
Tomčány
Topák
Trenčan
Turza
Ublanič
Uhláriková
Urbánková
Václavová
Vančová
Vančová
Vanko
Váňová
Ványi
Várošová
Vasovčák
Vavrík
Vavríková
Velič
Vozárová
Vrtíková
Wieser
Zajac
Zelisková
Zlochová
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Zoznam obyvateľov, ktorí zomreli v roku 2014
P.č.
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.

Meno

Priezvisko

Pavol
Janka
Anna
Pavel
Mária
Věera
Emília
Albína
Margita
Ondrej
Mária
Vladimír
František
Eva
Jozef
Helena
Florian
František
Viera
Zoltán
Ján
Júlia
Helena
Eva
Miriam
Blanka
Pavol
Julianna
František
Anna
Viera
Jozef
Ján
František
Janka
Ferdinand
Katarína
Zuzana
Oľga
Alena
Valéria
Jozef
Miroslav
Maria
František
Martin

Ambra
Babečková
Baďurová
Bakoš
Balážová
Balážová
Balhárková
Balogová
Barinková
Behan
Behanová
Beles
Bělíček
Bezecná
Bielik
Blajsková
Blaško
Blaško
Blašková
Bobík
Bročko
Bučencová
Budinská
Bulicová
Bulicová
Bútorová
Cibiček
Cuperová
Cyprian
Cyprianová
Čahojová
Čavojec
Černek
Čuga
Čunderlíková
Daňo
Daňová
Daňová
Daubnerová
Debrecká
Detková
Dian
Didi
Didiová
Dinga
Dorušinec

Rok narod.
1940
1948
1937
1934
1927
1931
1939
1920
1930
1955
1926
1955
1936
1927
1942
1939
1921
1934
1950
1955
1954
1926
1929
1942
1977
1958
1976
1926
1939
1933
1936
1949
1926
1928
1922
1928
1932
1925
1925
1959
1935
1928
1959
1933
1930
1987
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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.

Anton
Michal
Anna
Marián
Jolana
Janka
Ľuboš
Pavel
Peter
Ján
Ľudmila
Zita
Ján
Rastislav
Mária
Alexander
Jaroslav
Alžbeta
Anton
Františka
Jaroslav
Mária
Ján
Jozef
Vladimír
Anton
Anna
Ladislav
Eliáš
Jan
Milan
Jozef
Terézia
Milan
Anna
Jozef
Jozefa
Štefánia
Peter
Gabriela
Valéria
Ivan
Eva
Jozefa
Helena
Ladislav
Slavomíra
Maria
Maria
Miroslav

Dubnička
Ducho
Dudášová
Ďurech
Ďurigová
Ďurovcová
Dvorský
Facinek
Filo
Florek
Fojtíková
Fornadeľová
Gábor
Gabriš
Gajdošová
Gálik
Gallo
Glosová
Goga
Gračková
Gregor
Havierová
Hlavatý
Hliva
Holba
Holeček
Horanská
Horečný
Hromjak
Ištok
Jakubec
Jakuš
Janíková
Jánoško
Jeleňová
Jurík
Juríková
Juríková
Kalmár
Kamenská
Karasová
Kašiar
Kériová
Kicáková
Kohútová
Kolár
Koprdová
Kopřivová
Koštialová
Kovács

1941
1940
1955
1947
1936
1950
1963
1927
1951
1932
1929
1963
1955
1974
1926
1931
1956
1928
1948
1921
1955
1946
1935
1924
1964
1969
1923
1957
1924
1986
1950
1935
1937
1950
1921
1931
1932
1929
1968
1947
1925
1944
1944
1933
1938
1932
1945
1927
1927
1963
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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.

Miroslav
Oľga
Karol
Milan
Mária
Štefan
Vendelín
Miroslav
Mária
Helena
Vilibald
Michal
Viktor
Jan
Jolana
Tomáš
Vendelín
Alica
Štefan
Vladimír
Juraj
Anna
Jozef
Janka
Pavel
Jozef
Šimon
Ladislav
Eva
Marta
Margita
Ján
Jan
Ivan
Ivan
Anna
Jozef
Emil
Anna
Emília
Ján
Mária
Miroslav
Alojz
Anna
Zdenka
Michal
Anna
Katarína
Mária

Kováčik
Kováčová
Koyš
Krajčík
Krajčovicová
Krátky
Krcheň
Kristín
Kubaščíková
Kuchariková
Kuchař
Kuča
Kučeravý
Kuljaček
Kurincová
Kurinec
Kurinec
Kurusová
Kvasnička
Ladecký
Laszló
Lesayová
Leško
Letková
Levai
Lezo
Macho
Majerík
Makovičová
Malachová
Martináková
Matejík
Matuščin
Mičko
Mičko
Mičutková
Miklas
Mikloda
Miklovičová
Mikušová
Mizerák
Mokráňová
Neboháč
Niník
Nitschová
Novotná
Ondrušek
Ondrušková
Opatová
Opatová

1963
1924
1940
1949
1932
1928
1958
1956
1925
1932
1938
1960
1927
1923
1933
1929
1937
1931
1951
1928
1923
1936
1936
1955
1948
1971
1939
1947
1949
1931
1932
1953
1952
1970
1947
1953
1979
1931
1937
1941
1946
1926
1980
1947
1946
1932
1976
1935
1933
1931
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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.

