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SAM OS PRÁVA
Príhovor primátora

V novoročnom príhovore primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka zaznelo veľa
zaujímavých a podnetných informácii. Aj z toho dôvodu v kronike uverejňujem jeho
podstatnú časť.
Vážení obyvatelia nášho mesta Dubnica nad Váhom
Po roku je tu opäť ten čas, ktorý znamená rozlúčku so starým rokom a privítanie roku
nového. Súčasne je to príležitosť, aby sme bilancovali a zamysleli sa nad tým, aký bol
uplynulý rok, ako sme naplnili svoje predsavzatia, čo by sme mohli v budúcnosti
vylepšiť, a čoho by sme sa mali prípadne vyvarovať. Ako po minulé roky, i teraz je
mojim želaním, aby sme všetci, tak predstavitelia samosprávy ako aj všetci
obyvatelia mesta preniesli do nového roku 2013 len to pozitívne, čo sme v
uplynulom období pre naše mesto dosiahli, aby sme sa poučili z chýb, ktoré sme
vzájomne urobili. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, napĺňať svoje predstavy a
vízie a nebáť sa prekážok, ktoré počas nastúpenej cesty prídu.
V uplynulom roku bol dopad svetovej hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej
republiky veľmi citeľný vo všetkých oblastiach. V dôsledku toho boli znižované
príspevky štátu na financovanie samospráv, čo sa negatívne prejavilo aj v
príjmoch nášho mesta.
Musím konštatovať, že ekonomické prognózy ukazujú, že rok 2013 sa bude niesť v
podobnom duchu. S rastom nezamestnanosti stagnujú príjmy od štátu, a preto budeme
musieť naďalej odhaľovať vnútorné rezervy samosprávy a tiež spoločne prispieť na
efektívne zabezpečenie chodu mesta. Mesto a spokojnosť jeho obyvateľov sú
spojené nádoby a od naplnenia príjmov mesta závisí uspokojenie potrieb a kvalita
služieb poskytovaných jeho obyvateľom.
Napriek hospodárskej kríze sa nám darí stabilizovať úroveň bezpečnosti v meste,
pričom dôraz kladieme na prevenciu a nie na represiu. Za týmto účelom sme pre
potreby mestskej polície opäť skvalitnili bezpečnostný kamerový systém a rozšírili ho na
počet 18 kamier, ktoré významným spôsobom napomáhajú k odhaľovaniu trestných
činov a ich páchateľov.
V máji 2012 sme sprístupnili nové Námestie Matice slovenskej s fontánami a
bohatou výsadbou zelene. Toto dielo budeme v priebehu nasledujúceho obdobia
dotvárať aj v spolupráci so súkromnými investormi. Mrzí ma však, že si ho od začiatku
nevieme spoločne uchrániť pred často sa vyskytujúcimi prvkami vandalizmu zo strany
niektorých spoluobčanov. Teší ma, že nové námestie si Dubničania obľúbili a radi
ho navštevujú všetky vekové kategórie obyvateľov.
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V priebehu roka sme vybudovali nové zariadenie pre seniorov v mestskej časti
Prejta za viac ako 3 milióny eur, ktoré bude určené najmä pre klientov s
Azheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Práve s príchodom nového roku 2013
ho uvádzame do prevádzky.
V decembri 2012 bola slávnostne otvorená veľmi významná enviromentálna stavba v
objeme cca 25 miliónov eur, ktorej súčasťou bude odkanalizovanie mestskej časti
Prejta a zásadná rekonštrukcia čističky odpadových vôd v Dubnici nad Váhom, ktorá
bude spĺňať parametre Európskej únie. Realizáciou uvedeného projektu sa zásadne
zlepší kvalita životného prostredia v našom regióne.
Po dlhom období príprav sme v roku 2012 spoločne s investorom - Slovenskou správou
ciest dokončili kruhový objazd na vstupe do Dubnice nad Váhom, čím sa podstatne
zlepšila bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
V rámci vlastných obmedzených zdrojov sme postupne dopĺňali infraštruktúru v oblasti
detských ihrísk, parkovísk, ciest a chodníkov.
Nedá mi nespomenúť, že v uplynulom roku Dubnica nad Váhom získala viacero
významných ocenení a postúpila v rebríčku transparentnosti slovenských
samospráv zo 41. na 22. miesto. Patríme naďalej medzi lídrov v oblasti
separovaného zberu na Slovensku, za čo sme boli opäť ocenení v uplynulom
roku. Aj to je dôkaz toho, že naše mesto za uplynulých 5 rokov získalo rešpekt a
vážnosť medzi slovenskými mestami a obcami.
Dubničania sú právom na svoje mesto hrdí. Počas uplynulého roka sme
prekonávali množstvo prekážok, avšak tešili sme sa aj z dokončených diel a
úspechov. Pevne verím, že hlavne vy, občania, ste prežívali úspechy a všetky
pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní nášho mesta s radosťou a
záujmom. Záleží mi na tom, aby sme v dosiahnutých úspechoch pokračovali a naďalej
úspešne zabezpečovali všestranný rozvoj mesta k spokojnosti jeho obyvateľov.
Úprimne ďakujem všetkým obyvateľom, ale aj ostatným občanom, za to, že
svojou činnosťou prispievate k budovaniu a zveľadeniu nášho mesta. Súčasne
vyjadrujem poďakovanie podnikateľským subjektom, inštitúciám i každému
jednotlivcovi. Podnikateľom želám najmä ekonomickú prosperitu, ktorá je
základom prosperity každej spoločnosti, ako aj jednotlivca.
Vážení Dubničania, pri príležitosti nového roka mi dovoľte zablahoželať všetkým k
štátnemu sviatku založenia samostatnej Slovenskej republiky, ktorého 20. výročie si
pripomíname. Slováci sú právom hrdí na to, že si budujú už dvadsať rokov svoj
vlastný zvrchovaný štát, čím napĺňajú tisícročné túžby slovenského národa.
S mojim želaním do nového roku sa chcem súčasne poďakovať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o rozvoj a blaho nášho mesta: poslancom,
zamestnancom mesta, podnikateľom, živnostníkom a všetkým inštitúciám. Osobitne mi
dovoľte poďakovať Vám - všetkým obyvateľom, ktorým záleží na rozvoji a
skvalitnení života v našom meste.
Vážení Dubničania, prajem Vám pevné zdravie a veľa úspechov v osobnom a
pracovnom živote. Nech rok 2013 je pre mesto Dubnica nad Váhom aspoň o niečo
lepší ako uplynulý rok.
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Po slávnostnom príhovore primátora mesta, oslavy pokračovali kultúrnym
programom

Zariadenie pre seniorov
Zrekonštruované zariadenie Dubina, ktoré bolo postavené v Prejte z eurofondov pre
ľudí trpiacich Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou, začalo fungovať od 1.1.2013.
Zariadenie poskytuje celoročnú starostlivosť zabezpečenú zdravotným,
sociálnym a odborným personálom za účelom udržania čo najkvalitnejšieho
života klientov. Hlavným cieľom pracovníkov Dubiny je vytvoriť spokojnosť a príjemné
prostredie pre svojich obyvateľov.

Prvé dieťa

Prvé dieťa narodené v roku 2013, ktoré je evidované na MsÚ v Dubnici nad Váhom sa
volá: Timea Kušnierová, narodená 2.1. 2013 v Ilave. Matka – Zuzana Hudáková, otec
– Vladimír Kušnier.

Mesto zverejnilo dlžníkov
Od januára 2013 sú na stránke mesta zverejnení daňoví dlžníci na miestnych daniach
a miestnych poplatkoch. Mesto chce týmto krokom dosiahnuť efektívnejšie vyberanie
daní.
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Cieľom je motivovať daňové subjekty k plateniu daňových povinností voči mestu
ako správcovi miestnych daní a poplatkov a zvýšiť ich platobnú disciplínu.
V zmysle zákona o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam
obsahuje daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka,
u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur
a u právnickej osoby 1 600 eur.
Zoznam obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto
podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej
osoby, jej sídlo a výška daňového nedoplatku.

Projekt „Kúpele v regióne“
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík začiatkom roka 2013 obyvateľov Dubnice nad
Váhom v mestských médiách informoval , že na základe zmluvy medzi Mestom
Dubnica nad Váhom a Kúpeľmi Trenčianske Teplice, a.s., môžu občania, ktorí majú
trvalý pobyt na území mesta Dubnica nad Váhom využívať zľavy vo výške 50% pri
vstupoch do termálnych bazénov SINA, PI, PIII a zľavu vo výške 30% na vstup do
vonkajšieho bazéna GRAND v Trenčianskych Tepliciach.
Podmienky poskytnutia zľavy :
- vstup do termálnych bazénov SINA, PI, PIII je možný len pre osoby s vekom nad 16
rokov, vstup do termálnych bazénov je možný len po zakúpení vstupenky v Predaji
procedúr (budova Kaštieľ),
- vstup do bazénu Grand je pre osoby mladšie ako 14 rokov možný len v sprievode
dospelej osoby, vstupenku je potrebné zakúpiť priamo v bazéne Grand (budova
Rehabilitačný bazén),
- zľavy nie sú kumulovateľné a neprenosné, platia vždy pre 1 osobu po preukázaní sa
občianskym preukazom s vyznačeným trvalým pobytom v danej obci,
- vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného bazénu (odporúčala sa
včasná rezervácia vstupu do termálnych bazénov).
Uvedené zľavy mohli občania využívať v termíne od 18. januára do 28. februára
2013.

Dubnica nad Váhom je transparentnejšia

Dňa 23.1.2013 bola v médiách uverejnená správa, že v hodnotení Otvorená
samospráva, ktoré robí Transparency International, sa Dubnica nad Váhom veľmi
zlepšila.
Rebríček transparentnosti hodnotil mestá v 11 oblastiach (od poskytovania informácií o
práci úradu a poslancov, možnosti zapojenia verejnosti do diskusie a otvorenosti
verejného obstarávania cez personálnu politiku, prenájmy majetku po udeľovanie
grantov a dotácií).
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Zhruba polovicu výsledného skóre tvorilo hodnotenie kvality informácií na mestských
webových stránkach, ďalších 40 percent odpovede na infožiadosti pod menom
Transparency, ako aj „obyčajného občana“, a zvyšok verejné dáta, napríklad o
tendroch od Úradu pre verejné obstarávanie.
„Hlavnou príčinou zlepšenia miest bolo zvýšenie rozsahu a kvality informácií,
ktoré mestá poskytujú na svojich internetových stránkach. Kým v roku 2010 len
tesná väčšina samospráv uvádzala na webe zápisnice zo schôdzí zastupiteľstva, tento
rok tak urobili už tri štvrtiny miest. Podobne vzrástol počet samospráv s oznámeniami o
tendroch. Len tretina samospráv robí pravidelne výberové konania na každú úradnícku
pozíciu a len štyri z nich z výberu zverejňujú zápisnicu s poradím uchádzačov,“
vysvetľujú z Transparency International (TI) v tlačovej správe.
Dubničania sa v porovnaní s rokom 2010 zlepšili o 19 priečok. Zo 41. postúpili na
22. miesto. Je to výsledkom zlepšenia vo všetkých oblastiach, ktoré TI hodnotila.
Len o dve miesta nižšie ako Považská Bystrica je Nová Dubnica, ktorá pred dvomi
rokmi skončila na 39. mieste. Mesto si tak pohoršilo o pätnásť miest, a to aj napriek
tomu, že v celkovom hodnotení malo viac percent ako v roku 2010. Známku C si však
udržalo.
Mestá a obce hospodária s 3,5 miliardami eur ročne. V sto najväčších
samosprávach Slovenska žije 2,7 milióna ľudí. Transparency International
Slovensko zhodnotila, nakoľko je vedenie týchto samospráv naklonené otvorenosti a
transparentnosti voči svojim obyvateľom.
Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií obcami na ich
weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných
mechanizmov.

S úctou spomíname
Dňa 29.1.2013 zomrel vo veku 90 rokov úspešný konštruktér, stavbár i maliar Ivan
Urban. Aktívne sa podieľal na rozvoji spoločenského a hospodárskeho rozvoja Dubnice
nad Váhom. Bol konštruktér a projektant dubnického amfiteátra. Navrhol a viedol
výstavbu cestných stavieb i zaujímavých visunutých lávok cez Váh v Bolešove
a Kameničanoch. Veľkým prínosom boli aj jeho projekty pri rekonštrukčných prácach
vykonávaných na dubnickom kostole sv. Jakuba. V roku 1948 v Dubnici nad Váhom
založil Aeroklub. V klube modelárov viedol mladých budúcich letcov. Venoval sa
plachteniu na vetroňoch a s priateľmi postavili prvý hangár. To boli základy pre letisko
v Slávnici, kde sa od roku 1963 lieta dodnes.
Dubnickej verejnosti niekoľkokrát prezentoval svoje obrazy, ktoré vytvoril vo svojom
ateliéri. Jeho tvorba predstavuje okolo 160 obrazov. Všetky tieto diela sú olejomaľby na
plátne alebo sololite. Maľoval vo veľkej miere krajinky, zátišia a sakrálne maľby. Dva
obrazy venoval aj Miestnemu odboru Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom.
Česť jeho pamiatke.
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S úctou spomíname
Dňa 11.2.2013 nás vo veku 62 rokov navždy opustil bývalý šéfredaktor Dubnických
novín a dlhoročný organizátor a propagátor dubnickej kultúry Ľubomír Hvožďara.
Divadlo a novinárske žánre boli jeho srdcovou záležitosťou.
Svoj herecký talent si zdokonalil na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.
Postavy v jeho podaní, v rôznych divadelných predstaveniach, vždy vyzneli jasne,
úprimne a presvedčivo. Diváci to ocenili dlhotrvajúcim potleskom. Okrem divadla rád
recitoval, hlavne štúrovcov.
Niekoľko rokov pôsobil aj ako člen televízie TA3 a riaditeľ kultúrneho strediska v Dubnici
nad Váhom.
Aktívne sa podieľal aj na spracovaní dubnickej monografie, ktorá vyšla v roku 1993.
Ľubomír Hvožďara svojou prácou obohatil dubnickú kultúru a natrvalo sa zapísal
do jej histórie.
Česť jeho pamiatke.
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Stretnutie k vôli železničnému priecestiu
V súvislosti s modernizáciou železničnej trate sa uskutočnilo dňa 11.2.2013 stretnutie
obyvateľov sídliska za traťou s primátorom mesta Ing. Jozefom Gašparíkom,
poslancom Františkom Mikoláškom a pracovníkmi MsÚ.
Cieľom stretnutia bolo prerokovanie riešenia dopravnej situácie na uvedenom
sídlisku po uzatvorení železničného priecestia.
V diskusii primátor mesta pripomenul, že mesto v súčasnosti monitoruje dopravnú
situáciu na sídlisku a pracuje na možnosti dobudovania obchvatovej komunikácie
pozdĺž Kočkovského kanála.

Spomienka na zaniknutú obec
Dňa 12.2.2013 sa v Dubnickom kaštieli uskutočnila prezentácia knihy
Lieskovec – stratená dedina.
V kultúrnom programe vystúpila Spevácka skupina Dubnička, ktorá zároveň vo svojom
programe priblížila históriu tejto zaniknutej obce.
Na prezentácii sa zúčastnilo veľké množstvo bývalých Lieskovčanov i Dubničanov.
V úvode programu sa prítomným prihovorili a knihu predstavili jej autori: Peter Kudlík
a Mgr. Richard Benech.
Potom primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a predseda Urbariátu Lieskovec Ján Púček
po krátkom príhovore, vodou z potoka, slávnostne uviedli knihu do života.
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Kniha je kvalitne graficky spracovaná
a bohatá na dobové fotografie
i dokumentačné materiály.
V knihe sa čitateľom prihovoril aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
„ Dubnica nad Váhom v roku 2013 oslávi už 820. výročie od svojej prvej písomnej
zmienky. O toto výročie sa delí s obcou Lieskovec, ktorá sa v rovnakej listine z roku
1193 spomína ako časť bratského delenia majetku medzi Vratslavom a Piskinom. Tu sa
história oboch obcí rozchádza, aby sa viac než o 700 rokov opäť spojila. I keď obe
obce delili zemepáni, spájala ich farnosť, a preto Lieskovec zostal bližší Dubnici
ako sídlam svojich pánov, ktorými bola Ilava a neskôr Pruské.
Dubnica nad Váhom prešla rôznymi historickými fázami, ktoré ju tvarovali a zanechali
pre súčasníkov len stopy. Súčasné mesto, ako ho poznáme, zmenilo svoju tvár hlavne
v 20. storočí. V 60. rokoch minulého storočia sa súčasťou Dubnice nad Váhom stala aj
bývalá obec Lieskovec, ktorá musela zaniknúť pri naplnení „ tajného verejného záujmu.“
Lieskovčania sa stali Dubničanmi a Prejťanmi. I keď prišli o svoju otcovizeň, zachovali si
v sebe príslušnosť ku svojej zaniknutej obci.
Je úlohou nás Dubničanov, Dubničanov – Prejťanov i Dubničanov –
Lieskovčanov zaznamenať svoju históriu pre ďalšie generácie. Verím, že osud
našej obce Lieskovec bude aj určitým mementom pre ďalšie generácie.
Nie všetko musí byť riešené zničením, lebo čo raz zničíme, už ťažko prinavrátime
k životu. Človek by mal hľadať kompromisy, lebo dejiny nezabúdajú.“
Toľko z príhovoru primátora mesta.
Pozrime sa do histórie samotnej obce.
V roku 2003 v Dubnických novinách začal Richard Benech publikovať prvé informácie
o zaniknutej obci Lieskovec. Z jednotlivých článkov sme sa dozvedeli o zániku obce,
školy, majera i miestnej kaplnky.
Pripomeňme si, že na bývalých pozemkoch Lieskovca od júna 1952 začali Vorošilove
závody n. p. v Dubnici nad Váhom s „ výstavbou rôznych zariadení“ čiže s rozširovaním
závodu na územie obce Lieskovec. Výstavbu realizoval národný podnik Stavoindustria.
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Následkom tohto mala byť obec vysťahovaná. Celé rozhodnutie o výstavbe,
vyvlastňovaní, zrušení obce a vysťahovaní bolo rýchle a pre obyvateľov Lieskovca
šokujúce. Prvé pojednávanie o vyvlastňovaní sa uskutočnilo 8.7.1952 na MNV
v Lieskovci. Zámerom bolo postaviť závod bez akýchkoľvek diskusií s dotknutou
obcou. Ale kam vysťahovať celú dedinu? Jednou z podmienok obyvateľov bolo
presídlenie celej obce aj s rovnakou výmerou pôdy. Navrhnutý bol Bolešov, Pominovec
a priestor medzi Klobušicami a Ilavou. Na základe prísľubu si mali Lieskovčania určiť
miesto sami. Vybrali si priestor medzi Klobušicami a Ilavou po pravej strane. Proti
tomu zas protestovali obyvatelia oboch dotknutých obcí. V pláne bolo presťahovať 84
rodín. V roku 1955 Lieskovčania chovali 145 ošípaných, 15 koní a 100 kusov
hovädzieho dobytka. Presídlenie malo 2 etapy. V prvej etape malo byť vysťahovaných
22 domov smerom do Lieskovskej doliny – Hoštáky. V júni 1955 sa začali práce na
etape vyvlastňovania a úplného vysídlenia obce. Byty, ktoré začali pre nich stavať
v Prejte neboli vyhovujúce pre život roľníka. Maštale boli malé, stavané iba pre
jeden kus dobytka, pričom rodiny hospodárov vlastnili aj viac kusov dobytka a niektorí aj
kone.
Ďalší Lieskovčania sa presťahovali do Dubnice nad Váhom na Dolné a niektorí
na Horné Kolonky.
Dnes keď sa pozrieme na Lieskovskú dolinu, kde kedysi stála obec Lieskovec vidíme
smetisko a závod.
V knihe Mgr. Richard Benech oceňuje kladný postoj Lieskovčanov pri zbieraní
dokumentačných materiálov, hlavne fotiek.
Lieskovčania, keď boli informovaní, že sa pripravuje vydanie knihy, viacerí konštatovali:
„ Keď to neurobíme teraz, tak to už nikto neurobí“ to boli slová nejedného
z prispievateľov do tejto knihy. Možno konštatovať, že aj ich zásluhou bolo spracované
toto pekné dielo.
V kaplnke sa nachádzala vzácna socha Panny Márie Kráľovnej. Sochu priviezli
lieskovskí chlapi z Ameriky v 20.rokoch 20.storočia, kam chodili za robotou. Po
zrušení kaplnky v Lieskovci bola socha prevezená na faru do Dubnice nad Váhom.
Neskôr ju rehoľná sestra Mária Černá vzala so sebou do Trnavy. V roku 2000 ju
nechali zrekonštruovať. V súčasnosti Lieskovčania dostali prísľub navrátenia sochy,
o čo sa pričinila Jozefína Bočincová. Socha by mala byť umiestnená v novom
dubnickom Kostole sv. Jána Bosca.
Základné údaje o obci Lieskovec do roku 1960
Prvá písomná zmienka : 1193
Oficiálny zánik obce : 1.7.1960
Kraj : Žilinsky / dnes Trenčiansky /
Okres : Ilava
Mesto : Dubnica nad Váhom
Príslušnosť k farnosti : Dubnica nad Váhom
Notársky úrad: Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie: do roku 1960 Lieskovec / dnes Prejta /
Nadmorská výška : 260 m.n.m
Pohorie : Strážovské vrchy, Beňová skala 808 m / Beňová /
Poloha : Stredné Považie v Ilavskej kotline, 3,6 km od mesta Dubnica nad Váhom, pod
úpätím Strážovských vrchov v priestore medzi Dubnicou nad Váhom a miestnou časťou
Prejta - Vystrkov.
Chotár: chotár obce susedil s chotármi Dolná Poruba / Porúbka / na juhovýchode,
Kameničany na severozápade, Prejta na severovýchode a Dubnica na juhozápade.
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Vodstvo: Lieskovský potok prameniaci pod Kopanicou je napájaný zo 14 prameňov.
Ústi do potoka Dubnička.
Zo zápisnice z roku 1936 vo veci úpravy Lieskovského potoka:
Potok preteká horským údolím, koryto je plytké s mnohými zákrutami. Miestami
s obecnou cestou tvorí potok jedno teleso.
Pod Kopanicou asi v dĺžke 1 km sa nachádzajú lúky široké miestami 200 m, silne
zamočené.
Nad obcou na dĺžku asi 500 m sa nachádzajú lúky pozdĺž potoka asi na šírku 30 m tiež
silno zamočené. Nad obcou sa nachádza asi 5 m vysoká perej.
Potok sa veľmi často vylieva, hlavne na jar, jeseň a v zime.
V roku 1933 sa v obci nachádzali 3 studne, mnohé studničky v doline a 3 rybníky,
ktorých počet sa v priebehu rokov menil.
Do chotára obce patrila aj časť koryta rieky Váh.
Podnebie: rozhranie dvoch klimatických oblastí, mierne teplá klimatická oblasť
s kotlinovým charakterom klímy. Mierne vlhká oblasť.
Charakter kotliny je príčinou výskytu bezvetria. Obec bola chránená pred severnými
vetrami.
Vydavateľ knihy: Mesto Dubnica nad Váhom, 2012
Autori:
Peter Kudlík: I. kapitola
Mgr. Richard Benech: II – IX kapitola
Jazykový redaktor: Mgr. Mária Cigániková
Grafické spracovanie: Ján Rajec
Tlač: JMS Polygraf, s.r.o., Dubnica nad Váhom
Náklad: 200 ks
Aj medzi Dubničanmi bol o knihu veľký záujem. Aj to dokazuje, že bola kvalitne
spracovaná.

Zníženie alebo odpustenie poplatkov
Referát daní, poplatkov a podnikateľských činností MsÚ obyvateľom Dubnice nad
Váhom dňa 7.3.2013 oznámil že na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.
11/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, čl. VI.
je potrebné predkladať doklady k zníženiu alebo odpusteniu poplatku za KO a DSO
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.
Po doručení rozhodnutí je platiteľ povinný mestu poplatok za komunálny odpad a 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.
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Oslavy MDŽ
Dňa 10.3.2013 sa v Mestskom dome kultúry uskutočnil program z príležitosti
Medzinárodného dňa žien. V kultúrnom programe vystúpil známy televízny spevák
a moderátor Martin Jakubec. Jeho piesne i povzbudzujúce slová potešili všetkých
prítomných.
Dubnickým ženám k ich sviatku zablahoželal aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
Zároveň im poďakoval za ich prácu a obetavosť, ktoré vykonávajú pre svoje rodiny. Aj
v tomto roku bola sála MsDK zaplnená do posledného miesta.

Stretnutie s opatrovateľkami

Dňa 11. 3 2013 usporiadali predstavitelia mesta Dubnica nad Váhom v obradnej sieni
mestského úradu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien ďakovné stretnutie s
opatrovateľkami.
Pri tejto príležitosti primátor mesta Ing. Jozef Gašparík vyjadril prítomným
opatrovateľkám poďakovanie za náročnú starostlivosť o odkázaných spoluobčanov a
vyzdvihol dôležitosť ich práce.
Opatrovateľskou službou je sociálna služba, ktorú poskytuje mesto osobám odkázaným
na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách.
V diskusii sa opatrovateľky a zástupcovia mesta zaoberali návrhmi a pripomienkami ako
zlepšiť túto dôležitú službu pre občanov nášho mesta.

Cenné úspechy dubnickej kroniky a nárečového slovníka
Dňa 21.3.2013 sa v Martine uskutočnilo vyhodnotenie 7. ročníka celoslovenskej
súťaže o najlepšiu kroniku, monografiu, a slovník nárečia, venovanej pamiatke RNDr.
Ladislava Jasenáka.
Pekný úspech dosiahla v kategórii Kronika mesta a mestskej časti Kronika mesta
Dubnica nad Váhom – zápis za rok 2011. Dubnická kronika sa umiestnila na 2.
mieste. Kronikárom mesta je Štefan Antalík.
Ďalší pekný úspech dosiahli Dubničania v kategórii Nárečový slovník obce, mesta
a regiónu. Ich slovník sa taktiež umiestnil na 2. mieste. Autormi slovníka sú:
Ing.Vladimír Koštial Dubnický a Mgr.Richard Benech.
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Oslavy oslobodenia a 1. mája
Dňa 30.4.2013 si Dubničania pripomenuli 68. výročie oslobodenia mesta. Oslavy sa
uskutočnili na Námestí Alexandra Dubčeka pred MsÚ. Súčasťou osláv bolo aj stavanie
„mája“ v Prejte a pri Mestskom úrade. O 19,00 hod. bol zraz detí s lampiónmi za
Strednou priemyslovou školou.
Tam deti a ich rodičia obdivovali vystúpenie členov raketomodelárskeho klubu. Potom
sa lampiónový sprievod vydal po trase Ul. A.Kmeťa a Bratislavská pred Mestský úrad,
kde ich už vítala DH Dubničanka.
Akt kladenia vencov k pamätníku oslobodenia na budove MsÚ sa uskutočnil o 20,00
hod. Po slovenskej hymne so slávnostným príhovorom vystúpil predseda SZPB Ján
Tlach. Spomenul význam oslobodenia a hrdinské činy sovietskych a rumunských
vojakov Požiadal hlavne mladú generáciu, aby nezabúdali na tých, čo nás za
ťažkých podmienok oslobodzovali.
Na oslavách sa zúčastnili predstavitelia mesta, politických strán a veľké množstvo
Dubničanov. Na záver programu bol ohňostroj.
Prvomájové oslavy sa uskutočnili dňa 1.5.2013 na Námestí Matice slovenskej. Počas
nich sa Dubničanom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Pripomenul históriu
i význam prvého mája, ako i vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. V kultúrnom
programe vystúpili: DFS Prvosienka, FS Mladosť, CVČ a SZUŠ, Senior klub Vršatec,
Mária Bagínová so svojou skupinou a skupina Lojzo.

Výstava cestovného ruchu
Mesto Dubnica nad Váhom sa zúčastnilo v dňoch 17. - 19. 5. 2013 v areáli výstaviska
EXPO CENTER a.s. Trenčín na 2. výstave cestovného ruchu regiónov SR a ČR REGION TOUR EXPO 2013. Zámerom výstavy bolo vytvoriť priestor na
prezentáciu produktov cestovného ruchu v meste Dubnica nad Váhom.
Na výstave boli prezentované: história mesta, kultúrne pamiatky, priemysel, športové
aktivity, ubytovacie možnosti, kultúrne programy a iné, nielen formou propagačných
materiálov, ale aj formou dvd projekcie.
Dubničania vítali návštevníkov v tradičných dubnických ručne vyšívaných krojoch. V
kultúrnom programe otváracieho programu vystúpil aj folklórny súbor Vršatec z Dubnice
nad Váhom. Na výstave sa zúčastnili aj zástupcovia mesta na čele s primátorom Ing.
Jozefom Gašparíkom.

Nové detské ihrisko

Počas mesiaca júl 2013 mesto vybudovalo ďalšie nové detské ihrisko. Nachádza sa na
sídlisku Pod hájom v tzv. Macovom dvore. Je to už dvanáste ihrisko, ktoré môžu
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využívať Dubničania pre svoje deti. Na ihrisku sú osadené detské hracie prvky hracia zostava s lezeckou stenou, lanovou stenou a šmýkalkou, reťazové
hojdačky, nové 3D prvky - hríbiky a jašter s palisádami a pružinová hojdačka koník.
Elastický vodopriepustný povrch na báze gumových granulátov je urobený novou
technológiou v jednoliatej súvislej ploche v pestrom viacfarebnom prevedení. Je
špeciálnym povrchom pre tlmenie nárazu podľa platnej normy EN1177 pre detské
ihriská a športoviská.
Na uvedených povrchoch je zakázané chodiť na bicykloch a kolieskových korčuliach,
vhadzovať ostré predmety, kamienky, znečisťovať ho zablatenou obuvou.
Dodržiavaním týchto pravidiel prispejeme k predĺženiu jeho životnosti tak, aby
robilo radosť malým i väčším obyvateľom mesta čo najdlhšie.
Vandalizmus na detských ihriskách v našom meste nie je žiadnou novotou,
stretávame sa s ním veľmi často.
Detské hracie prvky bývajú často zničené s chýbajúcimi skrutkami. Poškodené sa
stávajú nebezpečnými pre hrajúce sa deti. Veľkým nepriateľom DI sú aj majitelia psov a
ich miláčikovia, ktorí ich znečisťujú exkrementami. Mesto robí pravidelne opatrenia
proti týmto negatívnym javom. Má záujem, aby ihriská vydržali čo najdlhšie.

Slávnostné MsZ
Dňa 22. 8. 2013 sa konalo v Mestskom dome kultúry slávnostné Mestské
zastupiteľstvo pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Dubnica nad Váhom s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Štátna hymna
Otvorenie MsZ.
Slávnostný príhovor primátora mesta
Príhovory hostí
Pripomenutie si 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v
Dubnici nad Váhom
6. Udeľovanie ocenení jednotlivcom a kolektívom
7. Záverečné slovo primátora mesta a ukončenie slávnostného zasadnutia MsZ
Po úvodnej štátnej hymne SR a hymne EÚ primátor mesta Ing. Jozef Gašparík otvoril
slávnostné Mestské zastupiteľstvo, ktoré bolo zvolané pri príležitosti 820. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom. Vo svojom príhovore pripomenul
významné medzníky a bohatú históriu nášho mesta. Pri tejto príležitosti poďakoval
všetkým obyvateľom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na jeho rozvoji.
Súčasťou zasadnutia bolo odovzdávanie CIEN MESTA DUBNICA NAD VÁHOM a
CIEN PRIMÁTORA MESTA ako i pripomenutie si 130. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru v Dubnici nad Váhom.
Primátor zvlášť privítal olympijského víťaza Jána Zacharu - čestného občana mesta
Dubnica nad Váhom a riaditeľa odboru vnútornej politiky kancelárie prezidenta SR
JUDr. Petra Rusiňáka, PhD.
Po otvorení mestského zastupiteľstva odovzdal vedenie MsZ zástupcovi primátora Ing.
Jánovi Tatarovi.
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Primátor mesta predniesol slávnostný príhovor. V krátkosti priblížil históriu mesta
Dubnica nad Váhom, jeho rozvoj až po súčasnosť a oboznámil prítomných s
predstavami do ďalšieho obdobia.
Vyzdvihol úspechy mesta v oblasti jeho výstavby a rekonštrukcie, hlavne škôl,
osvetlenia, mestského rozhlasu a námestia.
Po príhovore primátora nasledovali oficiálne príhovory hostí.
JUDr. Peter Rusiňák, PhD - riaditeľ odboru vnútornej politiky kancelárie prezidenta SR.
Prihovoril sa v mene prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý sa nemohol
slávnostného zasadnutia zúčastniť z dôvodu svojich pracovných povinností.
Poďakoval všetkým Dubničanom, ktorí prezentujú Slovensko za hranicami v oblasti
priemyslu, ale v poslednej dobe hlavne v oblasti športu. Pozdravil aj dobrovoľných
hasičov, ktorí si pripomínajú okrúhle výročie a ocenil ich záslužnú činnosť.
Ing. Štefan Daško - primátor mesta Ilava
Ako primátor susedného mesta ocenil spoluprácu s našim mestom a zaželal všetkým
občanom veľa úspechov do ďalších rokov.
Ing. Martin Rác - starosta obce Bolešov
Odovzdal pozdrav v mene obce Bolešov a zaželal Dubnici, aby aj naďalej bola mestom,
kde nájdu ľudia prácu, kde bude kultúra a šport. Predstaviteľom mesta zaželal pevné
zdravie, aby mohli mesto rozvíjať pre všetkých občanov.
Ing. Ján Tatar – zástupca primátora
Poďakoval za zdravice a ukončil oficiálnu časť slávnostných príhovorov.
Ďalej si predstavitelia mesta pripomenuli 130. VÝROČIA ZALOŽENIA
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V DUBNICI NAD VÁHOM.
Mesto Dubnica nad Váhom je jedným z mála miest v SR, kde sa podarilo udržať
činnosť dobrovoľníkov, ktorí sú združení v Dobrovoľnom hasičskom zbore.
Pravidelne sa organizuje súťaž o „Cenu primátora mesta" v hasičskom športe. Veľmi
dobrá je spolupráca s mestom, ktoré im poskytuje finančné prostriedky na činnosť.
Členovia aktívne pomáhajú pri preventívnych prehliadkach a spolupracujú s
profesionálnym hasičským zborom. DHZ sa stal neoddeliteľnou súčasťou histórie
mesta.
Pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ , bola hasičom odovzdaná stuha
primátora mesta.
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Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík pripevňuje stuhu na zástavu DHZ
Predseda dobrovoľného hasičského zboru Jozef Tančibok a primátor mesta tento
slávnostný akt spečatili podpisom do pamätnej knihy a kroniky dobrovoľného
hasičského zboru. Jozef Tančibok zároveň predniesol slávnostný príhovor. V ňom v
mene všetkých členom DHZ poďakoval za aktívnu spoluprácu s mestom.
Ďalším bodom programu bolo udeľovanie ocenení jednotlivcom a kolektívom.
Orgány mesta si vysoko vážia záslužnú prácu občanov a kolektívov, ktorí sa
významným spôsobom pričinili o rozvoj mesta vo všetkých oblastiach, jeho vzornú
reprezentáciu a zviditeľňovanie mesta doma i v zahraničí.
MsZ dňa 27.6.2013 schválilo udelenie ocenenia „Cena mesta Dubnica nad Váhom" a
primátor mesta udelil ocenenie „Cena primátora mesta" jednotlivcom a kolektívom.
Oceneným boli slávnostným spôsobom odovzdané plakety a listiny.
CENU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM si prevzali:
Dr. Július Alt
Ako predseda Slovenskej samosprávy vo Vacove významným spôsobom prispel k
uzavretiu družobných vzťahov s mestom Dubnica nad Váhom. Podporoval všetky akcie
a aktivity v rôznych oblastiach spolupráce, v čom pokračuje i dodnes.
MUDr. Vladimír Kopecký,
Za aktívnu činnosť v zdravotníctve a príkladný prístup k pacientom mesta i celého
regiónu.
PaedDr. Dušan Matušík
Za vzornú reprezentáciu mesta v športovej oblasti ako reprezentant, medzinárodný
rozhodca, viceprezident pre kulturistiku a fitnes Slovenskej asociácie kulturistiky, fitnes
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a silového trojboja, ako i organizátor významných športových podujatí.
Od roku 1993 organizuje v Dubnici nad Váhom majstrovstvá republiky alebo pohárové
súťaže všetkých vekových kategórii.
V roku 2011 reprezentoval Slovenskú republiku na medzinárodných pretekoch v Las
Vegas v Nevade v USA, kde v kategórii veteránov v disciplíne tlak na lavičke získal
striebornú medailu.
V roku 2013 usporiadal už 19. ročník Medzinárodného turnaja o Pohár mesta Dubnica
nad Váhom.
Ako pretekár i ako organizátor významných športových podujatí úspešne propaguje a
reprezentuje mesto Dubnicu nad Váhom i Slovenskú republiku.
MVDr. Stanislav Mišák
Za významný prínos pri uzavretí družobných vzťahov medzi mestom Otrokovice a
mestom Dubnica nad Váhom. Ďalej za ich rozvoj vo funkcii hejtmana Zlínskeho kraja a
podporu regionálnej spolupráce medzi Trenčianskym a Zlínskym krajom.
Hejtmanom Zlínskeho kraja je od roku 2008.
Ako starosta mesta Otrokovice (1994 - 2006) významným spôsobom prispel k uzavretiu
družobných vzťahov s mestom Dubnica nad Váhom. Bolo to v kontexte s princípmi „
Európskej charty miestnej samosprávy a naplňovania myšlienok spoločnej Európy " .
Zmluva bola podpísaná dňa 17.5.1999.
Zbigniew Podleśny,
Poľský klub Stredné Považie, Miestne združenie Dubnica.
Za významný prínos pri integrácii poľskej menšiny na Slovensku a podporu družobných
vzťahov medzi mestom Zawadzkie a mestom Dubnica nad Váhom
Od roku 2002 je predseda Miestneho združenia Dubnica - POĽSKÉHO KLUBU a
regionálny podpredseda.
Od roku 2004 je predseda POĽSKÉHO KLUBU - región Stredné Považie. Udržiava
spoluprácu a vzťahy mesta s Veľvyslanectvom Poľskej republiky na Slovensku.
POĽSKÝ KLUB - región Stredné Považie je Veľvyslanectvom Poľskej republiky
hodnotený ako najlepší v rámci SR.
Ján Tlach
Za dlhoročnú aktívnu prácu vo funkcii predsedu Zväzu protifašistických bojovníkov.
Ďalej za významný prínos pre mesto v ekonomickej oblasti v rôznych vedúcich
pozíciách vo firme ZTS. Bol i dlhoročným aktívnym funkcionárom v dubnickom športe.
CENA PRIMÁTORA MESTA - JEDNOTLIVCI
Doc. RNDr. Ján Bezecný, CSc.,
Za významný prínos a propagáciu mesta v športovej oblasti, kde pôsobil ako tréner
paraolympionikov a dosiahol vynikajúce výsledky na európskych, svetových podujatiach
a olympijských hrách.
Rudolf Bulica,
Za záslužnú činnosť v prospech občanov mesta v súvislosti so šírením osvety a
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prevencie pre diabetikov. Zastáva funkciu predsedu ZO DIADUB a je koordinátorom
Centra neziskových organizácií.
Margita Klenovičová
Za dlhoročnú činnosť a predsedníctvo v Klube Slovenka v Dubnici nad Váhom . Je jeho
zakladajúcou členkou. Ďalej za propagáciu mesta v rámci regiónu a Slovenska pri
pravidelných stretnutiach klubov.
Jozef Martinka
Za dlhoročnú prácu v oblasti folklórneho umenia pri príležitosti 60. výročia založenia FS
Vršatec, ktorého je dlhoročným vedúcim a pri príležitosti jeho životného jubilea.
Viktor Pilát
Za dlhoročnú, aktívnu a záslužnú prácu, ktorú vykonával ako predseda Dobrovoľného
hasičského zboru v Dubnici nad Váhom a pri príležitosti 130. výročia založenia zboru.
Mária Romaňáková
Za celoživotnú pedagogickú činnosť pri výchove mladej generácie a dlhoročné aktívne
pôsobenie v Matici slovenskej.
MUDr. Marián Sitár
Za dlhoročnú činnosť v oblasti medicíny v prospech mesta Dubnica nad Váhom i celého
regiónu a za rozvoj v oblasti medicínskych služieb, vnútorného lekárstva a diagnostiky
so zameraním na srdcovo - cievny systém.
Milan Svorada
Za záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta Dubnica nad Váhom, kde ako zakladateľ
strojárskej firmy Jamp Svorada s.r.o. Dubnica nad Váhom po roku 1989, pôsobí
doteraz. Podporuje šport, zdravotníctvo, školstvo, kultúru a propaguje mesto doma i v
zahraničí.
CENA PRIMÁTORA MESTA - KOLEKTÍVY
Mestská liga malého futbalu Dubnica nad Váhom - občianske združenie
Za významný prínos a dlhoročnú propagáciu mesta v športovej oblasti, kde organizácia
združuje cca 500 hráčov vo veku 17 až 60 rokov, ktorí úspešne reprezentujú mesto na
domácich a zahraničných turnajoch. Ocenenie prevzal predseda občianskeho združenia
Ján Šimko.
Spoločnosť Kováč s.r.o.
Za záslužnú činnosť v prospech rozvoja mesta Dubnica nad Váhom a jeho propagáciu v
oblasti sklárskej výroby doma i v zahraničí. Ďalej za spoluprácu s mestom pri
kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, ktoré podporuje aj sponzorsky.
Spoločnosť vznikla pred 22. rokmi ako rodinná firma a dodnes pôsobí v meste Dubnica
nad Váhom.
Ocenenie prevzal konateľ spoločnosti Jaroslav Kováč.
Športový klub Juda TJ Spartak ZTS Dubnica nad Váhom - občianske združenie
Za vzornú reprezentáciu mesta v športovej oblasti, za výchovu talentov a mládeže.
Ocenenie prevzal podpredseda občianskeho združenia Patrik Kňažek.
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Za ocenených vystúpil Ján Tlach.
Poďakoval vedeniu mesta za ocenenie i podporu. Vyjadril presvedčenie, že v tomto
trende bude mesto pokračovať aj v nasledujúcom období a bude vytvárať priaznivé
podmienky pre rozvoj kultúry, športu i spoločenských organizácií.
Záverečné slovo predniesol primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.
Poďakoval všetkým prítomným za účasť a zaželal im veľa zdravia a úspechov.
Pripomenul, že výročia, ktoré si dnes pripomíname, sú pre všetkých inšpiráciou do
ďalšieho obdobia. Zároveň zablahoželal Jánovi Zacharovi k jeho blížiacim sa 85.
narodeninám a zaželal mu do ďalších rokov veľa sily a optimizmu.
Slávnostné MsZ pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky bolo
následne ukončené.
Bohatá história mesta
Z príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky si pripomeňme krátku históriu
i kultúrne pamiatky mesta.
Dubnica nad Váhom patrí medzi významné mestá na Považí. Prvá písomná zmienka
je z roku 1193 a spomína sa ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a
Piskinom. V listine z roku 1276 sa už spomína dubnický kostol zasvätený sv.
Jakubovi.
V roku 1439 sa Dubnica stala majetkom Trenčianskeho hradného panstva. Jej
počiatočný rozvoj sa spája s rodom Ilešháziovcov, ktorí od roku 1594, takmer 250
rokov, patril medzi najvýznamnejšie rody v Uhorsku. V Dubnici začali v roku 1637
budovať kaštieľ, v ktorom pôsobili až do roku 1835.Ďalší významný rozvoj Dubnica
nastal v roku 1937, kedy začali výrobu Škodové závody. Priznaný štatút mesta
Dubnici nad Váhom bol v roku 1960. V súčasnosti má Dubnica nad Váhom

takmer 25 000 obyvateľov a patrí medzi významné hospodárske, kultúrne
a duchovné centrá Trenčianskeho samosprávneho kraja . V Dubnici nad Váhom
boli vybudované významné kultúrne pamiatky, ktoré sú ozdobou mesta.
Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky patria:
Kostol sv. Jakuba
Dubnický kaštieľ
Socha Panny Márie na Námestí Matice slovenskej
Súsošie sv. Jána Nepomuckého
Grotta s vyhliadkovou vežou.
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Kostol sv. Jakuba