Cecília
Pavlína
Dušana
Anna
Helena
Eva
Jozef
Františka
Jozef
Irena
Jarmila
Rudolf
Jozef
Elena
Alžbeta
Priška
Anna
Pavel
Anna
Agnesa
Kamila
Jarmila
Anna
Emília
Anton
Jozefína
Miroslav
Imrich
Jozef
Jozef
Marta
Ladislav
Anna
Monika
Anton
Ján
Martin
Barbora
Helena
Mário
Anna
Elena
Juraj
Štefania
Stanislav
Daniel
Anna
Ivan
Pavel
Jozef

Orgoňová
Orgoňová
Oškrdová
Ovčíková
Pagáčová
Palčeková
Paleník
Palešová
Paška
Pažitková
Pažítková
Peter
Petrovič
Piekarová
Pirohová
Podoláčková
Popelíková
Poruban
Porubanová
Porubská
Prajznerová
Prílepková
Ptáková
Púčeková
Púčik
Rábeková
Raček
Rajec
Rajec
Rebro
Reháková
Remšík
Reptová
Rosolová
Rybecký
Rybnikár
Rýdzi
Rýdziová
Sádecká
Sagara
Schillerová
Selcová
Senko
Senková
Siekel
Skládal
Skovajsová
Srnec
Stacho
Strnisko

1954
1931
1996
1937
1934
1950
1938
1937
1933
1929
1964
1943
1953
1949
1959
1932
1937
1951
1922
1940
1959
1948
1932
1950
1937
1928
1945
1927
1924
1976
1944
1959
1962
1967
1930
1946
1988
1990
1930
1990
1940
1935
1957
1922
1954
1953
1958
1966
1948
1933
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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.

Lenka
Júlia
Mária
Oliver
Jozef
Mária
Imrich
Dana
Karol
Jozef
Anna
Ján
Pavlína
Augustína
Eva
Jozef
Mária
Antónia
Marta
Adriana
Petronela
Miroslav
Katarína
Mária
Anna
Valéria
Ľudmila
Jaroslav
Peter
Vladimír
Helena
Eva

Struhačková
Suchánková
Suchárová
Sýkora
Šatura
Šimonffyová
Šišaj
Škápiková
Šugár
Talajka
Talajková
Tatar
Tomanová
Tomášová
Trenčanová
Trtala
Uhlíková
Úradníčková
Václavová
Vanková
Vlasáková
Vojtech
Volárová
Vrabcová
Vrábľová
Vršanská
Zelíková
Zovčák
Zubárik
Žiaček
Žiačková
Žitňanová

1986
1929
1959
1929
1943
1930
1930
1955
1945
1954
1953
1952
1938
1934
1930
1964
1934
1934
1943
1974
1932
1960
1931
1953
1954
1933
1933
1948
1957
1964
1934
1951
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Prieskum PHSR
Počasie
VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA
Základná charakteristika
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78
78
78
79
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81
84
85
86
87
87
88
90
90
90
90
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91
91
95
96
97
97
98
98
99
99
100
102
102
102
103
103
103
104
105
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107
107
108
108
108
109
110
112
112

Organizačná štruktúra mesta
Činnosť oddelení mestského úradu
Hospodárenie mesta
Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Oddelenie kultúry a knižnice
Oddelenie školstva
Referát organizačný
Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva
Kontrolná činnosť
Mestská polícia
Mestské organizácie
Spoločnosti s účasťou mesta
Zoznam obyvateľov, narodených v roku 2014
Zoznam obyvateľov, ktorí zomreli v roku 2014

116
117
118
162
169
171
173
176
177
181
182
187
190
195

Informácie do Mestskej kroniky som čerpal z týchto zdrojov:
-

od vedúcich oddelení a ďalších pracovníkov MsÚ
z Dubnických novín
z internetu
z dennej tlače
z výročnej správy
z osobnej účasti na jednotlivých podujatiach

-

Dubnické noviny
Fotodokumentácia
CD, DVD
Výročná správa

Súčasťou kroniky sú :
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Kronika mesta Dubnica nad Váhom za rok 2014 obsahuje 204 strán, slovom
dvestoštyri.
Dubnica nad Váhom, 1.10.2014

Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta Dubnica nad Váhom

KRONIKA
mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2014

Okres : Ilava
Trenčiansky samosprávny kraj
Spracoval : Štefan Antalík – kronikár mesta
Počet výtlačkov : 4
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