Dubnický kaštieľ
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Socha Panny Márie na Námestí Matice slovenskej

Súsošie sv. Jána Nepomuckého
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Grotta s vyhliadkovou vežou

Pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky, filatelisti vytlačili špeciálnu
pečiatku
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Propagácia dubnickej histórie
Mesto Dubnica nad Vahom prostredníctvom svojich odborných útvarov vypracovalo
projekty na podporu atraktívnosti mesta v oblasti histórie, kultúry a životného prostredia.
Vďaka podpore Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis boli osadené
informatívne tabule ku vytipovaným pamiatkam a historickým zaujímavostiam
v blízkom okolí Dubnice nad Váhom. Sú to: židovský cintorín, Reimova krypta,
kalvária a bunker veľryba.
V súčasnosti sa realizujú čistiace práce v okolí krypty a bunkru za pomoci
dobrovoľníkov – študentov Gymnázia v Dubnici nad Váhom, členov Klubu vojenskej
histórie Dukliansky priesmyk a Dobrovoľného hasičského zboru.
Cieľom historického náučného chodníka je pritiahnuť Dubničanov do prírody na
príjemné prechádzky s možnosťou dozvedieť sa niečo o histórii Dubnice nad
Váhom.
Zámerom do budúcnosti je vytvorenie veľkého komplexného historického náučného
chodníka, ktorého jednotlivé zastávky by mapovali históriu Dubnice nad Váhom.
Budú to tieto miesta :
Kostol sv. Jakuba, Súsošie sv. Jána Nepomuckého, Dubnický kaštieľ, Park
J.B.Magina, Grotta s vyhliadkovou vežou, Záhradnícky dom (Chateau Mignon),
Reimova vila, socha Panny Márie na Námestí Matice slovenskej, židovský
cintorín, Reimova krypta, bunkre, Lieskovec.

Oprava kultúrnych pamiatok
Dubnické múzeum získalo grant vo výške 800 € od Nadačného fondu Telekom pri
Nadácii Pontis. Z toho dôvodu mohlo v júli 2013 pristúpiť k otvoreniu zvetraného
betónového poklopu na kaštieľskej studni a zahájiť práce spojené s čistením studne.
Výstupom z projektu bude aj archeologický výskum, ktorý bude prínosom pre múzeum,
obyvateľov a návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o históriu. V ďalšej fáze Dubnické
múzeum vyvinie úsilie, aby na základe architektonického a historického výskumu bol
vypracovaný projekt na obnovu nadzemnej časti studne do pôvodného vzhľadu.
Nádvorie Dubnického kaštieľa tak znovu získa jednu zo svojich dominánt.
Z ďalších grantov Mesto Dubnica nad Vahom získalo dotáciu od Ministerstva kultúry SR
na výskum Súsošia sv. J. Nepomuckého. Výskum je podmienkou následnej fyzickej
záchrany kultúrnej pamiatky.
Ministerstvo kultúry SR podporilo aj zámer zachovať a propagovať ľudový odev nielen
Dubnice nad Váhom, ale aj jej blízkeho okolia.
Kniha Ľudový odev Ilavskej kotliny bola dostupná v decembri 2013. Mapuje obce od
Trenčína po Považskú Bystricu a od Hornej Súče až po Lednické Rovne.
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S úctou spomíname
Dňa 24.9.2013 nás navždy opustil priateľ, bývalý aktívny športovec a zamestnanec
MsÚ, 68 ročný Ján Poruban. Dubničania ho poznali aj ako dlhoročného pracovníka na
odbore Obrany v ZŤS, kde školil základy civilnej ochrany. V rokoch 1998 – 2002
pracoval na MsÚ vo funkcii zástupcu primátora. Bol aj dlhoročným poslancom MsZ
a členom Mestskej rady. Zodpovedne a aktívne sa podieľal na plnení úloh
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Ďalej bol dlhoročným úspešným
športovcom – džudistom i trénerom. Vychoval niekoľko generácií kvalitných džudistov.
Niekoľko rokov pracoval v najvyšších celoštátnych športových orgánoch. Aktívne
pracoval aj v redakčnej rade Dubnických novín, kde písal hlavne o džude a mladých
športových talentoch. Bol pri zrode súťaže o najlepšieho športovca mesta Dubnica
nad Váhom. Organizoval ju až do svoje smrti. Česť jeho pamiatke
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Mesto sa stalo víťazom v separovanom zbere

Dňa 10. októbra 2013 sa v Hoteli Kaskády na Sliači konal IV. ročník konferencie
Samospráva a separovaný zber. Organizovala ju organizácia ENVI-PAK.
Súčasťou konferencie bolo aj vyhodnotenie súťaže o najlepšie separujúce mestá.
DUBNICA NAD VÁHOM sa stala opäť víťazom v kategórii NAJVYŠŠIA
VYSEPAROVATEĽNOSŤ samospráv nad 5000 obyvateľov. Ocenenie za mesto
prevzala Mgr. Ivana Tepličková - vedúca oddelenia výstavby, územného plánovania a
životného prostredia.

Voľby do VÚC

Dňa 9.11. 2013 sa na Slovensku konali voľby do VÚC. V Dubnici nad Váhom sa
z 20 925 zapísaných voličov volieb zúčastnilo 3 125, t.j. 14,93 %. Za predsedu TSK
občania zvolili Ing. Jaroslava Bašku. Volilo ho 1 387 voličov.
Za poslancov by zvolili kandidátov s počtom hlasov : Mgr. Evu Bočincovú, 1 152 hlasov,
Ing. Jozefa Gašparíka 1 037, Ing. Emila Suchánka 913, Ing. Pavla Bagina 739 a Ing.
Juraja Horta 719 hlasov. Konečné výsledky :
Za župana v Trenčianskom samosprávnom kraji bol v prvom kole zvolený:
Ing. Jaroslav Baška
Za poslancov TSK za okres Ilava boli zvolení:
Mgr. Eva Bočincová
Ing. Pavol Bagin
Ing. Juraj Hort
Ing. Peter Marušinec
MUDr. Viliam Cíbik
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Mesto otvorilo krízové centrum
S príchodom chladného zimného obdobia naše mesto opäť otvorilo zimnú prevádzku
Krízového centra – nocľahárne. Centrum poskytuje prístrešie a dôstojné
prenocovanie pre 14 ľudí bez domova.
Mesto zabezpečuje prevádzku krízového centra od roku 2009.O jeho prevádzku sa
starajú traja zamestnanci. Poplatok za prenocovanie je 0,50 centov za noc.
Ubytovanie je určené pre občanov s trvalým pobytom v Dubnici nad Váhom, ktorí sú
bez prístrešia a nevykazujú známky agresivity. Krízové centrum sa spravuje
prevádzkovým a ubytovacím poriadkom. Poskytuje možnosť využitia osobnej
hygieny, prenocovania a poskytnutia nevyhnutného charitného ošatenia.

Vianočné obdobie
Medzi najkrajšie sviatky v roku patria Vianoce. Tešia sa na ne mladí i starí.
Dubničania majú veľkú radosť i z toho, že sa v našom meste na adventnom venci
zapaľujú adventné sviece. Na začiatku adventu na Námestí Matice slovenskej
zapaľujú prvú adventnú sviecu primátor mesta a správca dubnickej farnosti.
Ďalšie tri adventné sviece sa zapaľujú postupne nasledujúcu nedeľu. Tie zapaľujú
známe osobnosti, ktoré sa akoukoľvek formou podieľali na spoločenskom,
kultúrnom alebo športovom živote Dubnice nad Váhom. Po zapálení sviece na
námestí nasleduje kultúrny program, ktorý si pripravujú žiaci dubnických škôl alebo
tanečné i spevácke súbory, ktoré pôsobia v našom meste.
V roku 2013 prvú sviecu zapálili primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a správca farnosti
don Marián Bielik.
Druhú sviecu zapálila Marta Petrúchová z Dubnice nad Váhom.
Tretiu sviecu zapálil Mgr. Jaroslav Budek, starosta družobného mesta Otrokovice
Štvrtú sviecu zapálila Helena Šturíková z Dubnice nad Váhom

-27-

Mesto Dubnica nad Váhom má počas Vianoc aj peknú svetelnú výzdobu. Jednotlivé
ulice sú vyzdobené vianočnými motívmi, ktoré pripomínajú tieto významné
sviatky.
Výzdoba začína zasvietením vianočného stromčeka a slávnostným zapálením prvej
adventnej sviečky na prvú adventnú nedeľu.
Vianočný stromček patrí medzi dominanty tejto výzdoby a skrášľuje celé okolie
Námestia Matice slovenskej.

KULT ÚR A
Detský karneval

Dňa 26.1.2013 sa V Mestskom dome kultúry uskutočnil Veľký detský karneval.
Zúčastnilo sa na ňom 159 masiek. Radosť z tohto podujatia mali nielen deti, ale
aj rodičia i starí rodičia. Porota v zložení Tamara Pakanová - CVČ, Soňa Dianová- MŠ
CI a Jozefína Uhlíková - odd. školstva MsÚ, zodpovedne vyhodnotila najkrajšie
masky. Na popredných miestach sa umiestnili:
Na 1. mieste Vianočný stromček, na 2. mieste Myška, na 3. mieste Šašo Tučko.
Odmenili aj najmladšieho účastníka karnevalu, ktorým sa stal 2- mesačný Tomaško
Moško.

Po skočení odmeňovania nasledovalo losovanie tomboly. Okrem cien, ktoré
venovalo Mesto Dubnica nad Váhom, všetky ostatné venovali sponzorsky firmy: Boli to:
Cukráreň Kašiar, Bresman, Chovmix Arari, Kema Petmat p. Horanská, VUB Dubnica
nad Váhom, Kníhkupectvo Kebísek, reštaurácia Portofino, Lekáreň Pod hájom,
reštaurácia Gaudeamus, Mediatip, cukráreň Janka, cukráreň CUPI LUPI, Autocentrum
Suchánek, Pekáreň Sezam Nemšová, Pekáreň Horná Súča a Cheque Dejeuner.
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O zábavu sa postarali členovia Dubnického divadla, členky tanečných skupín Základnej
umeleckej školy, Súkromnej ZUŠ, Centra voľného času Dubnica nad Váhom a DJ
Doky . Program moderovala Miriam Martináková.

Fašiangová zábava v CSS – AVE
Dňa 30.1.2013 sa v zariadení Centra sociálnych služieb – AVE v Dubnici nad Váhom
uskutočnila fašiangová zábava spojená s karnevalom. Do tanca a napočúvanie hrali
a spievali Mária Bagínová s dcérami a Pavlom Blahom. Ich piesne potešili
obyvateľov i zamestnancov tohto zariadenia.
Počas programu sa predstavili aj rôzne masky, ktoré vyčarili úsmev na mnohých
tvárach. Všetci prítomní zabudli aspoň na chvíľu na svoje starosti a pookriali pri tanci
i známych pesničkách.
Dubničanov svojou návštevou potešili i obyvatelia a zamestnanci z CSS – LÚČ Pruské.
Centrum sociálnych služieb - AVE (predtým Domov dôchodcov, neskôr Domov
dôchodcov – Domov sociálnych služieb) bolo uvedené do prevádzky dňa 14.9.1979
ako zariadenie poskytujúce starostlivosť starým občanom, ktorí pre svoj nepriaznivý
zdravotný stav potrebujú komplexnú starostlivosť.
Kapacita zariadenia bola v jeho začiatkoch vytvorená pre 100 klientov. Z dôvodu
potrebnej humanizácie podmienok pre dôstojný život jeho obyvateľov bola kapacita
postupne znižovaná na súčasných 70 miest.

Fašiangy opäť potešili

Starší, ale i mladší Dubničania sa každý rok tešia na fašiangy. Tešia sa pre ich
program, ale i celkovú atmosféru. Starší si spomínajú ako to v minulosti bolo a mladší
s obdivom sledujú zvyky a tradície, ktoré sa ešte v našom meste dodržujú. Podobne to
bolo i tento rok.
Dubnické fašiangy 2013 otvoril svojou one man show „ Ocko “známy slovenský herec
Marián Pomajbo. Po predstavení mladí ockovia získali certifikát o absolvovaní kurzu aj
s podpisom herca.
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Samotné fašiangové sobotné ráno 9.2.2013 začalo sprievodom masiek od Mestského
domu kultúry až na Dutaf. Na jeho čele išiel konský poťah s rebrinákom.
Tradične očakávaným bodom programu bola zakáľačka. Tá sa už niekoľko rokov teší
veľkému záujmu. Kolektív mäsiara Košíka aj tento rok ukázal svoju šikovnosť.
Tento obrad s obdivom sledovali hlavne tí, čo podobnú prácu ešte nevideli. Zabíjačka
bola spojená s výrobou a predajom zabíjačkových špecialít. Aj o ne bol medzi
Dubničanmi veľký záujem.
Neoddeliteľnou súčasťou programu boli muzika, spev, tanec, ale i aj rôzne súťaže. V
nich sa prezentovali kuchári, ale i ďalší odborníci na domáce výrobky. O víťazoch
v jednotlivých kategóriách rozhodla odborná verejnosť svojimi hlasmi.
Súťaže pre verejnosť boli tieto :
Súdok zdravia – Súťažili tí, čo priniesli svoju doma natlačenú kyslú kapustu alebo
zavárané kyslé uhorky v 0,7 l pohároch. Z verejnej ochutnávky a z hlasovania vzišli
víťazi.
Dubnická maškara - Po príchode fašiangového sprievodu masiek, porota vybrala
a ocenila najlepšiu fašiangovú maškaru.
Dubnická pálenka - Formou verejnej degustácie bola vyhlásená najlepšia domáca
liehovina.
Fašiangová klobása - Súťaž bola vyhlásená pre výrobcov a mäsiarov o najchutnejšiu
klobásku. Prihlásili sa výrobcovia z celého okolia. Vyhodnotenie súťaže bolo formou
ochutnávky a hlasovania verejnosti.
Jednotlivé súťaže boli veľmi zaujímavé, mali svoje čaro i značný počet priaznivcov. Tí
čo prišli, sledovali ochutnávky kapusty, uhoriek, klobás, šišiek, slaniny i pálenky.
To všetko mohol nájsť i obdivovať každý návštevník na Dutafe.
Fašiangový program v sobotu 9.2.2013 bol nasledovný:















8.30 Ranná fašiangová zvolávka
9.30 Trávnica - spevácka skupina z Brumova Bylnice
10.00 Fašiangový sprievod, zraz pri MsDK
10.00 Pravá domáca zabíjačka
10.15 Mária Baginová a spev. skupina Jesienka
11.00 Príchod masiek
11.45 Brdárka, harmonikári
12.30 Studnica, spevácka skupina
13.00 Dubnička, folklórna spevácka skupina
13.20 Vyhodnotenie súťaží
13.30 Trio kontakt, hudobná skupina
14.30 Nedanovčianka, dychová hudba
15.30 Pochovanie basy FS Senior klub
18.00 ŽENSKÝ ZÁKON - Veľká sála MsDK - večerné divadelné predstavenie.
Účinkovali: Dubnické divadlo, FS Mladosť a Dubnička.
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Pre výhercov jednotlivých súťaží boli pripravené pekné ceny. Organizátori ich
odovzdali víťazom za veľkého potlesku prítomných.
Bolo vidieť, že ľudia si priniesli so sebou aj dobrú náladu, o ktorú ich požiadali
organizátori z oddelenia kultúry.
Dobrú náladu si prítomní udržali počas celého programu aj vďaka peknému počasiu
i moderátorke programu Miriam Martinákovej, ktorá už niekoľko rokov úspešne
moderuje Dubnické fašiangy.

Tajomstvá hmyzu
Dňa 18.2.2013 sa v Mestskom dome kultúry uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom
Tajomstvá hmyzu.
Entomologická výstava zo súkromnej zbierky Michala Zachara z Prievidze trvala do
3.3.2013. Na výstave boli prezentované prevažne zástupcovia tropických druhov
hmyzu, doplnené o pavúkovce. Väčšina exponátov pochádza z expedícií v Južnej
Amerike, Ázii a Afrike.
Výstava bola spojená s predajom a návštevníci mali možnosť vidieť aj niektoré druhy
exotického hmyzu v špeciálnych teráriách.
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Trhy remeselníkov

Oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom zorganizovalo dňa 23.3.2013 v čase od
9.00 – 13.00 hod pred OS ABC Veľkonočné trhy umeleckých remesiel. Ich súčasťou
bol predaj výrobkov s veľkonočnou tematikou a predvádzanie ich výroby. Trhy boli
spojené s kultúrnym programom a tvorivými dielňami.

Výstava fotografií
Dňa 2.4.2013 bola v priestoroch Dubnického kaštieľa, z príležitosti 820. výročia prvej
písomnej zmienky, otvorená výstava pod názvom Dubnica v minulosti a dnes.
Výstavu pripravilo Dubnické múzeum. O výstavu bol mimoriadny záujem nielen medzi
staršími Dubničanmi, ale i medzi mladou generáciou. Fotografie dokumentovali
významné miesta a budovy z minulosti a zároveň pripomenuli čo sa nachádza na
ich miestach dnes.

Z histórie múzea
Zriaďovateľom múzea je mesto Dubnica nad Váhom. Zriaďovacia listina bola
zaregistrovaná na MK SR v roku 2005.
Sídlo múzea je v Dubnickom kaštieli, pôvodne patriaci rodu Ilešháziovcov.
Expozície
Dubnické múzeum má vlastivedný charakter so zameraním na kaštieľ a rod
Ilešháziovcov. Objektom záujmu je i história mesta a jeho vývoj. Ďalej náboženský
život a etnografia mesta a regiónu. Pripomína i významné osobnosti mesta : J. B.
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Magina, A. Mesároša, F. X. Hábela, M. Rešetku a i ďalších. Vo svojej správe má
kultúrne pamiatky a vedie evidenciu pamätihodností mesta Dubnica nad Váhom.
Vo svojich zbierkach má portréty významných predstaviteľov rodu
Ilešháziovcov a ďalších majiteľov Dubnického kaštieľa. Súčasťou múzea je aj
galéria, v ktorej svoje diela prezentujú výtvarníci. Reprezentačné miestnosti sú
zariadené zberateľskými predmetmi z rôznych slohových období.
V príjemnom prostredí parku J. B. Magina, za kaštieľom, sa nachádza Grotta.
Stavba bola vybudovaná z tufového a lomového kameňa. Pozostáva z umelej
jaskyne a vyhliadkovej veže postavenej z dreva. Dubnické múzeum svojou prácou
prispieva k výraznému obohateniu a spoznávaniu bohatej histórie nášho
mesta.
Poďakovanie a úctu si zaslúžia všetci, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na
vzniku Dubnického múzea i na jeho rozvoji. V súčasnosti je poverená vedením
Dubnického múzea Bc. Lenka Peťovská.

Deti čítali
Dňa 4.6.2013 sa v Mestskej knižnici uskutočnil 6. ročník súťaže pod názvom Čítajme
si – pokus o najpočetnejší detský čitateľský maratón. Na podujatí sa zúčastnilo
100 detí zo ZŠ Pavla Demitru a ZŠ sv. Dominika Savia. Na Slovensku sa tento deň
do súťaže zapojilo 36 321 detí. Bolo to viac ako v minulom roku.
Projekt organizovala Linka detskej istoty. V doterajšej ročníkoch, v rámci Slovenska,
súťažilo vyše 130 000 detí. Prekonávaním rekordu je snaha organizátorov prilákať detí
do knižníc a zvýšiť u nich záujem o čítanie. Deti si zároveň so záujmom prezreli
priestory jednotlivých knižníc a oboznámili sa, aké knihy si môžu zapožičať.

Prezentácia mladých spevákov
Dňa 15.6.2013 sa na javisku pred ABC uskutočnil 13. ročník súťaže mladých spevákov
pod názvom Dubnický slávik. Do súťaže sa prihlásilo 13 detí, ktoré sa prezentovali
slovenskými ľudovými piesňami. Sprevádzala ich ľudová hudba pod vedením Františka
Róžu.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, podľa veku detí. V prvej kategórii zvíťazila Karin
Pastorková s piesňou Vešelo še dzivče. Na druhom mieste skončila Adelka Žitná
s piesňou Zahrajce hudáci a na treťom mieste sa umiestnila Nina Čižmáriková
s piesňou Keď som išla z kostola.
V druhej kategórii zvíťazila Veronika Žáková s piesňou Sedela na vršku. Na druhom
mieste sa umiestnil Martin Rebro s piesňou Slniečko sa níži a na treťom mieste
skončila Klaudia Fornádelová s piesňou Napísal mi milý. Cenu Matice slovenskej
získala Petra Molnárová s piesňou Štyri nocke nespala som.
Súťaž hodnotila porota v zložení: Ing. Martina Hollá, Mária Kalmárová a Lýdia
Jurigová.

Dubnické kultúrne leto
Mesto Dubnica nad Váhom počas leta pravidelne organizuje rôzne kultúrne podujatia.
Bývajú rôzneho charakteru i žánru. Pripomeňme si aspoň niektoré:
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Dňa 7.7. 2013 si svoju premiéru na nádvorí Dubnického kaštieľa odohrala bluegrassová
skupina Krok v obsadení Jaroslav Nečesaný - gitara, Braňo Blahovec – banjo,
Ľubomír Šupák – mandolína, Andrej Šupák – husle a Karol Glamoš – kontrabas.
Dubničania mali možnosť vypočuť si klasický bluegrass z obdobia rokov 1945 – 1960,
prevažne spievaný v origináli a autorské skladby Jaroslava Nečesaného.
Vystúpenie potvrdilo vysokú úroveň skupiny, ktorá vznikla v roku 1970 ako prvá
bluegrassová kapela na Slovensku.
Dňa 21. 7. 2013 sa stretli všetky ženy, ktoré majú rady zumbu. Na trávnatej ploche za
Dubnickým kaštieľom si zacvičili s profesionálnou cvičiteľkou Zuzkou Bačovou.
Dňa 4.8.2013 sa v priestoroch Dubnického kaštieľa priaznivcom kultúry predstavila
skupina Duo s Máriou Bagínovou. Aj tentokrát ich piesne potešili divákov a boli
pohladením duše všetkým prítomným. Piesne Márie Bagínovej sa páčia rôznym
vekovým kategóriám a patria medzi obľúbené nielen v Dubnici nad Váhom, ale
i v celom regióne.
Dňa 10.8.2013 sa dubnickému publiku v Dubnickom kaštieli predstavila hudobná
skupina Borovienka.
Vystúpenia jednotlivých skupín, počas Dubnického kultúrneho leta, boli
obohatením a spríjemnili chvíle všetkým priaznivcom kultúry v našom meste.
Počas Dubnického kultúrneho leta sa na nádvorí Dubnického kaštieľa uskutočnila dňa
24.8.2013 aj exhibícia, v rámci ktorej predstavili svoje umenie pästiari. Turnaj sa konal
z príležitosti 85. výročia narodenia olympijského víťaza Janka Zacharu. Podujatie sa
uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka.

FS Mladosť v Bulharsku
V dňoch 27.7.- 5.8.2013 sa Folklórny súbor Mladosť zúčastnil na 19. ročníku
medzinárodného folklórneho festivalu v Plovdive. Je to druhé najväčšie mesto
v Bulharsku.
Po 27 hodinách cesty cez Maďarsko a Srbsko ich už čakal hotel s milým personálom,
výbornou kuchyňou a prekrásnou záhradou. Každý deň sa konal sprievod mestom,
kde náš súbor prezentoval tance a kroje z Dubnice nad Váhom, Zemplína, Detvy
a Terchovej.
Bulhari boli nadšení s rôznorodosťou slovenských krojov a energiou
vychádzajúcich z tancov nášho FS. Vystúpenia sa konali v prekrásnom historickom
amfiteátri, ktorý ma kapacitu 3 000 ľudí.
Členovia súboru strávili deň voľna na pobreží slnečného Burgasu, ktorý je vzdialený
260 km. Pre mnohých to bol neopakovateľný zážitok, keďže to bolo ich prvé stretnutie
s morom.U Bulharov tiež obdivovali ako si vážia svoju kultúru a sú hrdí na svoje
ľudové tance. Iste je to dobrý príklad aj pre Slovákov. Na festivale vystúpili súbory
aj z Talianska, Slovinska, Grécka a Arménska.
Členovia FS Mladosť s radosťou v srdci úspešne reprezentovali Dubnicu nad
Váhom i celý náš krásny slovenský folklór.
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FS Vršatec oslavoval

Dňa 21.9.2013 si Folklórny súbor Vršatec svojim Galaprogramom pripomenul
v Mestskom dome kultúry svoje 60. výročie.
Na Galaprograme sa zúčastnilo veľa známych ľudí i významných osobností. Medzi nimi
boli aj bývalí členovia FS Vršatec. Prítomní boli aj zástupcovia mesta na čele
s primátorom Ing. Jozefom Gašparíkom. V programe, ktorý mal veľký úspech,
vystúpila aj začínajúca členka FS Aďa Klimová. Ľudia si s radosťou vypočuli aj
známu pieseň Slovenská rodná dedina v jej podaní.
Po Galaprograme sa prítomní diváci postavili a dlhotrvajúcim potleskom ocenili
nielen samotný program, ale i bohatú históriu Folklórneho súboru Vršatec.
Z príležitosti tohto výročia bola vydaná aj monografia, ktorá zobrazuje bohatú históriu
Folklórneho súboru. Jej autorom je Bc. Tomáš Tinath.

Zloženie FS Vršatec v súčasnosti :
Vedúci súboru
MARTINKA, Jozef
Ľudová hudba
REXA, Ľubomír - umelecký vedúci ĽH, akordeón
LÍŠKA , Pavol - primáš
PAGÁČ, Michal - 1.husle
LÍŠKA, Jakub - 2.husle
PRÍBELOVÁ, Lucia - 2.husle
VAKOŠ, Adam - 2.husle
GAŠPEREC, Martin - 2.husle
ČUREČEK, Marek - cimbal
LÍŠKA, Juraj - viola
JAKUŠOVÁ, Petra - kontrabas
Tanečná zložka
TRNKA, Vlastimil - pedagóg tanca
BAĎUROVÁ, Barbora
BALÁŽ, Juraj
BARTÁK, Michal
BARTOŠ, Juraj
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BETÁK, Juraj
CEPKOVÁ, Martina
ČIŽNÁROVÁ, Nikola
DOHŇANSKÁ, Denisa
FURMÁNEK, Matej
GAŠPERCOVÁ, Lenka
GIERTL, Aleš
GIMECKÁ, Veronika
HRUDKAY, Igor
KALAMEN, Jakub
LÍŠKOVÁ, Zuzana
MARTINKOVÁ, Dominika
MIKOLÁŠEK, Matúš
MIŠÚN, Martin
MRÁZIKOVÁ, Zuzana
OLAS, Martin
PAGÁČOVÁ, Martina
PAGÁČOVÁ, Zuzana
ŠIŠKOVÁ, Natália
TINATH, Tomáš
TRNKOVÁ, Monika
VAVRÍKOVÁ, Tatiana
Spevácka zložka
HROMNÍKOVÁ, Dominika
LADECKÁ, Sabína

Pripomeňme si históriu FS
Folklórny súbor Vršatec bol založený v roku 1953. Svojou kvalitou a umením sa
čoskoro zaradil medzi najlepšie svojho druhu na Slovensku. Folklórno - tanečný
súbor Vršatec vznikol ako neveľká spevácka skupina, ktorá sa postupne začala
rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku. Počas uplynulých rokov činnosti sa v kolektíve
vystriedalo viac ako päť generácií tanečníkov a hudobníkov.
Melódia spevov a tancov, farebná paleta krojov, svojráznosť a bohatstvo
tanečných variácií. To boli hlavné počiatočné impulzy súboru. Dňa 1. mája 1953
mal prvé úspešné vystúpenie v Dubnici nad Váhom a Ilave. Do súčasnej podoby sa
sformoval v roku 1967. So svojím programom precestoval prakticky celú Európu a
ďalšie štáty Afriky, Ameriky, Austrálie a Ázie, kde nadšení diváci i organizátori festivalov
vysoko hodnotili umeleckú úroveň a atraktívnosť vystúpení FS VRŠATEC.
Počas svojej existencie mal viac ako 1600 predstavení. Súčasná tvorba súboru je
charakteristická originálnosťou pri výbere a spracovaní pôvodného folklórneho
materiálu, vyznačuje sa nápaditosťou a vyjadrením životného optimizmu.
Základom repertoáru súboru sú pôvodné tanečné čísla z Dubnice nad Váhom i z
rôznych regiónov Slovenska.
FS sa zúčastňuje takmer na všetkých festivaloch folklóru organizovaných na Slovensku.
Často vystupuje i na rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré sú celoslovenského
významu. Počas svojej existencie súbor získal v súťažných prehliadkach a na
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festivaloch mnoho úspechov a ocenení. Ocenenia sú prezentované v jeho
klubovni v MsDK.

Jozef Martinka patrí medzi významné osobnosti FS Vršatec

FS Vršatec vystavoval
Z príležitosti 60. výročia založenia FS Vršatec sa v Mestskom dome kultúry uskutočnila
v dňoch 15. 7. – 27. 9. 2013 výstava.
Tá prezentovala bohatú históriu jedného z najväčších a najznámejších
amatérskych kolektívov na Slovensku.
Bolo to vo forme fotografií vedúcich súborov, primášov, fotografií z vystúpení
súboru, historických predmetov, udelených diplomov, čestných uznaní a ocenení.
FS Vršatec je aj kolektívnym členom MO MS Dubnica nad Váhom. Za uplynulých
šesťdesiat rokov úspešne reprezentoval mesto Dubnicu nad Váhom, Trenčiansky kraj,
Slovenskú republiku, ako i Maticu slovenskú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Matica slovenská z príležitosti tohto jubileá udelila Folklórnemu súboru Vršatec
svoje významné ocenenie.
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Jubileum DFF
V dňoch 29.8. – 1.9.2013 sme si v Dubnici nad Váhom pripomenuli 20. výročie
Dubnického folklórneho festivalu.

Pri príležitosti jubilejného ročníka DFF primátor mesta Ing. Jozef Gašparík vo svojom
príhovore povedal: „Rok 2013 je bohatý na množstvo výročí, ktorými si pripomíname
viacero významných udalostí v histórii nášho mesta. Je to 820. výročie od prvej
písomnej zmienky, 130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru a 60.
výročie založenia FS Vršatec. Jedno z najmladších výročí je 20. výročie Dubnického
folklórneho festivalu. Ten prešiel svojim zrodom i okresávaním, aby z neho vyrástol
dôstojný košatý festivalový strom čerpajúci z ľudovej kultúry zo Slovenska a z iných
krajín.“
K tohtoročnému DFF predseda Organizačného výboru Mgr. Richard Benech
pripomenul: „Jubilejný ročník sa dočkal zásadných zmien v organizácii i štruktúre
festivalu. V spolupráci s Národným osvetovým centrom a regionálnymi
osvetovými strediskami z celého Slovenska, boli delegované za jednotlivé kraje
folklórne súbory, ktoré súťažili v 40 - 45 minútových profilových programoch.
Cieľom súťaže bolo prezentovať tvorbu jednotlivých krajov, pestrosť súťažiacich,
skvalitňovanie programov jednotlivých súborov na základe konfrontácie na javisku a
odborných rád porotcov. “
V porote, ktorá hodnotila prejav i kvalitu vystúpenia súborov, pôsobili významné
osobnosti: Prof. PhDr. Oskar Elschek, DrSc, doc. Vladimír Marušin, ArtD., Mgr.
Mária Mázorová, Mgr. Igor Kovačovič, Mgr. art. Emil Bartko, PhD, PhDr. Alžbeta
Gazdíková. Predsedom poroty bol Mgr. art. Štefan Zima.
Jednotlivé kraje prezentovali folklórne súbory: Gymnik (Bratislava) – Bratislavský kraj,
Jánošík (Partizánske) – Trenčiansky kraj, Liptov (Ružomberok) – Žilinský kraj,
Mladosť (Banská Bystrica) – Banskobystrický kraj, Vatra (Tlmače) – Nitriansky kraj,
Orgonina (Vranov nad Topľou) – Prešovský kraj, Jahodná (Košice) – Košický kraj.
Okrem súťažných súborov sa na festivale predstavili aj dubnické súbory: Vršatec,
Mladosť, Prvosienka a Senior klub Vršatec, ďalej tu boli: FS Váh (Púchov) a
Záriečanka zo Záriečia. Zo zahraničia boli: Ahenk Turecko, Kunovjan, Kopaničár
(Česko) a Žedowianie (Poľsko).
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Festivalový týždeň sa začínal letným kinom. Na nádvorí Dubnického kaštieľa boli
premietané filmy: Zbojník Jurko, Rok na dedine (Jar, Leto, Jeseň, Zima). Slovenskú
premiéru mal hudobný film Chodíval Matúšek, čo je večerný program s cimbálovkou a
speváckou skupinou zo Strání. Vo štvrtok 29. augusta, v predvečer festivalu, vystúpil
SĽUK s programu Krížom, krážom. Počas Dubnického folklórneho festivalu okrem
súťaže boli aj výstavy, trhy, jarmoky, vystúpenia, stretnutia pri muzike, sprievod mestom
i ohňostroj. Ľudia si prezreli aj výstavy: 60 rokov histórie – FS Vršatec, Kroje rôznych
národov, Tajomstvá kuchyne a Gatra z Dubnice – národopisný objav.
V nedeľu sa v Kostole sv. Jakuba uskutočnila o 9,30 hod. slovensko – poľská sv.
omša. Na záver festivalu sa v športovej hale konal Galaprogram s vyhlásením
výsledkov.
Prezidentom jubilejného 20. ročníka DFF bol primátor Ing. Jozef Gašparík,
riaditeľom viceprimátor Ing. Ján Tatar, predsedom organizačného výboru Mgr.
Richard Benech a členmi OV boli: Mgr. Eva Kebísková, Jozef Martinka, Ing. Beata
Nemcová a Bc.Tomáš Tináth.

Z histórie DFF
Myšlienkou zorganizovať folklórny festival v Dubnici nad Váhom sa zaoberal člen FS
Vršatec Ing. Ján Sýkora niekoľko mesiacov. V roku 1993 sa členovia FS Vršatec
zúčastnili v Kanade na dvoch mestských festivaloch, v Cornwolle a v Montreale. Práve
ten cornwollský festival vyjasnil všetky predstavy o „Mestskom festivale“.
Po návrate domov Ing. Ján Sýkora pripravil návrh na zorganizovanie festivalu a zašiel
za primátorom Dubnice nad Váhom Jurajom Červinkom.
Hoci bola v roku 1993 finančná situácia v kultúre nepriaznivá, vedel, že primátor je
okrem športu naklonený aj folklóru.
Na jednom sústredení Folklórneho súboru bol primátor, ako bývalý hádzanár,
prekvapený „trojfázovým tréningom“ (dopoludnia, popoludní a po večeri). Odvtedy si
nielen obľúbil súbor, ale viac si vážil prácu umeleckého vedúceho Jozefa Martinku
a pedagógov tanca a hudby.
V januári 1994 bol návrh na usporiadanie DFF u primátora Juraja Červinku
schválený.
Zároveň bol navrhnutý prvý Organizačný výbor (OV). Za jeho predsedu bol zvolený Ing.
František Dubnička, prednosta MsÚ. Organizačný výbor, ktorého členmi boli väčšinou
členovia FS sa stretávali niekoľkokrát mesačne.
Okrem členov FS, v Organizačnom výbore DFF pracovali aj Eva Pčolová – navrhla
logo DFF, Vladimír Kubovčiak - navrhol krásnu drevenú Cenu Mikuláša Senku, a
Jaroslav Daniš - moderoval festival.
Ďalej aktívne pracovali manželia Švecovci, Ťapušíkovci, Jaroslav Buliš, Imrich
a Pavol Tináthovci i Flórka Ladecká.
V príprave na 1. ročník DFF členovia OV chodili pre rady a pomoc, ale aj pre výber
súborov, do Národného osvetového centra (NOC) v Bratislave.
Z NOC aktívne pomohli Pavel Bútor – bol žiakom Mikuláša Senka, ďalej Jozef
(Dodo) Burič, Homolka a Štefan Zima.
Ten vytvoril znelku DFF.
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Členovia Organizačného výboru DFF postupne získavali potrebné skúsenosti pri
zabezpečovaní súborov zo zahraničia i zo Slovenska.
Počas 1. ročníka DFF sa súťaž o Cenu Mikuláša Senku neuskutočnila. No členovia FS
Vršatec pripravili veľmi pekné spomienkové podujatie s tancami v ktorých pôsobil
Mikuláš Senko (Čierťažeň, Vršatec).
Slovné spomienky moderovala Marcela Ťapušíková. Spomínala spolu s ľuďmi, ktorí
mali vrelý vzťah k Mikulášovi Senkovi – Igorom Kovačovičom, Pavlom Bútorom,
Balážom a Kajanom.
Od prvého ročníka boli v programe DFF naplánované pre všetkých účinkujúcich
aj sväté omše.
Na 1. ročníku bola športová hala, kde sa sv. omša konala, zaplnená. Sv. omšu
celebrovala významná osobnosť slovenského národa prof. don Anton Hlinka
a Slovenský rozhlas ju vysielal v priamom prenose.
Okrem členov festivalových súborov sa jej zúčastnili minister kultúry Ľubo Roman,
primátor mesta Juraj Červinka, i ďalšie významné osobnosti, ako i občania z celého
regiónu.
V príprave 1. ročníka DFF organizátorov potešil prístup ministra kultúry Ľuba Romana.
Prevzal nad festivalom záštitu a osobne sa zúčastnil na nedeľňajších
programoch.
Na záverečnom galakoncerte minister uzavrel festival slovami:
„Vyhlasujem Dubnický folklórny festival za tradičný“.
Zásluhou vtedajšieho Organizačného výboru a samozrejme aj ďalších, aj toho
súčasného, sa festival stal významnou a neoddeliteľnou tradíciou spoločensko kultúrneho života v Dubnici nad Váhom.

Spevom k srdcu
Dňa 12.9.2013 sa v Mestskom dome kultúry uskutočnil 4. ročník Krajskej prehliadky
speváckych súborov Jednoty dôchodcov Slovenska Trenčianskeho kraja pod
názvom Spevom k srdcu.
Zaplnená sála, častým potleskom, uznala kvality a spevácke výkony jednotlivých
súborov. Na prehliadke sa zúčastnilo 12 súborov.
Z Dubnice nad Váhom sa prezentovali: Studnica a Jesienka. Predsedom
organizačného výboru bola Bernardína Živčicová, predsedníčka ZO č. 1 JDS
z Dubnice nad Váhom. Záštitu nad týmto úspešným podujatím mali predseda TSK
MUDr. Pavol Sedláček a primátor mesta Ing. Jozef Gašparík

Nová umelecká vedúca divadla
Dubnické divadlo má od septembra 2013 na svojom čele nového vedúceho.
Umeleckou vedúcou divadla sa stala Alenka Poláková.
Ako učiteľka pôsobí na ZUŠ v Ilave, kde sa venuje výučbe klavíra, keyboardu a vedie
svoje školské divadlo Candys v literárno – dramatickom odbore. Na otázku : Ako ste sa
ocitli v divadle odpovedala: „ Človek mieni – Pán Boh mení... Do Dubnického
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divadla, kde som sa ocitla aj ja, ale nie ako herečka, ale ako režisérka, scenáristka,
hudobná skladateľka a textárka muzikálu „ Studňa lásky “ . Mala som už vytvorený
produkt, ktorý potreboval zrelých ľudí, práve takých aké má Dubnické divadlo.
Rozhodla som sa hercom ponúknuť príbeh. Dávnu povesť spracovanú tak, aby
chytila za srdce nejedného diváka. Osobne nemám rada drámy, smútok, pretože si
myslím, že každý človek si nesie životom nejakú nepríjemnú tragédiu a divadlo by
mohlo v tomto prípade pôsobiť ako liek a duševná osveta, ktorú ponúka práve môj
muzikál. Ako novozvolená umelecká vedúca Dubnického divadla, mám jasný cieľ
a víziu, ktorá nás s divadlom čaká.“ Poznamenala nová umelecká vedúca.

Charitatívne podujatie
Mesto Dubnica nad Váhom zorganizovalo dňa 25.9.2013 v Mestskom parku Jána
Baltazára Magina charitatívny beh pod názvom Deň behu pre všetkých.
Na podujatí sa zúčastnili všetky vekové kategórie.
Radosť sa bolo pozerať na malých škôlkarov, starších žiakov, ich učiteľky, rehoľné
sestry, ale i na seniorov, ako si v parku za pekného počasia odbehli jedno kolo, aby si
zlepšili svoje zdravie a zároveň finančne podporili výskum a liečenie rakoviny.
Touto akciou organizátori – odd. kultúry i MO Diadub - dali možnosť Dubničanom,
aby podporili boj proti rakovine, ale niečo pozitívne urobili aj pre svoje zdravie.Na
tejto akcie sa pravidelne zúčastňujú aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej
i Jednoty dôchodcov. Aj oni finančne prispeli na liečenie tejto rozšírenej choroby.
Členovia MO Diadub zároveň zmerali tlak i cholesterol všetkým, ktorí prejavili o to
záujem.
Deň behu pre všetkých je dobrovoľné charitatívne podujatie, z ktorého získané finančné
prostriedky boli venované na výskum rakoviny.

S veľkým srdcom

Televízia Šlágr TV v spolupráci s občianskym združením Človek - najlepší priateľ psa
a neziskovou organizáciou Útulok v údolí usporiadali dňa 6.10.2013 v Mestskej
športovej hale pre milovníkov zvierat veľký benefičný koncert. Počas trojhodinového
programu sa predstavili známe skupiny : KYSUCKÝ PRAMEŇ, PROGRES, DUO
YAMAHA, VESELÁ TROJKA, PROFIL, DUO RYTMUS a ďalších dvadsať TOP
interpretov televízie Šlágr, známych predovšetkým z početných rebríčkov jej
populárnych, čoraz sledovanejších hudobných hitparád.
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Výnos zo vstupného bol použitý v prospech výstavby nového psieho útulku v
Dubnici nad Váhom.

Navštívili Vác
Začiatkom novembra 2013 sa v družobnom meste Vác / Maďarsko / konala výstava
umelcov družobných miest pod názvom K 16. Súčasťou výstavy bola konferencia na
tému „ Naše spoločné hodnoty, práva a príležitosti v demokratickej Európskej
únii.“
Za mesto Dubnica nad Váhom prezentovali svoje umelecké diela Nadežda Jakúbková
- obrazy : Žena v kroji, Dievča v kroji, Dievča v kroji II. a Viliam Schmidbauer – obrazy
:Dubnický kaštieľ, Portrét I a Portrét II. Účastníci výstavy si zároveň vymenili názory
a skúsenosti zo svojej umeleckej práce.

Mikuláš v meste
Dňa 5.12.2013 prišiel medzi dubnické deti túžobne očakávaný sv. Mikuláš. Na začiatku
babička na Grotte vyrozprávala mikulášsky príbeh a prišli i zlí čerti. Okamih príchodu
sv. Mikuláša bol sprevádzaný zatajeným dychom detí.
Potom nastúpil do koča aj s anjelmi a odobral sa v sprievode na nádvorie Dubnického
kaštieľa, kde sa deťom prihovoril a porozdával im darčeky.

Vianočný koncert
Dňa 20.12.2013 sa v Dubnickom kaštieli uskutočnil Vianočný koncert. Pre priaznivcov
kultúry ho zorganizovalo Dubnické múzeum. Príjemná atmosféra i dobré výkony
účinkujúcich umocnili vzácny zážitok z tohto predstavenia.
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ŠKOLSTVO
Zápis detí do školy
V dňoch 5. – 7.2.2013 sa v našom meste uskutočnili zápisy detí do 1. ročníka
základných škôl pre školský rok 2013 / 2014. Rodičia boli povinní prihlásiť na zápis
dieťa, ktoré do 31.8.2013 dovŕši šiesty rok veku, ako aj dieťa, ktorému bol odložený
začiatok školskej dochádzky o jeden rok pri zápise v roku 2012. Výsledky zápisov:
ZŠ s MŠ Centrum I. 32
Zápisu sa zúčastnilo 85 detí, z toho o odklad požiadalo 12 rodičov.
ZŠ s MŠ P. Demitru C II. 87
Zápisu sa zúčastnilo 35 detí, z toho o odklad požiadal 1 rodič.
ZŠ s MŠ Pod hájom 967
Zápisu sa zúčastnilo 85 detí, z toho o odklad požiadalo 13 rodičov.
ZŠ sv. Dominika Savia
Zápisu sa zúčastnilo 29 detí, z toho o odklad požiadalo 7 rodičov.
Celkom došlo k zápisu 234 detí. Z tohto počtu 33 rodičov požiadalo o odklad začiatku
povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Je to viac ako 14 % zúčastnených.
Ďalších 5 rodičov zapísalo svoje dieťa na základnú školu mimo mesta a podľa evidencie
obyvateľstva sa 27 detí k zápisu nedostavilo vôbec.
V septembri 2013 bude v meste viac prváčikov ako v predošlých rokoch.

Mesto si pripomenulo Deň učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov zorganizovalo Mesto Dubnica nad Váhom dňa 26. 3. 2013
slávnostný program spojený s oceňovaním pedagógov dubnických škôl. Jeho cieľom
bolo vyjadriť poďakovanie učiteľom za ich náročnú prácu. V obradnej sieni MsÚ sa
učiteľom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Gašparík Okrem neho sa obradu
zúčastnili: zástupca primátora Ing. Ján Tatar, prednosta MsÚ Ing. Pavol Kubečka a
vedúci odd. školstva MsÚ Mgr. Vladimír Hanus.
O kultúrny program sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy. Stretnutia sa zúčastnili
učitelia zo ZŠ s MŠ Centrum I 32, ZŠ s MŠ Pavla Demitru, ZŠ s MŠ Pod hájom 967,
MŠ Centrum II 72, Základnej umeleckej školy, Centra voľného času, Špeciálnej
základnej školy, ZŠ sv. Dominika Savia a Laury - súkromného centra voľného času.

Slávnostná inaugurácia rektora DTI
Ceremoniál uvedenia rektora do funkcie sa konal 11. 4. 2013 v Dome kultúry v Dubnici
nad Váhom za účasti významných hostí z akademickej, štátnej aj lokálnej správnej a
podnikateľskej sféry.
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„Pociťujem pokoru, ale predovšetkým obrovskú zodpovednosť...“ povedal prof.
PhDr. Erich Petlák, CSc., nový rektor Dubnického technologického inštitútu
v Dubnici nad Váhom, tesne po inaugurovaní. Vo svojom príhovore prizval k náročnej
práci každého člena pedagogického kolektívu a pracovníka DTI. Zároveň povzbudil
študentov do ďalšieho zodpovedného štúdia, aby sa všetci spoločnými silami priči nili
o dobré meno DTI.
Prof. Petlák pripomenul, že poctou a zároveň istou výzvou do ďalšej zodpovednej práce
bola pre neho účasť ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušana Čaploviča.
Ten prišiel na inauguráciu jedného z popredných slovenských odborníkov v oblasti
didaktiky a teórie vzdelávania.
Akademickej slávnosti sa zúčastnili rektori a v ich zastúpení prorektori zo 14 univerzít a
vysokých škôl na Slovensku. Ďalej sa zúčastnili predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja, MUDr. Pavol Sedláček, primátor Dubnice nad Váhom, Ing.
Jozef Gašparík, členovia Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR i
predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl na Slovensku. Zúčastnili sa i zástupcovia
niektorých stredných škôl v regióne a mnohí ďalší významní hostia, ako i pracovníci
a študenti DTI. Niektorí z nich využili príležitosť prihovoriť sa novému rektorovi.
Sviatočnú chvíľu umocnilo vystúpenie sláčikového kvarteta Laugarício.
Prof. Petláka vymenoval do funkcie rektora DTI prezident SR dňa 25. januára 2013
na návrh Akademického senátu DTI a potvrdením tohto návrhu Správnou radou
DTI. Slávnostným inauguračným obradom, pri ktorom odovzdal podpredseda
akademického senátu, doc. Ing. Martin Lorko, CSc., rektorovi reťaz ako symbol , jeho
právomocí a zodpovednosti, sa prof. Petlák stal aj podľa akademických tradícií
a v súlade so Štatútom DTI rektorom DTI.
Doc. Lorko vo svojom príhovore predstavil osobnosť nového rektora: „Prof. Petlák
patrí k popredným predstaviteľom školstva, ktorí prispeli k rozvoju slovenskej
pedagogiky. Sme veľmi radi, že táto významná osobnosť zastáva funkciu rektora
DTI.“

Ocenili tých, čo pomáhajú

Dňa 12.4.2013 pri príležitosti osláv „Dňa MTF STU Trnava" ocenil dekan
Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík primátora mesta Ing.
Jozefa Gašparíka za prínos rozvoja Detašovaného pracoviska v Dubnici nad Váhom.
Spolu s primátorom boli ocenení aj podnikatelia Ing. Bohumil Zlocha a Milan
Svorada. Menovaní si prevzali aj ocenenie rektora STU: „Pamätný list stromu
poznania".
Ocenení prispievajú k rozvoju vysokoškolského štúdia mladých ľudí, ale aj
zamestnancov organizácií a podnikov v regióne Dubnica nad Váhom a stredného
Považia.
MTF STU DP Dubnica n/V má dlhoročnú tradíciu výučby v našom meste a v roku 2014
oslávi už 60. výročie svojho vzniku.
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Úspechy ZUŠ
Počas mesiaca máj 2013 bolo na Slovensku organizovaných niekoľko súťaží. Zúčastnili
sa na nich aj žiaci hudobného a tanečného odboru ZUŠ z Dubnice nad Váhom. Na
medzinárodnej tanečnej súťaže „ Dance Stars“ v Bratislave sa zúčastnili žiaci
tanečného odboru v kategórii folklórny tanec. Víťazstvo si odniesla dubnická folklórna
skupina Prvosienka. Vedúcou skupiny je učiteľka Magdaléna Furmánková.
V Bojniciach bola organizovaná celoslovenská spevácka súťaž pod názvom Bojnická
perla 2013. Na nej sa zúčastnili žiačky Jana Viktória Kováčiková a Ema Masaryková.
Vo svojej kategórii obe získali strieborné pásmo. Pripravuje ich učiteľka Mgr. Eva Pilná.
Medzi výrazné úspechy školy patrila aj reprezentácia akordeonistov Natálie
Černuškovej a Veroniky Filípkovej. V zoskupení tria spolu so svojou učiteľkou Ing.
Martinou Hollou získali 1. miesto na Medzinárodnom festivale Gold Mussette
v Dolnom Kubíne.

Mladí záchranári
Dňa 24.5.2013 sa v areáli Lesoparku Brezina v Trenčíne konalo obvodné kolo mladých
záchranárov. Cenný úspech dosiahli žiaci zo ZŠ s MŠ CI Dubnica nad Váhom, keď
v tomto kole zvíťazili. Družstvá súťažili v týchto disciplínach: ošetriť raneného,
zatelefonovať na linku strediska integrovaného záchranného systému, orientovať sa
v neznámom teréne, používať improvizované prostriedky individuálnej ochrany
a rozoznávať varovné signály.
Okrem praktických zručností boli súčasťou súťaže aj vedomostné testy, streľba zo
vzduchovky a hasenie malých požiarov. Družstvo mladých Dubničanov súťažilo
v tomto zložení: Janka Mužíková, Tima Osvaldová, Ján Púček a Martin Púček.

Medzinárodná konferencia
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zorganizoval v dňoch 23. –
24.5.2013 štvrtú medzinárodnú konferenciu a medzinárodný workshop pod názvom
Dnešné Trendy inovácií. Vedeckým garantom bol prof. Ing. Ladislav Varkoly, PhD.
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Podujatie bolo zamerané na modernizáciu vzdelávania a využívania moderných
technológií vo vzdelávacom procese, vrátané trendov ich inovácií.
Zároveň umožnilo porovnanie manažérskych, ekonomických a legislatívnych možností
zvýšenia záujmu o štúdium a medzinárodných mobilít vzdelávacieho systému
v Slovenskej republike a v zahraničí.Konferencia sa uskutočnila v príjemnom prostredí
Grand Hotela Permon v Podbanskom. Zúčastnilo sa na nej vyše 100 odborníkov z 20.
vysokých škôl z Poľska, Českej republiky, Ruska, Ukrajiny, Srbska a zo Slovenska,

Vzácna návšteva na ZŠ Pavla Demitru
Dňa 30. 5. 2013 sa v priestoroch Základnej školy s Materskou školou Pavla Demitru v
Dubnici nad Váhom „stretli" dve slovenské hokejové legendy. Do Siene slávy Pavla
Demitru zavítal slávny slovenský hokejista Jozef Golonka.
Jozef Golonka, ktorý býva často veľmi zhovorčivý, počas prehliadky nedokázal povedať
ani slovo. Bol veľmi dojatý pretože stále cíti ľútosť nad stratou tohto výborného hokejistu
i človeka. V myšlienkach sa mu vracali spomienku na Pavla Demitru. Prvé slová čo
povedal po prehliadke boli: „ Je dobré že ste urobili túto Sieň slávy, je to miesto
kde sa na Demitru nikdy nezabudne". Spolu s Golonkom prišiel aj moderátor Peter
Kočiš, ktorý okrem smútku nad jeho odchodom, mal na Pavla Demitru osobné príjemné
a veselé spomienky.
V Sieni slávy sa potom Jozef Golonka stretol s hokejistami školy, ktorí sa v roku
2011 v Bratislave stali majstri Slovenska hokejových prípraviek.
Tých prišiel pred majstrovstvami povzbudiť aj Pavol Demitra, ktorý chodil na túto
základnú školu a tento povolený „doping" im vtedy pomohol k celkovému víťazstvu. Na
záver stretnutia Jozef Golonka žiakom porozprával o svojich hokejových začiatkoch.
Budúcim hokejistom sa hlavne páčili jeho zážitky, keď sa nebál postaviť ani proti
silnejším súperom.

Jozef Golonka si pozerá dokumentačné materiály o Pavlovi Demitrovi
-46-

Modrý kruh nás spája
Pod týmto názvom sa dňa 1.6.2013 v priestoroch obchodného centra Polus v Bratislave
uskutočnil slávnostný event, na ktorom boli prezentované víťazné projekty zamerané na
prevenciu diabetu mellitus.
Spomedzi 55 zapojených škôl sa ZŠ sv. Dominika Savia z Dubnice nad Váhom
zaradila k desiatim víťazným.
Tieto školy získali cenu za šírenie osvety a podporu prevencie tohto závažného
civilizačného ochorenia. Prezentácia bola obohatená o práce propagujúce zdravý
životný štýl, správne stravovanie, pohyb a nechýbali ani záznamy z tanečných
vystúpení a športových aktivít.

Športová olympiáda
Pri príležitosti osláv patróna cirkevnej ZŠ v Dubnici nad Váhom sv. Dominika Savia, sa
dňa 6.6.2013 uskutočnil 19. ročník športovej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 6
cirkevných základných škôl a osemročných gymnázií Žilinskej diecézy z trenčianskeho
regiónu. Na štadióne v Dubnici nad Váhom súťažilo 160 chlapcov a dievčat v týchto
disciplínach: 60 m, 600 m a 1000 m , v skoku do diaľky, do výšky v hode kriketovou
loptičkou a vo vrhu guľou. Športové podujatie svojou účasťou podporili aj zástupcovia
mesta – viceprimátor Ing. Ján Tatar a hovorca mesta JUDr. Juraj Džima.
Okrem športovej oblasti podujatie prispelo i k formovaniu a upevňovaniu
pekných vzťahov medzi cirkevnými školami a obohatilo žiakov o hodnoty, ktoré
Dominik Savio vyznával.

Energia v našom meste
Pod týmto názvom uskutočnil neinvestičný fond SPP EkoFond 5.ročník súťaže
vzdelávacích projektov zameraných na znižovanie spotreby energie. ZŠ sv. Dominika
Savia sa svojim programom „ Mysli globálne, konaj lokálne“ zaradila k
najúspešnejším školám. Spomedzi 74 zapojených obsadila 3. miesto. Zo slávnostného
vyhlásenia výsledkov, ktoré sa uskutočnilo koncom júna 2013 v priestoroch SPP
v Bratislave si žiaci odniesli nielen pekné zážitky, ale i hodnotné ceny.
Škola získala finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a na realizáciu
energetických opatrení v budove školy.
Súťaž prebiehala od októbra 2012 do mája 2013 a jej prostredníctvom žiaci realizovali
multidisciplinárne vzdelávanie. Projekt sa skladal z dvoch častí. Prvou bola súťaž
v rámci modulov platformy : škola v akcii, moderné vyučovanie, pokusy a videá.
Druhou časťou bola hlavná súťaž, predmetom ktorej bola tvorba a realizácia projektu –
kampane na osvetu témy znižovania spotreby energie. Úlohou žiakov bolo zvýšiť
povedomie cieľových skupín v ekologicko – energetickej problematike , viesť ich
k znižovaniu spotreby energie, k separovaniu odpadu a následnej recyklácii.

ZŠ P. Demitru spomínala
Dňa 6.9.2013 na II. výročie úmrtia Pavla Demitru na ZŠ opätovne pripravili
spomienkové stretnutie. Presunuli a inovovali jeho Sieň slávy. Výtvarné a obsahové
riešenie zrealizovali Alena Kollárová a Marián Poruban. Novým darom do siene bol
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obraz profesionálneho dubnického výtvarníka Jozefa Vydrnáka, na ktorom Pavol vo
svojej typickej póze oslavuje strelený gól.
V týchto smutných chvíľach, na škole tento deň, zažili jedno milé prekvapenie. Prišla
manželka Pavla Demitru - Majka Demitrová. Spoločne aj s ostatnými hosťami dala
sviečku k spomienkovému miestu.
Potom prestrihla pásku inovovanej Sieni slávy Pavla Demitru. Do siene priniesla aj
cenný dar - dres Pavla Demitru z čias keď hral za Duklu Trenčín.
Riaditeľ školy Mgr. Ferdinand Brunovský vyzdvihol nielen športový, ale hlavne ľudský
rozmer osobnosti Pavla Demitru, ktorý je stále reálnym vzorom pre mladú generáciu.
Aby o Pavlovi žiaci vedeli čo najviac, zaradili na škole medzi povinné čítanie dve knihy :
Životopis „Demitra 38" od autora Jána Bednariča a kolektívu a zbierku básní „PD 38"
od Majky Demitrovej.
Na Pavla Demitru si spomenul aj jeho bývalý sused Branislav Lonc. On bol aj
autorom myšlienky, aby v pivárni u Mnícha v Dubnici nad Váhom Centrum II,
vyzdobili jednu miestnosť s dresmi, v ktorých Pavol hrával. Ďalej navrhol, aby
tam boli aj spomienkové fotografie.
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík poprial škole podobných žiakov, akým bol Pavol
Demitra, ktorý okrem športových kvalít bol aj človek s veľkým srdcom.
Žiaci na Pavla Demitru tiež nezabudli. Na spomienkové miesto ráno zapálili kahance v
tvare srdca a čísla 38. Tiež v každej triede si urobili nástenky s fotografiami Pavla
Demitru. Autori s najkrajšími básničkami, ktoré zložili na počesť Pavla Demitru, ich
odrecitovali pri slávnostnom otvorení Sieni slávy.
Deň 7. septembra na ZŠ s MŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom bude vždy
smútočná nálada. Demitra by sa bol v septembri 2013 dožil 39 rokov. Zahynul
7. septembra 2011 pri havárii lietadla hokejového klubu Lokomotiv Jaroslavľ.

Z histórie ZŠ Pavla Demitru
Základná škola s Materskou školou Pavla Demitru oslávila významné jubileum.
Pripomenula si už 30. výročie založenia
Pri tejto príležitosti pripravili jej pedagógovia a žiaci oslavy, na ktorých si
zaspomínali aj na vzácneho človeka, po ktorom je škola pomenovaná.
Škola otvorila svoju bránu 1. 9. 1982. V prvom školskom roku bolo v zariadení 18 tried,
ktoré navštevovalo spolu 497 žiakov. Prvým riaditeľom bol Jozef Jurášek, na ktorého si
zaspomínala učiteľka Anna Kunštárová. Ona je jediným pedagógom, ktorý vyučuje na
škole celých tridsať rokov. „Veľmi mi utkveli v pamäti jeho slová z prvého príhovoru
k nám. Povedal, že sme všetci vyhodení na plávajúcu loď, ktorá sa môže ľahko potopiť.
On je tej lode kapitán. Sľúbil, že do prístavu doplávame so vztýčenými hlavami a mal
pravdu. Pod jeho vedením sme úspešne plávali takmer desať rokov,“ zaspomínala
a pokračovala :
„Smiali sme sa, že sa zišla skupinka tých, ktorých inde nechceli, čo samozrejme nebola
pravda a čoskoro sme to všetkým aj dokázali. Kolegovia, ktorí k nám chodili učiť
externe z iných škôl, nám veľakrát závideli družnosť a dobrú náladu, ktorá na škole
vždy vládla,“ rozprávala s úsmevom.
V prvých rokoch fungovania školy nebola ešte postavená telocvičňa. Cvičilo sa na
chodbách alebo vonku, ale žiakom to neprekážalo. Inak sa fungovalo vo všetkom
tak, ako aj na iných školách. Žiaci chodili na exkurzie, lyžiarske výcviky, školy
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v prírode a zúčastňovali sa aj mnohých súťaží. Smutno nebolo ani učiteľom. Veselý
priebeh mali oslavy Dňa učiteľov, MDŽ či záverečné porady.
S prvými rokmi školy je späté aj meno doposiaľ jej najvýznamnejšieho žiaka. Malý
Paľko Demitra nastúpil na školu ako druhák. Na škole získaval nielen vedomosti, ale
aj svoje prvé športové skúsenosti. Spolužiaci si na neho spomínajú ako na veselého
chalana, ktorý bol vždy ochotný pomôcť. Bol nielen vynikajúcim športovcom, ale najmä
človekom, ktorý si ctil ľudské hodnoty.
„Najkrajšie spomienky mám na svoju prvú triedu, a tou bola trieda, kam chodil aj
Paľko Demitra. Zišli sa v nej skvelí, v súčasnosti už úspešní ľudia, s ktorými sa stále
rada stretávam. Spomienok máme veľa, ale tie sa už teraz viažu aj so smútkom. Ten,
ktorý bol pri každej srande a lotrovine, ktorého sme vždy obdivovali a mali radi, ten nám
už pri stretnutiach chýba a chýbať bude stále,“ priznáva Anna Kunštárová, bývalá
Demitrova triedna učiteľka.
Okrem toho, že základná škola nesie od 29. novembra 2011 meno tragicky zosnulého
športovca, spomínajú si na neho žiaci každý deň, keďže súčasťou školy j e aj Sieň
slávy Pavla Demitru. Nechýbajú v nej dresy, hokejky, podpisové karty a najmä
fotografie hokejistu, ktorého si všetci veľmi vážili. Fotografie nezachytávajú len jeho
športový život, ale aj školské a mládenecké časy, ktoré sú spojené s touto školou.
Počas tridsaťročnej histórie školy sa na jej čele vystriedalo päť riaditeľov. Okrem
prvého, ktorým bol Jozef Jurášek, školu viedli aj Alojz Karas, Ondrej Bagin, Eva
Kostolná. V súčasnosti je riaditeľom Ferdinand Brunovský.
Za vedenia Alojza Karasa sa začal prejavovať problém nedostatku financií. „Okrem
problémom s financiami nastal v našej časti mesta úbytok žiakov. Počet tried sa
zmenšoval, čo na jednej strane bolo prínosom, lebo sa mohli obnoviť špeciálne učebne
fyziky, chémie a podobne. Na druhej strane vznikal prebytok učiteľov, ktorí museli
byť preradení na iné školy. To bola nočná mora, ktorá ma prenasledovala prvé roky
riaditeľovania,“ prezradil Karas.
Na svoje vedenie školy si zaspomínal aj Ondrej Bagin. „Na školu som prišiel prakticky
do neznámeho prostredia, ale veľmi rýchlo som zistil, že na škole pôsobí vyspelý
kolektív s množstvom vynikajúcich pedagógov, ktorí majú svoju prácu radi a v podstate
ich netreba usmerňovať.“
K bývalým riaditeľom sa pridala aj Eva Kostolná. „Celé moje „riaditeľovanie“ by som
zhrnula do jednej vety. Pripadala som si stále ako správca budov, ktorý nemá peniaze
na ich riadny chod a nie ako riaditeľ školy, ktorý má úplne iné postavenie a poslanie ako
opravovať a hádať sa o peniaze. Ale mám aj veľa pekných spomienok,“ uzatvára
bývalá riaditeľka.
Všetci sa zhodli v tom, že počas výkonu funkcie riaditeľa sa stretli s mnohými
problémami, ale prevládajú pozitíva. Svorne vyzdvihli skvelý kolektív, ktorý sa
vedel aj zabaviť. Práve ten vždy odlišoval ich školu od tých ostatných.

Aktuality zo ZŠ Pavla Demitru
ZŠ s MŠ Pavla Demitru čakali od 1.9.2013 mnohé príjemné a dlho očakávané zmeny.
Tou najväčšou bola skutočnosť, že mesto schválilo ďalšie finančné prostriedky na
dokončenie výmeny okien a zateplenia celej budovy školy. V súčasnosti je
zrekonštruovaná iba polovička objektu.
Škola v minulosti oproti ďalším dvom školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Dubnice nad Váhom, ktoré boli zrenovované zo zdrojov EÚ, vyzerala ako „škaredé
káčatko". Žiaci tejto školy, ktorí športovými výsledkami získali úspechy aj na úrovni
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Slovenska, nemali vytvorené také technické a materiálne podmienky, ako žiaci na
ostatných školách.
V posledných rokoch sa však situácia vďaka pochopeniu primátora mesta Ing. Jozefa
Gašparíka, vedúceho oddelenia školstva Mgr. Vladimíra Hanusa a ďalších
zamestnancov MsÚ, ako aj poslancov MsZ radikálne zmenila. Možno povedať, že od
tohto školského roku, škola svojím vybavením sa dá porovnať aj s ostatnými
školami v meste.
Časť školy je zateplená. Opravili sa strechy, urobila sa rekonštrukcia sociálnych
zariadení a obnovuje sa interiér školy. Námety na obnovu prišli aj zo strany žiakov.
Vo všetkých triedach sú nové lavice, stoličky, tabule.
Zakúpili sa šatňové skrinky pre žiakov. Výtvarne sa skultúrnili vstupné priestory. S
grafitmi si žiaci vyzdobili chodby a inovovala sa Sieň slávy Pavla Demitru.
Aj na vyučovanie sú vytvorené výborné podmienky. Dve učebne na vyučovanie
cudzích jazykov (interaktívna tabuľa, slúchadlá pre žiakov), dve multimediálne učebne,
učebňa výpočtovej techniky zvlášť pre 1. a zvlášť pre 2. stupeň, odborná učebňa
chémie a fyziky, školská knižnica s internetom prístupný pre žiakov, ďalšie učebne na 1.
stupni s interaktívnymi tabuľami, pretože už od 1. ročníka sa učí povinne anglický
jazyk.
Okrem žiakov zo sídliska Centrum II. na škole pôsobia aj talentovaní žiaci na šport.
Školským i štátnym vzdelávacím programom dotujú športovú prípravu v športových
triedach na futbal, ľadový hokej, tenis a gymnastiku.
Chlapci aj dievčatá v rámci vyučovania trénujú v troch telocvičniach a v športovom
areáli školy (veľké trávnaté ihrisko, atletická dráha a dve multifunkčné ihriská s umelým
trávnikom). Trénujú aj na Mestskom štadióne i na tenisových kurtoch na Dutafe. Na
skvalitnenie športovej prípravy vybudovali gymnastickú telocvičňu s palubovkou a
zrkadlami.
Škola vychovala okrem Pavla Demitru aj ďalších skvelých hokejistov ako Tomáša
Tatara, Ivana Baranku, Mária Bližňáka, Mareka Hovorku či futbalistov Erika
Grendela a Mateja Jakubíka. Vedenie školy verí, že k nim pribudnú i ďalší, terajší žiaci
školy. Konečne už aj oni majú vytvorené dobré podmienky na učenie, šport
i oddych.

Otvorili druhý ročník Univerzity tretieho veku

Dňa 18. 9 2013 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom (DTI)
konalo slávnostné otvorenie druhého ročníka Univerzity tretieho veku DTI.
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Takmer štyri desiatky študentov prvého a druhého ročníka Univerzity tretieho veku DTI
sa zišli, aby za účasti predstaviteľov školy na čele s rektorom DTI, prof. PhDr. Erichom
Petlákom, CSc., spoločne oslávili návrat do školských lavíc. V rámci Univerzity tretieho
veku DTI sa v akademickom roku 2013/2014 otvorili dva študijné programy Informačno- komunikačné technológie v živote seniora a Záhradníctvo. Aj na DTI
platí známe: Nulla aetas ad discendum sera Na učenie nie je nikto starý.
Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a dobrej nálade. V kultúrnom programe
vystúpil spevácky zbor Studnica.
Jeho členovia sú zároveň študentmi Univerzity tretieho veku DTI. Predstavili pásmo
poézie, spevu a tanca sprevádzaného hrou na harmonike na tému vinobranie.
Informácie o jednotlivých odboroch:
INFORMAČNO - KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V ŽIVOTE SENIORA
Program je zameraný na prácu s počítačom a využitie komunikačných možností, ktoré
počítačová technológia poskytuje. Zámerom programu je zmenšiť bariéry medzi staršou
generáciou a súčasnými technologickými trendmi. Program je významne prepojený s
praktickými cvičeniami a aplikáciou teoretických vedomostí do praxe.
ZÁHRADNÍCTVO
Program je zameraný na oblasť záhradníctva, ovocinárstva a sadovníckej dendrológie.
Zámerom programu je zoznámiť poslucháčov zo zásadami úspešného záhradníctva a
poskytnúť tak súbor nielen teoretických poznatkov, ale predovšetkým prakticky
využiteľných rád.
Program obohacujú ekologicky zamerané prednášky, ktoré orientujú poslucháča v
spektre základných parametrov životného prostredia.
Na DTI sa činnosť univerzity tretieho veku začala symbolicky v roku 2012.
Bol Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.
Zároveň bol zameraný na vzdelávanie seniorov.

Dni duševného zdravia – Dni nezábudiek

Dňa 23.9.2013 sa aj študenti Gymnázia z Dubnice nad Váhom aktívne zapojili do
celoslovenskej akcie, verejnej zbierky - Dni nezábudiek.
Obyvatelia nášho mesta sa aj k tejto zbierke postavili kladne. Všade kde študenti
vyberali, ľudia podľa svojich možností finančne prispeli. Zbierka bola spojená s
vyberaním dobrovoľných finančných prostriedkov darcov za umelé kvietky - nezábudky,
ktoré verejnosti ponúkli dobrovoľníci z radov študentov stredných a vysokých škôl.
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Liga za duševné zdravie SR je neziskové, humanitné a nezávislé záujmové združenie,
ktorého cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a
snaha o zlepšenie podmienok starostlivosti o duševne chorých vo všetkých sférach
života.

Výučbové stredisko STU MTF
Detašované pracovisko STU MTF Dubnica nad Váhom, bude uskutočňovať výučbu
študentov od októbra 2013 aj naďalej, no pod novým názvom: „Výučbové stredisko
STU MTF Dubnica nad Váhom“.Nejasnosti a nepodložené informácie z médií,
ohľadne zániku mnohých detašovaných pracovísk na Slovensku spôsobili, že sa
rozšírila aj nepravdivá informácia o zrušení Detašovaného pracoviska Dubnica nad
Váhom, ktoré patrí pod Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave,
Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave.
Na zasadnutí vedenia MTF so sídlom v Trnave bolo rozhodnuté, že Detašované
pracovisko STU MTF Dubnica n/V, bude pokračovať vo svojej činnosti naďalej pod
novým názvom: „Výučbové stredisko STU MTF Dubnica nad Váhom“. Jeho
vedúcim je Ing. Peter Kleinedler, PhD. K zmene názvu došlo z dôvodu, že v priebehu
60 - ročnej existencie Detašovaného pracoviska sa vyučovalo celé inžinierske štúdium
a pracovisko malo tak právo udeľovať študentom titul Ing., čím nadobudlo štatút
Detašovaného pracoviska. Nakoľko v dnešnej dobe prebieha výučba zatiaľ iba
prvého ročníka Bc. štúdia, upravil sa jeho názov na „Výučbové stredisko“.
K zmene názvu prispel i fakt, aby sa Výučbové stredisko, študenti a dubnický región
vyhli nedorozumeniam a nepresným výkladom médií alebo laickej verejnosti ohľadne
jeho zrušenia. Vedenie MTF so sídlom v Trnave si uvedom ilo dôležitosť a potrebu
regionálnej výučby študentov aj mimo Bratislavy a Trnavy. Akceptuje aj tohtoročný
vysoký záujem študentov i uchádzačov z okolitých stredných priemyselných škôl,
učilíšť, gymnázií a obchodných akadémií o Výučbové stredisko STU MTF Dubnica nad
Váhom. V súčasnosti Výučbové stredisko STU MTF Dubnica nad Váhom ponúka
uchádzačom kvalitné a bezplatné štúdium, pričom absolventi sú veľmi žiadaní
v praxi. V roku 2014 prebehne komplexná akreditácia STU MTF v Trnave, pod ktorú
patrí aj Výučbové stredisko Dubnica n/V. V prípade jej úspešného hodnotenia (tak ako
po všetky minulé roky), bude výučbové stredisko pokračovať vo výučbe a ponúkať
štúdium v akreditovaných študijných odboroch naďalej, pričom sa uvažuje aj o výučbe
2. ročníka Bc. štúdia už v akademickom roku 2014/2015.
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Mesto ocenilo študentov
Pri príležitosti Dňa študentov – 17.november, ktorý je známy aj ako Deň boja za
slobodu a demokraciu, mesto Dubnica nad Váhom zorganizovalo stretnutie
predstaviteľov mesta a študentov dubnických stredných škôl. Podujatie sa uskutočnilo
v obradnej sieni MsÚ.
Primátor mesta Ing. Jozef Gašparík aj v roku 2013 ocenil študentov, ktorí dosiahli
mimoriadne úspechy.
Ocenení boli títo študenti:
Jakub Kvorka, Adam Turňa, Andrea Štefancová – Gymnázium
Andrej Kubíček, Marek Jankovič, Filip Krivoklátsky - SPŠ
Rastislav Piják, Marián Švaňa, Lukáš Mojto - SOŠ

Výročie Gymnázia
Dňa 22.11.2013 si učitelia a žiaci z dubnického Gymnázia pripomenuli v Mestskom
dome kultúry 40. výročie založenia školy.
Riaditeľka Gymnázia Mgr. Adriana Vančová v úvode slávnosti privítala vzácnych hostí
i prvého riaditeľa školy Mgr. Juraja Zubaja.
Vo svojom slávnostnom príhovore prítomných oboznámila s históriou školy, jej
úspechmi a poďakovala zamestnancom za ich zodpovednú prácu. Škola sa počas
predchádzajúcich rokov stala nositeľom kvality vo všeobecnom vzdelávaní nielen
v meste, ale i regióne Považia. Vyprofilovala sa na plnohodnotné štvorročné
a osemročné gymnázium.
Od roku 2006 / 2007 sa môže pochváliť aj titulom „ sprachdiplomová “ škola. Patrí
totiž k niekoľkým gymnáziám na Slovensku, na ktorých sa žiaci pripravujú na nemeckú
jazykovú skúšku – DSD 1 alebo DSD 2. Táto skúška je zameraná na rozvíjanie
komunikačných zručností v nemeckom jazyku a rozšírenie slovnej zásoby.
Výhodou je, že výučba je vedená nemeckými lektormi.
Študenti, ktorí túto skúšku úspešne zvládnu, získajú certifikát akceptovaný v nemecky
hovoriacich krajinách a majú väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce doma i v zahraničí.
Škola spolupracuje so zahraničným partnermi – Gymnáziom v Slavičíne,
v Tachove a Eckentali.
Škola sa 1.9.1973 presťahovala z Ilavy do Dubnice nad Váhom.
Na slávnostnej akadémii vystúpili študenti a absolventi školy s bohatým kultúrnym
programom.
Celé výročie školy sa nieslo v duchu, že úspechy minulosti sú zaväzujúce pre
prítomnosť, ale hlavne pre budúcnosť .
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Koncert ZUŠ
Základná umelecká škola z Dubnice nad Váhom usporiadala 23.11.2013 slávnostný
koncert v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach z príležitosti 200. výročia
narodenia Giuseppe Verdiho. Vystúpenie učiteľov školy a jej žiakov, hudobného
i tanečného odboru, bolo syntézou operného a zborového spevu. Nesmrteľné melódie
najznámejšieho operného skladateľa boli popretkávané dejovou líniou jeho hudby,
života i smrti. Opera Nabucco, ktorou sa preslávil, bola stvárnená v krátkych
scénkach. Prítomní diváci veľkým potleskom ocenili aj zaznenie Zboru Židov z opery
Nabucco. Na koncerte sa zúčastnil aj primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozef
Gašparík.

História v prírode
Historický náučný chodník už absolvovali prví žiaci dubnických škôl.
Dňa 29. októbra 2013 sa žiaci dubnických škôl v rámci príjemnej prechádzky, za
doprovodu sprievodcu, dozvedeli o živote židovskej komunity v Dubnici nad Váhom. Na
židovskom cintoríne sa dozvedeli aj o obetiach 2. svetovej vojny. Medzi nimi bola aj
Alžbeta Rossová, ktorá je pochovaná na tomto cintoríne. Ďalšou zastávkou bola
Reimova krypta.

Táto dvojpodlažná budova bola roky zarastená a nepovšimnutá. Kedysi upravené
pietne miesto so serpentínovými chodníkmi už dnes možno zahliadnuť aj z cesty.
Prehliadka pokračovala okolo kalvárie až k bunkru „Veľryba". Ten vyvolal u žiakov
veľký záujem práve svojim tvarom a prostredím, v ktorom sa nachádza. Historický
náučný chodník bude slúžiť verejnosti a pedagógom dubnických škôl na
príjemné vychádzky so žiakmi s možnosťou naučiť sa o histórii mesta niečo
nové. Projekt vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii
Pontis.
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ŠPORT
Hokejový turnaj
Príležitostí pre malých školákov, hrať hokejový turnaj, nie je veľa. O to viac potešila
skutočnosť, že ŠK Dragons HK Púchov usporiadal druhý ročník hokejového turnaja.
Ten sa uskutočnil v Dubnici nad Váhom aj vďaka firme Saluss, ktorá má v správe
zimný štadión.
Dňa 5.1.2013 sa na ZŠ v Dubnici nad Váhom stretlo 8 družstiev vo veku od 7 do 10
rokov.
Turnaj vyhrala Dukla Trenčín B pred ŠK Dragons Púchov a HOBA Bratislava.
Dubnickí mladí hokejisti sa umiestnili na 7. mieste.
Pred zápasmi o medailové pozície sa uskutočnili súťaže zručností. Prvou bolo
rýchlokorčuľovanie s hokejkou, kde každé družstvo postavilo dvoch hráčov.
Strelecká súťaž sa odohrala systémom, kde postupne všetci brankári chytali
samostatné nájazdy vybraným hráčom. Na každého brankára išlo 12 striel. Jediný s
čistým kontom zostal Michal Knopp (HOBA). Najlepším strelcom bol Dominik Juhás
(Dubnica), ktorý premenil 5 zo šiestich striel.
Na záver turnaja všetky družstvá dostali pekné ceny. Odmenení boli najmladší hráči:
ročníky 2006 a 2007, najlepší strelec, brankár, hráč turnaja a brankár turnaja. Najmenší
dostali hry a bielkovinový balíček a starší získali čiapky a hokejky od Mgr. Ferdinanda
Brunovského, riaditeľa základnej školy Pavla Demitru.
Pred rozlúčkou sa družstvá odfotili s plagátom Pavla Demitru. Ten pred 30. rokmi,
v rovnakom veku ako dnešné deti, stál a hral na tom istom štadióne.

Turnaj pästiarov
Dňa 9.2. 2013 sa za účasti 76 mladých pästiarov z 13. oddielov celého Slovenska,
uskutočnilo v Mestskej športovej hale v Dubnici nad Váhom, prvé kolo „ II ligy Únie
boxerských klubov“. Účastníkov privítal Ing. Jaroslav Šlesar , prezident BC Dubnica
a I. viceprezident ÚBCS.
Prvé kolo tejto súťaže vyhral oddiel Boxing Club Galanta so 76. bodmi. Na druhom
mieste skončili pästiari MŠK Vranov nad Topľou so 49. bodmi a na treťom skončili
pästiari BC Dubnica nad Váhom, ktorí získali 44 bodov.
Ako čestný hosť sa turnaja zúčastnil aj olympijský víťaz Ján Zachara.

Nové vedenie dubnického boxu
Dňa 3. 4. 2013 sa uskutočnilo zasadnutie VZ BC Dubnica. Po 8. rokoch došlo k
výmene generácií vo vedení dubnického boxu. Doterajšieho prezidenta Ing. Jaroslava
Šlesara nahradil Michal Franek ml.
Nový Výkonný výbor BC Dubnica bude pracovať v zložení:
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Michal Franek ml., Miloslav Šedivec, Ing. Monika Račeková, Dušan Bučko, Milan
Strnad, Dominik Dolinaj, Ondrej Kurinec.
Revízna komisia bude v zložení: Ján Rafaj, Ivan Vasovčák, Erik Anger.
Na následnom zasadnutí VV BC Dubnica boli za štatutárov zvolení:
Michal Franek ml. - prezident BC Dubnica,
Miloslav Šedivec - viceprezident BC Dubnica,
Ing. Monika Račeková - generálny sekretár BC Dubnica.
Michal Franek ml. – syn svojho slávneho otca, odchovanca dubnického boxu Michala
Franeka st., ktorý v roku 1984 v Tampere na juniorských majstrovstvách Európy získal
striebornú medailu, v roku 1985 sa stal majstrom sveta juniorov v Bukurešti.
Bol účastníkom dvoch olympijských hier a dosiahol mnohé československé
a medzinárodné úspechy v amatérskom boxe. Michal Franek ml. je bývalým boxerom
dubnického klubu, ktorý sa naďalej venuje tomuto športu. V súčasnosti prevzal
kormidlo dubnického amatérskeho boxu.
Pri tejto príležitosti treba poznamenať, že bývalý prezident BC Ing. Jaroslav
Šlesar urobil veľa pre rozvoj a reprezentáciu dubnického boxu.

Michal Franek st. /vľavo/ so svojím synom Michalom Franekom ml.
- novým prezidentom BC Dubnica

Dubnická 30-ka

Klub slovenských turistov a Mesto Dubnica nad Váhom zorganizovali dňa 27.4.2013
turistický pochod Dubnická 30-ka. Bol to už 42. ročník.
Na tejto vydarenej akcie sa zúčastnilo opäť veľké množstvo turistov i milovníkov prírody,
ktorí počas prechádzky obdivovali krásu Strážovských vrchov. Toto podujatie sa stalo
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tradíciou pre mladšiu i staršiu generáciu. Bolo radosť sa pozerať i na celé rodiny, ktoré
mali i malé deti.
Štart: bol v Dubnici nad Váhom pred objektom ZVS od 6:30 do 9:30
Ciel: Dutaf centrum
Pre účastníkov boli pripravené tri pešie a tri cyklo-trasy
Pešie trasy:
30 km
ZVS -Kopanica - Hoľazné - Beňová skala - Siran - Trštičie - Langáč - Kamenné vráta Kýšky - Medzihorie - Dutaf centrum
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
Štartovné: Prispelo na výdavky spojené s podujatím
Dospelí: 1 Euro
Mládež a členovia KST 0,50 Eura
Stravovanie mali účastníci z vlastných zásob. Každý účastník išiel na vlastnú
zodpovednosť.
Klub slovenských turistov patrí medzi najaktívnejšie kluby v našom meste.

Majstrovstvá Európy vo futbale
Európska futbalová federácia UEFA v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom
zorganizovali na Slovensku
Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 17 rokov.
Turnaj sa uskutočnil v dňoch 5. - 17. 5. 2013 v Nitre, Zlatých Moravciach, Žiline a
Dubnici nad Váhom.
V Dubnici nad Váhom sa k organizácii turnaja pripojili aj Mesto Dubnica nad Váhom a
Mestský futbalový klub. Na štadióne MFK Dubnica nad Váhom sa odohrali tieto
zápasy:


5. 5. 2013 SLOVENSKO - RAKÚSKO
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8. 5. 2013 RAKÚSKO - ŠVÉDSKO
11. 5. 2013 RAKÚSKO - ŠVAJČIARSKO

Z príležitosti tohto turnaja boli organizované aj ďalšie sprievodné akcie. Na tribúne bola
výtvarná výstava: Futbal očami detí a mládeže. Autormi boli deti a žiaci dubnických
materských a základných škôl.
Starší žiaci a študenti stredných škôl sa predstavili projektmi:
Rakúsko, Švajčiarsko a Švédsko sú pre nás známe krajiny. Tieto práce boli
vystavené v priestoroch štadióna, kde boli jednotlivé reprezentačné družstvá, aby im
pripomenuli ich vlasť.
Turnaj okrem športovej kvality, zviditeľnil Slovensko a Dubnicu nad Váhom v
Európe, nielen ako športovú, ale aj ako kultúrnu a vyspelú krajinu. ME boli
úspešné nielen po organizačnej stránke, ale i po športovej, lebo si reprezentácia
Slovenska vybojovala postup na Majstrovstvá sveta.

Radosť slovenských futbalistov z postupu na MS bola veľká

Na tomto úspechu mal veľký podiel i tréner SR Ladislav Pecko, vľavo
Konečná tabuľka
1. SLOVENSKO

2 1 1 0 3:2 4 postup na MS
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2. Švédsko

2 1 1 0 2:1 4 postup na MS

3. Švajčiarsko

2 0 1 1 2:3 1

4. Rakúsko

2 0 1 1 1:2 1

Ďakovný list pre mesto
Vedenie Slovenského futbalového zväzu poslalo 17.5.2013 primátorovi mesta Ing.
Jozefovi Gašparíkovi Ďakovný list, za úspešne zorganizovanie jednotlivých zápasov
a za vytvorenie dobrých podmienok pre jednotlivé mužstvá počas Majstrovstiev Európy
do 17 rokov.
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Úspech mladých šachistov
Z príležitosti Dňa detí, sa začiatkom júna, uskutočnili v Ružomberku Majstrovstvá
Slovenska v Rapid šachu - zrýchlené tempo hry - pre rok 2013. Na majstrovstvách sa
zúčastnilo 292 detí.
Pekné úspechy dosiahli aj mladí šachisti z Dubnice nad Váhom. Päťročný Ondrej
Gereg súťažil v kategórii do osem rokov, kde získal bronzovú medailu. V kategórii do
16 rokov Emma Poliaková taktiež získala bronzovú medailu.

Peter Sagan zvíťazil v Dubnici nad Váhom

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom v spolupráci s Mestom Dubnica nad
Váhom usporiadali v dňoch 20. - 23. júna 2013 spoločné majstrovstvá Slovenskej a
Českej republiky v cestnej cyklistike.
Hlavné preteky profesionálov sa uskutočnili 23. 6. 2013 od 12.00 do 17.00 s prejazdom
a cieľom na futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom. Trať majstrovstiev Slovenska
a Česka, na ktorých sa zúčastnili najúspešnejší slovenskí a českí cyklisti na čele s
Petrom Saganom, Petrom Velitsom, Romanom Kreutzigerom, lemovali tisíce
divákov.Fanúšikovia zaplnili aj dubnický futbalový štadión, kde sa finišovalo. Pri tejto
príležitosti pamätníci spomínali, že podobná atmosféra na cyklistike bola azda len na
slávnych Pretekoch mieru. Diváci prišli najmä kvôli Petrovi Saganovi, ale i Petrovi
Velitsovi. Bol to ich jediný súťažný štart na Slovensku.
Pred príjazdom pretekárov bol kultúrno - športový program, ktorý vyvrcholil vystúpením
skupiny DESMOD.

Peter Velits pred pretekmi
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Peter Sagan počas pretekov
Najväčší divácky záujem, okrem cieľového štadióna, bol najmä v stúpaní na Hrabovku.
Okolo cesty sa objavili stovky nadšencov, mnohí na bicykloch. „Bolo to skvelé. Ľudia
boli nielen na Hrabovke, ale aj v Novej Dubnici a Dubnici nad Váhom. Ich podpora bola
príjemná. Ťažko sa to porovnáva s Tour de France, ale bolo fajn takto jazdiť,“ tvrdil
Peter Velits, ktorý patril v pelotóne k najaktívnejším.
Peter Sagan na 198,6 km dlhej trati so štartom v Novej Dubnici a cieľom na atletickej
dráhe štadióna v Dubnici nad Váhom triumfoval v špurte hlavnej skupiny. Týmto
vyhral slovenský šampionát tretíkrát v rade. Majstrovstiev sa zúčastnilo 177
cyklistov. „Preteky boli zväčša pod kontrolou českých tímov. Škoda, že v záverečných
kilometroch dostal defekt môj brat Juraj Sagan, musel som si poradiť sám. O únik sa
pokúsil Peter Velits aj Čech Bárta, nebola tam preto tlačenica, čo som využil a došiel do
prvej zákruty ako prvý. Bola to pre mňa veľmi dobrá príprava na Tour de France.
Teraz ma však čakajú ďalšie ťažké etapy “. Povedal po pretekoch Peter Sagan.

Výsledky spoločných majstrovstiev SR a ČR:
1. Peter Sagan (SR/Cannondale) 4:38:22 h
2. Jan Bárta (ČR/Team Netapp-Endura)
3. Martin Bína (ČR/CT Tábor)...
6. Maroš Kováč (SR/Dukla Trenčín Trek)...
10. Patrik Tybor (Dukla Trenčín Trek) všetci rovnaký čas ako víťaz
Pre informáciu: Peter Sagan získal na Tour de France opäť zelený dres, obhájil
tak vľanajšie prvenstvo.
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Úspešný rozhodca
V dňoch 5.7. - 10.7.2013 sa v ruskej Kazani uskutočnila 27. športová letná
Univerziáda. Zúčastnilo sa na nej 9 300 športovcov zo 162 krajín sveta. Súťažilo sa
v 28. športových odvetviach. Univerziádu otvoril ruský prezident Putin.
Jedna zo súťaži bol aj box. V tomto odvetví Slovensko úspešne reprezentoval
medzinárodný rozhodca Milan Strnád z Dubnice nad Váhom. Turnaj pästiarov
rozhodovalo 26 rozhodcov z celého sveta. Dubničan 5 krát rozhodoval v ringu a 34
krát pôsobil ako bodový rozhodca. Na Univerziádu ho pozvala pästiarská
medzinárodná organizácia AIBA.
Po návrate domov povedal: „ Kazaň je hlavné mesto Tatarskej republiky. Žije v ňom
vyše 1 300 000 obyvateľov. Celá Univerziáda bola výborne organizovaná a všade
prevládala príjemná atmosféra. Často sme stretávali srdečných a zhovorčivých ľudí.
Bol to zážitok na celý život.“
Milan Strnád bol v minulosti aj úspešný dubnický pästiar. Vo svojej kariére dosiahol aj
niekoľko významných medzinárodných úspechov.

Atletika na svetovej úrovni
Dňa 21.8.2013 sa na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom uskutočnili významné
atletické preteky pod názvom ATLETICKÝ MOST 2013.

Sprievodnou akciou 11.ročníka podujatia bol už tradične spoločný tréning atletických
hviezd s mládežou, ktorý sa uskutočnil 20.8.2013 o 15.00 h na Mestskom štadióne v
Dubnici nad Váhom.
Tieto atletické preteky patria medzi najkvalitnejšie na Slovensku. Priniesli viaceré
kvalitné výkony najmä v kladivárskom sektore. V tejto disciplíne bol zaznamenaný
svetový výkon roka. Ďalej sedem rekordov mítingu a prvú stovku pod 10 sekúnd
na Slovensku, aj keď s podporou silnejšieho vetra.
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Videli sme aj víťazstvo domáceho zástupcu - Antona Kučmína v chôdzi na 3000 m.

Výsledky – Atletický most 2013
MUŽI:
100 m (vietor +2,5 m/s): 1. Mike Rodgers (USA) 9,90, 2. Nesta Carter (Jam.) 9,98,
3. Kim Collins (Sv. Krištof) 10,10, 4. Adam Závacký (SR) 10,28
400 m: 1. Edino Steele 46,46, 2. Dame Hyatt 46,73, 3. Nicholas Maitland (všetci Jam.)
46,74, 4. Martin Kučera 47,68, 5. Lukáš Privalinec (obaja SR) 49,21
600 m: 1. Tamás Kazi (Maď.) 1:17,10 – základný rekord mítingu, 2. Jan Kubista (ČR)
1:17,11, 3. Jozef Pelikán 1:17,31, 4. Jozef Repčík 1:17,83, … 6. Tomáš Timoranský
(všetci SR) 1:18,51
110 m prek.: 1. Dayron Robles (Kuba) 13,35, 2. Baji Balázs (Maď.) 13,52, 3. Martin
Mazáč (ČR) 13,62, … 5. Viliam Papšo (SR) 14,20
Výška: 1. Derek Drouin (Kan.) 233 – rekord mítingu, 2. Mihai Donisan (Rum.) 221,
3. Lukáš Beer 216, … 5. Peter Horák 211, 7. Michal Kabelka (všetci SR) 206
Žrď: 1. Jan Kudlička 568 – rekord mítingu, 2. Michal Balner (obaja ČR) 568, 3. Marek
Arents (Lot.) 545
Guľa: 1. Georgij Ivanov (Bulh.) 20,25, 2. Dylan Armstrong (Kan.) 20,15, 3. Christian
Cantwell (USA) 19,82, … 7. Matúš Olej (SR) 16,37
Kladivo: 1. Krisztián Pars (Maď.) 82,40 – svetový výkon roka, rekord mítingu, 2. Pawel
Fajdek (Poľ.) 82,27, 3. Marcel Lomnický (SR) 77,91
Chôdza na 3000 m: 1. Anton Kučmín 11:00,68 min – rekord mítingu, 2. Matej Tóth
(obaja SR) 11:03,96, 3. Grzegorz Sudol (Poľ.) 11:21,32, 4. Dušan Majdán (SR)
11:36,42
ŽENY:
100 m (vietor +2,9 m/s): 1. Carrie Russellová 11,00, 2. Natasha Morrisonová (obe
Jam.) 11,17, 3. Lekeisha Lawsonová (USA) 11,19, … 5. Alexandra Bezeková 12,09,
6. Denisa Bučková (obe SR) 12,44 (B-beh: 1. Iveta Putalová 11,97)
100 m prek.: 1. Queen Harrisonová (USA) 12,95, 2. Andrea Blissová (Jam.) 13,18,
3. Lucie Škrobáková (ČR) 13,22, … 6. Lucia Mokrášová (SR) 14,25
2000 m prek: 1. Milcah Chemosová 6:16,95 – základný rekord mítingu, 2. Fancy
Cherotichová (obe Keňa) 6:19,48, 3. Valentyna Žudinová (Ukr.) 6:26,38, … 6. Katarína
Pokorná 7:16,98, 7. Barbara Bakóová (obe SR) 8:29,97
Kladivo: 1. Anita Wlodarczyková (Poľ.) 78,22 – rekord mítingu, 2. Jeneva McCallová
(USA) 74,77, 3. Yipsi Morenová (Kuba) 73,30, … 8. Martina Hrašnová (SR) 65,04
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Výrazný úspech Dubničana

Na XX. Majstrovstvách sveta v atletike veteránov na dráhe (WMA) konané v dňoch
16.10.- 27.10.2013 na juhu Brazílie v Porto Alegre dosiahol Ing. Vincent Bašista
,CSc., z Dubnice nad Váhom veľmi cenný úspech. Získal 4 zlaté medaily, čím sa
zaradil medzi najúspešnejších športovcov na Majstrovstvách sveta. Okrem neho
ďalší Slováci ešte získali 2 strieborné a 2 bronzové medaily. Na MS sa zúčastnili
športovci z 82 krajín.
Ing. Vincent Bašista, CSc., súťažil vo vekovej kategórie M 70 - nad 70 rokov. Zlaté
medaily získal v týchto disciplínach:
1. cross country 8 km časom 32:31
2. 5 000 m dráha časom

19:36.36

3. 10 000 m dráha časom

40:07.31

4. maratón časom

3:16:56.01

Boli to už jeho 3. Majstrovstvá sveta na ktorých sa zúčastnil. Slovenskú republiku
reprezentoval aj v roku 2007- Riccione Taliansko a v roku 2009 -Lahti-Fínsko.
No na týchto MS však dosiahol najvýraznejší úspech.
Po príchode do Dubnice nad Váhom povedal:
„ Môžem s radosťou konštatovať, že to boli pre mňa najúspešnejšie preteky na
ktorých som sa doteraz zúčastnil. Tieto výsledky má veľmi prekvapili. Ani v kútiku
duše som neočakával taký krásny výsledok. Poviem otvorene, že všetky 4 preteky som
zvládol v pohode v priebehu 9 dní.
Bola to šťastná zhoda symbiózy tela a ducha. Už sa to nezopakuje. Jednoducho ( a
to moji súperi, ktorých poznám aj kamarátsky kvitovali ) bol som tento krát z nich
všetkých najlepší a všetky disciplíny som zvládol veľmi dobre.
Zvolil som už osvedčenú taktiku. Od začiatku až do konca naplno a žiadne
taktizovanie. Vyplatilo sa mi to. Teší má to a udivuje, ba priam prekvapuje, lebo moja
príprava nebola taká náročná, ako som si ju predstavoval.
Som hrdý nato, že na moju počesť hrali 4 x slovenskú hymnu a vyvesili 4 x na
najvyšší stožiar slovenskú zástavu. Boli to mimoriadne a vzácne pocity.
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Keď teraz rozmýšľam nad svojimi dosiahnutými výsledkami, určitý pozitívny podiel na
nich malo aj stravovanie. Hovorím za seba. Boli to jediné veteránske majstrovstvá,
kde som sa dosýta najedol.
Po dobu konania Majstrovstiev sveta som mal možnosť osobného stretnutia s
mnohými športovcami - veteránmi či návštevníkmi, hovoriť s nimi a spoločne sa
tešiť a vyžívať sa v úžasnej atmosfére tohto veľkolepého sviatku.
Tým, že sa konali v Brazílii tak medzi športovcami prevládali príslušníci všetkých krajín
Južnej, Strednej a Severnej Ameriky a samozrejme aj Ázie, Austrálie a Európy. Menej
ich bolo z Afriky.
Mal som veľkú možnosť vidieť a pocítiť srdečnosť a otvorenosť, ktorú prejavovali
zúčastnení športovci i funkcionári z Južnej Ameriky.
Hoci to bol pobyt veľmi náročný na financie, ktorý som si z drvivej väčšiny
vyfinancoval sám, neľutujem to. Pri tejto príležitosti chcem srdečne poďakovať
Antonovi Fabušovi, jeho dcére i mojej rodnej obci, ktorí mi finančne pomohli.
Ešte chcem doplniť .
Osobne sa chcem poďakovať podnikateľovi Antonovi Fabušovi, ktorého považujem za
priateľa, že mi svojou ústretovosťou dovolil ako dôchodcovi si privyrobiť v jeho rodinnej
firme. Bez tejto pomoci by som nemohol vycestovať do ďalekej Brazílie.
Ďakujem aj vlastnej manželke za jej trpezlivosť k mojej bežeckej záľube.
Vďaka Bohu, že som sa dožil svojich 71 rokov.
A čo by som si ešte želal ? Byť predovšetkým zdravý a prospešný nielen pre svoju
rodinu, ale aj pre mesto a krajinu v ktorých žijem a pokiaľ žijem. To je moje životné
krédo. “
Ing. Vincent Bašista CSc., sa dňa 28.11.2013 zúčastnil na besede v športovej ZŠ
Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom. S mladými športovcami sa podelil o úspechy
i zážitky , ktoré získal na Majstrovstvách sveta.
Zároveň im pripomenul, že dobré výsledky a medaily sa nezískavajú ľahko. Vyžaduje
si to zodpovedný, náročný a pravidelný tréning. V závere besedy si žiaci so
záujmom prezreli štyri zlaté medaily.
Dňa 2.12.2013 navštívil Ing. Vincent Bašista CSc., aj členov Miestneho odboru Matice
slovenskej. Členovia MO MS si pozorne vypočuli jeho dojmy a oboznámili sa z celkovou
atmosférou, ktorá bola na Majstrovstvách sveta.
Zároveň sa potešili z jeho úspechov. Predsedníčka MO Matice slovenskej Ing. Jana
Rybárová mu poďakovala za úspešnú reprezentáciu Slovenska a odovzdala mu
upomienkový darček.

-65-

Ing. Vincent Bašista, CSc., po úspešných pretekoch

Odovzdanie ocenení KML – SNA
Dňa 15.11.2013 sa na letisku v Slávnici konalo slávnostné zasadnutie Komisie
motorového lietania SNA. Uskutočnilo sa za prítomnosti prezidenta Slovenského
národného aeroklubu generála M. R. Štefánika Jána Mikuša. Okrem hodnotenia
uplynulého obdobia činnosti Komisie motorového lietania SNA a budovania
reprezentácie Slovenskej republiky v navigačnom lietaní, boli ocenení ĎAKOVNOU
MEDAILOU SNA za zásluhy o medzinárodný rozvoj leteckého športového hnutia :
Jiří Dodal, František Železný, Miloš Fiala, Martin Hřivna a MUDr. Pavol Sedláček.
Členovia reprezentácie Slovenskej republiky v navigačnom lietaní boli ocenení
ČESTNÝM PILOTNÝM ODZNAKOM SNA za úspešnú športovú reprezentáciu
Slovenskej republiky v leteckých športoch: Ján Šabľa, sen., Peter Zavacký, Ján
Šabľa, jun., Dalibor Gonda, Róbert Šošovička, Štefan Genszký, Boris Vittek,
Martin Nevidzan, Jaroslav Majzlan, Márián Szabó.
ČESTNÝM PILOTNÝM ODZNAKOM SNA boli ocenení: Ján Chudý, Róbert Slosiar,
Štefan Pohanka, Štefan Vittek za zásluhy o medzinárodný rozvoj leteckého
športového hnutia a organizáciu vrcholných svetových a európskych podujatí na
Slovensku. ČESTNÝM PILOTNÝM ODZNAKOM SNA za dlhoročnú prácu v
prospech slovenského vrcholového leteckého športu a spoluprácu pri
organizácii IX. FAI Majstrovstiev Európy v leteckej rally DUBNICA 2013 boli
ocenení: Marián Kumorovitz, Katarína Pohanková, Radoslav Papšo, Miroslav
Porubčan, Ľubomír Merka, Juraj Lauš, Michal Sráňavský, Patrik Slosiar.
ČESTNÝM PILOTNÝM ODZNAKOM SNA boli ďalej ocenení za zásluhy o
medzinárodný rozvoj leteckého športového hnutia a zároveň ako významný
organizátor svetových a európskych športových súťaží AEROKLUB DUBNICA
NAD VÁHOM, za dlhoročnú prácu v prospech slovenského vrcholového leteckého
športu a ako významní organizátori domácich športových súťaží v leteckých športoch.
Diplomami boli ocenené prvé štyri posádky a víťaz Slovenského pohára v leteckej rally
za rok 2013, posádka Róbert Šošovička – Štefan Genszký, prevzali z rúk prezidenta
SNA Jána Mikuša a trénera štátnej reprezentácie Jána Šabľu putovný pohár.
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Z CIRKEVNÉHO ŽIVOTA
Výročie našej diecézy
Farnosť Dubnice nad Váhom patrí pod Žilinskú diecézu. Dňa 14.2.2013 si
pripomenula 5. výročie svojho zriadenia. Slávnosť sa začala Pontifikálnou svätou
omšou, ktorú v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline celebroval apoštolský nuncius
Svätej stolice na Slovensku Mario Giordana. Na oslavách v Žiline sa zúčastnili aj
dubnickí kňazi, správca farnosti don Marián Bielik a kaplán don Peter Magura.
"Keď sa zrodí diecéza, je ťažko odkiaľ začať, ako tú diecézu budovať. Ale, čo sa týka
konkrétne Žiliny, biskup Tomáš Galis sa toho ujal naozaj veľmi dobre a za päť
rokov sa urobilo veľmi veľa. Želám mu, aby stále pokračoval v tomto rytme za
podpory kňazov, rehoľníkov, rehoľníc, ale aj všetkých ľudí, ktorí tvoria diecéznu
komunitu," povedal apoštolský nuncius Sv. stolice na Slovensku.
Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis označil prvé roky za náročné, ťažké, ale aj
radostné, pretože sa budovalo niečo nové. "Teším sa a chcem poďakovať zvlášť
kňazom, lebo počas piatich rokov som sa mohol s každým z nich osobne
stretnúť. A to aj mne pomohlo. Lebo som prišiel do diecézy, ktorú som teritoriálne
nepoznal a nepoznal som ani kňazstvo. Takže môžem povedať, že po piatich rokoch
poznám aj svoju diecézu, čo sa týka teritória a poznám aj kňazov po mene. Pomaly sa
zžívame a usilujeme napredovať, aby sme žili vieru a dedičstvo, ktoré nám zanechali
sv. Cyril a Metod.

Mons. Tomášovi Galisovi hostia venovali aj obraz, na ktorom sú zobrazení sv.Cyril a Metod

Diecéza vznikla 14. februára, kedy sa v Európe slávia patróni sv. Cyril a Metod. Takže
aj naša diecéza ich dostala akoby do daru. Ak som povedal, že to bolo náročné, na
druhej strane som veľmi vďačný Pánovi za všetkých, ktorí mi pomohli a s ktorými som
mohol infraštruktúru, ale aj vonkajšiu štruktúru budovať. S Božou pomocou vieme, že
dnes to funguje," dodal žilinský diecézny biskup.
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V Žilinskej diecéze je približne pol milióna veriacich, 108 farností, 10 dekanátov a
približne 200 kňazov aj s rehoľnými kňazmi, ktorí pôsobia na jej území.
Sviatok našich patrónov, sv. Cyrila a Metoda je zároveň 5. výročím diecézy a pri tejto
príležitosti sa konala celodiecézna rekolekcia kňazov.
Po sv. omši pokračovali oslavy v mestskom divadle prednáškou, ktorú predniesol
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
Žilinská diecéza vznikla z veľkej časti odčlenením z Nitrianskej diecézy a sčasti z
Banskobystrickej diecézy. Zriadil ju pápež Benedikt XVI. 14. februára 2008, keď
rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu na Slovensku.
Katedrálnym chrámom sa stal farský kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline. Žilinská
diecéza má 10 dekanátov (Bytča, Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Považská
Bystrica, Púchov, Rajec, Varín, Žilina).

Vzácna návšteva
V Dubnici nad Váhom sa dňa 22. 4. 2013 uskutočnila významná udalosť. Kňazi a farníci
privítali relikvie dona Bosca.
Bolo to z príležitosti príprav na oslavu 200. výročia narodenia svätca, zakladateľa
Saleziánskej spoločnosti, otca a učiteľa mládeže. Putovanie urny s jeho relikviou –
pravou rukou - cestovalo po 130. krajinách celého sveta. Odštartovalo už v roku 2009.
Po precestovaní celej Ameriky, Afriky, Ázie a väčšej časti Európy mohli aj
obyvatelia Slovenska privítať túto vzácnu urnu s relikviou.
„Pevne verím, že príchod relikvie dona Bosca do Dubnice nad Váhom prinesie
predovšetkým oživenie viery.
Príhovor dona Bosca v nebi iste podporí to dobro, ktoré sa tu koná a
hlavne mladým odmietať ponuky, ktoré dáva tento svet.

pomôže

Ponuky sú ukryté mnohokrát pod rúškom čohosi, buď pekného, hodnotného, čo v
skutočnosti nie je hodnotným, nie je prínosom pre človeka, pre spoločnosť a pre
Cirkev," povedal pri urne direktor don Teodor Gavenda.
Počas osemnástich hodín, ktoré strávil don Bosco s obyvateľmi Dubnice nad Váhom a
blízkeho okolia, bol priestor na osobnú modlitbu pri urne s relikviou. Program bol
animovaný saleziánmi spolupracovníkmi.
Saleziáni a saleziánky si obnovili aj rehoľné sľuby. Pre Dubničanov bolo stretnutie
s donom Boscom silným zážitkom.
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Relikvie dona Bosca v Dubnici nad Váhom privítal don Marián Bielik
„Don Bosco by zrejme mladým dnes odkázal to, aby sa angažovali, aby boli aktívni pre
službu iným, aby nezabúdali na iných. Aby Božie kráľovstvo rástlo aj cez nich, lebo
mladí majú byť apoštolmi mladým. Nech sa neboja, nech idú, nech apoštolujú, nech
sú hlbokí a duchovní," povedal na záver provinciál don Karol Maník.
Relikvie dona Bosca z Dubnice nad Váhom putovali ďalej na západ Slovenska. Odtiaľ
pocestovali do Slovinska.

Pri relikviách dona Bosca zaspievali aj mladí farníci
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Čestnú stráž pri urne mali aj členovia FS Senior klub Vršatec
Don Bosco sa narodil 16. augusta 1815 (Becchi pri Turíne). Keď mal dva roky, zomrel
mu otec. Ako 15-ročný začal študovať na gymnáziu. Po maturite vstúpil do seminára.
Za kňaza bol vysvätený v júni 1841. Venoval sa mladým.
V Turíne zriadil večerné školy aj remeselnícke dielne. Neskôr vydával knihy, časopisy aj
učebnice. V roku 1874 bola schválená jeho rehoľa. Zomrel 31. januára 1888 v Turíne.
Keď don Bosco zomrel, pôsobilo 773 saleziánov v 57 domoch po Európe a Južnej
Amerike, dnes ich je zhruba 15-tisíc.
Putovanie relikvií sprevádzali zvláštne milosti. Boli spojené so získavaním
plnomocných odpustkov, ktoré udelila Apoštolská penitenciária v máji 2009.
Mohol ich získať každý veriaci, ktorý si uctil relikvie sv. Jána Bosca a pridal
modlitbu Pána, vyznanie viery a vzývanie Panny Márie Pomocnice a sv. Jána
Bosca.
Ján Bosco bol svätec, ktorý ohlasoval evanjelium predovšetkým mladým. Založil
kongregáciu, ktorá si za svoj cieľ stanovila usilovať sa o spásu mládeže.
V roku 1934 pápež Pius XI. vyhlásil Jána Bosca za svätého a Cirkev mu dala titul “
otec a učiteľ mládeže.“
Pripomíname, že do Dubnice nad Váhom prišla rehoľa saleziánov v roku 1969. Prvým
správcom farnosti bol don Jozef Čakánek.
V Dubnici nad Váhom saleziáni spravujú farnosť a cirkevnú Základnú školu sv.
Dominika Savia.
Spolupracujú so sestrami saleziánkami, ktoré tu vedú Súkromné centrum voľného času
Laura.
V súčasnosti je správcom farnosti don Marián Bielik. Direktorom komunity je don
Teodor Gavenda
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Duchovné cvičenie pre mužov
Dubnická farnosť zorganizovala v dňoch 2 – 5. 5.2013 v Slávnickom Podhorí Duchovné
cvičenie pre mužov. Viedol ich don Jozef Domeny. Celkový prínos a zameranie
Duchovných cvičení zhodnotil jeden z účastníkov .
„ Na Duchovné cvičenie chodievam už niekoľko rokov.
Po prednáškach sa vždy cítim bohatší. Získané vedomosti sa snažím využiť doma i pre
svoje okolie. Na DC si viacej uvedomujem, že ako otec rodiny mám svoje
významné a dôležité postavenie i v duchovnom živote. Nie vždy sa mi to darí
realizovať v praxi.
Ústredná myšlienka na každých DC je prehĺbiť si duchovný život a viacej spoznať
Boha, svätých i seba.
Máme veľké vzory. No veľa krát nám chýba trpezlivosť i citlivosť, aby sme vždy vnímali
a pochopili Božie slovo.
Musíme si viacej uvedomiť, že ak chceme rásť v duchovnom živote, musíme tomu
venovať čas i pozornosť. Na DC sú nato vytvorené dobré podmienky. Máme tam
prednášky na vysokej úrovni, pekné prostredie i dobrý kolektív.
Aj tento rok sme sa prešli na Tlstú Horu, kde sme sa pri kaplnke pomodlili. Cestou tam
sa väčšinou rozprávame o bežných problémoch, no naspäť sa pomodlíme spolu sv.
ruženec.
Obohacujeme sa jeden druhého a chceme sa stať lepšími. To je prioritná úloha
každého Duchovné cvičenia, poznamenal jeden z účastníkov DC.“

Umiestnili nový kríž
Deň 7. 6. 2013, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bol pre sídlisko za traťou
významný.
Za účasti veľkého počtu občanov tu umiestnili nový kríž. Požehnal ho správca
farnosti don Marián Bielik.
Vo svojom príhovore zdôraznil význam kríža pre každého z nás. Pripomenul, aby sme
si nachádzali čas zamyslieť sa aj nad duchovnými hodnotami.
Zároveň poďakoval Jozefovi Trsťanovi a Pavlovi Rajcovi za vynaložené úsilie pri
jeho zhotovení a osadení.
Tiež vyslovil nádej, že sa stane duchovnou oporou pre všetkých ľudí, ktorí denne
prechádzajú touto časťou sídliska. Niektorí sa pri kríži zastavia, prípadne si pri ňom
posedia na lavičke.
Kríž je symbolom kresťanstva, ktorý vychádza z Kristovho utrpenia a jeho lásky k
ľuďom.
Kríže sa nachádzajú v každom meste i v obci. Aj v Dubnici nad Váhom ich máme
niekoľko.
Na sídlisku za traťou stál kríž už 57 rokov. Pred tým bol umiestnený pri kanály. Traduje
sa, že ho do týchto miest priniesla voda v časoch, keď ešte nebola vybudovaná Nosická
priehrada.
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Don Marián Bielik posvätil nový kríž na sídlisku za traťou

Práce na novom kostole pokračujú
Dňa 15.6.2013 poskytol správca farnosti don Marián Bielik komplexné informácie
o výstavbe nového kostola dubnickým farníkom.
„ Základný kameň Kostola sv. Jána Bosca v Dubnici nad Váhom bol požehnaný 25. 6.
2012. Hneď po posviacke bolo zriadené stavenisko a začalo sa s výstavbou. Hrubá
stavba sa dokončila do zimy 2012, s výnimkou strechy. V zime sme sa rozhodli stavbu
zakryť provizórne a pracovať na dokončení veže.
Na

jar

2013

bola

dokončená veža. Boli

vyhotovené

prípojky plynu, vody

a pokračovalo sa s prácami na dokončení stavby. Urobila sa elektroinštalácia,
vzduchotechnika a vodoinštalácia.
Pokračovalo sa ďalej vyhotovením zateplenia stropu, sadrokartónovými podhľadmi,
omietkami, vyhotovením okien a dverí. Vo vnútri kostola sme využili postavené
lešenie, a preto sme najvyššie časti stien a stropu aj vymaľovali, zakúpili
a namontovali sme aj svietidlá nad oltár.
Na chóruse sa urobili betónové potery. V exteriéri nás dosť zdržalo zhotovenie parapiet
z plechu, vzhľadom na komplikovaný tvar okien.
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Bolo však potrebné urobiť ich kvalitne, aby pod oknami nezatekala voda
a nepoškodila omietku.
Podarilo sa urobiť vonkajšiu fasádu a tiež vsakovacie jamy, zvody zo strechy a navážku
okolo stavby.
Zhotovili sa všetky vstupné dvere, aby sa mohol celý objekt uzamknúť. V roku 2014
bude treba urobiť

hlavne kúrenie a dlažbu.

Ku kolaudácii stavby bude potrebné upraviť aj vonkajšie plochy, hlavne
parkovisko, čo bude dosť nákladné.
Či sa podarí tieto práce urobiť, a tak pripraviť kostol aspoň na provizórne užívanie v rok
2014, závisí od ďalších financií. Dúfame, že s pomocou Božou a s ďalšou
veľkodušnosťou prispievateľov sa to podarí.
Ďakujeme za priazeň, všetky milodary a modlitby, ktoré pomáhajú úspešne
pokračovať v stavbe. Číslo účtu na nový kostol je 63660225 / 0900.“ Toľko don
Bielik.

Zvonku je kostol takmer hotový. Treba ešte dokončiť interiér, urobiť
parkovisko i upraviť vonkajšie plochy
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Vizuálny pohľad na dokončený Kostol sv. Jána Bosca

Mariánska púť v Dubnici nad Váhom
Tohtoročná púť sa začala piatok 6.9.2013. Sv. omšu celebroval o.Irenej Ciutti,
Komunita Cenacolo. Po sv. omši sa pútnikom prihovorili jednotlivci i manželia
z Komunity Cenacolo, ktorí si prešli ťažkú cestu od zla drogových a iných závislostí
k dobru a nádeji.
Slávnostnú sv. omšu v sobotu celebroval Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.,
nitriansky diecézny biskup. Vo svojej homílii sa zameral na úlohy a význam rodiny
v dnešnej spoločnosti. Po sv. omši išiel slávnostný sprievod, aj s otcom biskupom,
na Námestie Matice slovenskej, kde je podobná socha Panny Márie ako v kostole.

Mons. Viliam Judák
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Nedeľnú slávnostnú sv. omšu dňa 8.9.2013 celebroval ThLic. Marián Valábek, SDB,
riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy a bývalý správca farnosti v Dubnici
nad Váhom.

don Marián Valábek
V homílii upozornil na dôležitosť rodiny pri výchove detí, ako i na riziká, ktoré pre
dnešnú rodinu vznikajú. Ďalej pripomenul jedinečnosť a nadčasovosť sochy Dubnickej
Panny Márie. Na nej má malý Ježiš na pravej ruke rany po klincoch.
Na záver Mariánskej púte správca farnosti don Marián Bielik poďakoval všetkým
pútnikom za účasť a zároveň ich pozval do Košíc na Pochod za život.

Z histórie púte
Dubnica nad Váhom patrí medzi významné pútnické miesta na Slovensku. Do
tohto mesta na Považí prichádzajú pútnici už od roku 1742. V roku 2012 sme si
pripomenuli 270. výročie, čo je Dubnica nad Váhom uznaná za pútnické miesto. Púť sa
koná na začiatku septembra z príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie.
Dubnica nad Váhom bola uznaná za pútnické miesto z toho dôvodu, že v 18.
storočí sa na príhovor Dubnickej Panny Márie udiali mimoriadne udalosti a
zázračné uzdravenia, ktoré sú zdokumentované v Dubnickej knihe zázrakov.
Prvý zázrak sa spomína, ako mladý chlapec Ján Šefranovič vložil do pravej ruky
sochy Panny Márie bielu ľaliu, ktorá mala len puky a nebola rozkvitnutá. Ľalia nemala
tri dni žiadnej vlahy.
Ľalia v ruke Panny Márie nevyschla, ale naopak, puky na nej rozkvitli. Panna
Mária dala týmto znamenie, že ona je nebeská ľalia a pomôže tým, ktorí ju
úprimne prosia.
Ďalší zázrak sa spomína z roku 1758. Dvojročná Zuzana Pokorná z Dubnice bola
slepá a chromá. Keď ju potreli olejom z lampy, ktorá bola pred sochou Panny Márie,
začala vidieť a začala chodiť.
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V iných zápisniciach sa spomínajú zázraky, kde sa slepým vrátil zrak, chromí začali
chodiť a barly odložili pri oltári. Ďalší boli vypočutí, keď sa utiekali k Panne Márii
v ťažkých životných situáciách.
Jednotlivé zázraky sa zapisovali do farskej kroniky. Začal ju písať dubnický farár
Daniel Kolačáni od roku 1747. Obsahuje viac ako 250 zázračných uzdravení a
udalostí. Posledný zápis je z roku 1779. Svedectvá o uzdravení dokumentovali aj
dary zo zlata, striebra a perál, ktoré vďační veriaci priniesli ako poďakovanie za
vypočutie ich prosieb. Niektoré dary boli uložené priamo na oltári v pyramídových
skrinkách.
Do Dubnice nad Váhom začali prichádzať pútnici nielen zo všetkých kútov Slovenska,
ale i z Moravy. Pôvodný kostol začal byť malý a nevyhovujúci. Aj z toho dôvodu dali
trenčiansky a liptovský župan Jozef Ilešházi a farár Daniel Kolačáni postaviť v rokoch
1754 – 1756 väčší, súčasný kostol.
Žiaľ za panovania cisára Jozefa II. / 1780 – 1790 / boli Mariánske púte zakázané.
Dary z dubnického oltára boli zvesené a v roku 1784 skonfiškované.
Nový uhorský panovník Leopold II. opäť povolil Mariánske púte.
Dubnickí kňazi si zároveň uvedomovali povinnosť usmerňovať ľudovú zbožnosť
veriacich a preto im vysvetľovali, že nie socha Panny Márie, ale jedine Boh koná
zázraky.
Šľachtic, spisovateľ, významný krajinský hodnostár a politik Alojz Medňanský, sa
v prvej polovici 19. storočia, tiež zmieňuje o procesiách putujúcich k milostivej soche
Dubnickej Madony. Pripomenul, že do Dubnice prichádza ročne niekoľko tisíc pútnikov.
Ďalej sa vo farskej kronike spomína, že v roku 1921 prišlo do Dubnice na púť
zvláštnym vlakom 650 ľudí z Moravy, Uherského Brodu. Z Trenčianskej Teplej išli
pešo. Vpredu boli mladí muzikanti v krojoch. Prišli pod vedením svojich kňazov,
Dominikánov.
Púte v Dubnici nad Váhom boli v roku 1950 opäť zakázané. Obnovili ich až v roku 1990.
Odvtedy každý rok farníci prosia i ďakujú Dubnickej Panne Márii za ochranu i pomoc.
Na púte chodia i veriaci z celého okolia.
Dubnická Madona je z dreva a je pozlátená. Na hlave má zlatú korunu, v pravej
ruke drží zlatú berlu – znak kráľovskej hodnosti. Na ľavej ruke drží malého
Ježiška, ktorý pravou rukou hladká svoju Matku. Madona stojí na striebornom
polmesiaci. Ideovo predstavuje Kráľovnú neba. Na jej hlave je veniec a 12 hviezd.
Sochu z Trenčianskeho hradu priniesli Ilešháziovci.

Podpora života

Ľudia zo všetkých kútov Slovenska sa zišli v nedeľu 22.9.2013 v Košiciach, aby
účasťou na Národnom pochode za život vyjadrili svoj súhlas na ochranu ľudského
života od počatia až po jeho prirodzenú smrť. Na Národnom pochode v Košiciach sa
zúčastnilo takmer 100 000 veriacich. Boli tam aj farníci z Dubnice nad Váhom.
Hlavným iniciátorom Národného pochodu za život bola Konferencia biskupov
Slovenska, ktorá spolu s organizačným tímom a mnohými spoluorganizátormi chcela
verejne vyjadriť túžbu po zmene v spoločnosti, ktorá by mala za následok úpravu
zákona v oblastiach ochrany života jedinca od počatia až po prirodzenú smrť, ochrany a
podpory rodiny založenej manželstvom muža a ženy, ako aj ochrany rodičovských práv
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na výchovu detí.

O pochode za život správca farnosti don Marián Bielik povedal: „Celé podujatie
hodnotím veľmi pozitívne. Hlavný cieľ „vyjsť a bojovať za život“ bol úspešne
naplnený veľkým počtom účastníkov a nadšením, s ktorým sa pochod uskutočnil.
Okrem toho vidím veľký prínos v zjednotení veriacich s biskupmi. Bolo naozaj krásne,
že veriaci z farností mali sv. omšu so svojimi biskupmi v košických kostoloch.
Pochod bol naozaj mohutným výkrikom za život a mohol osloviť celé Slovensko a
to aj tým, že sa uskutočnil v pokojnej a radostnej atmosfére. “

Futbalový turnaj mladých
Ďalší ročník Halovej Kamy sa konal v dňoch 22.- 23.11.2013 v Dubnici nad Váhom.
Organizovala ho mládežnícka cirkevná organizácia. Zúčastnilo sa ho desať tímov zo
západného a stredného Slovenska.Turnaj sa začal piatkovou mládežníckou sv.
omšou. Po nej nasledoval program v Katolíckom dome, ktorého súčasťou bolo aj
losovanie tímov do skupín.
Zápasy začali v sobotu v ranných hodinách. Súboje medzi tímami z Námestova,
Banskej Bystrice, Žiliny Oratka a SOŠ, Kaplnej, Šaštína, Trnavy, Bratislavy Miletičovej
a Mamateyovej a domácim tímom z Dubnice prebiehali do 16-tej hodiny.
Potom nasledovali semifinálové zápasy. V súboji o 3. miesto sa stretli Bratislava –
Miletičova a Žilina – Oratko. Po tomto zápase, ktorého víťazom sa stala Bratislava –
Miletičova, prebiehal druhý semifinálový zápas o 1. miesto medzi Dubnicou nad Váhom
a Bratislavou – Mamateyovou. Dubnica nad Váhom zvíťazila nad bratislavskou
Mamateyovou 2:1 a stala sa celkovým víťazom.
Štyri tímy, ktoré sa prebojovali do semifinále, sa stretnú v Banskej Bystrici, kde
sa bude konať celoslovenské finále Kamy.
Na záver turnaja prítomné družstvá konštatovali, že to bolo vydarené a dobre
zorganizované podujatie.
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
MATICA SLOVENSKÁ
Výtvarná súťaž
Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom ešte v minulom roku vyhlásil výtvarnú
súťaž pre žiakov ZŠ Trenčianskeho samosprávneho kraja pod názvom „Keď sa zima
opýta...".
Dňa 20.2.2013 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Medzi ocenenými žiakmi, ich
rodičmi, pedagógmi a matičiarmi privítala riaditeľka Domu Matice slovenskej Janka
Valigurčinová primátora mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozefa Gašparíka a členku
KR MS TSK Ľudmilu Pavlíkovú.
Riaditeľka Domu Matice slovenskej v príhovore pripomenula, že téma „ Keď sa zima
opýta...“ určite potrápila mnohých žiakov. Niektorí na otázku zimy vyjadrovali vo svojich
prácach, čo robili v lete, a iní zase, čo budú robiť v zime. Po prezretí výstavy sa všetci
prítomní zhodli a zhodnotili, že s predloženou témou sa žiaci, každý po svojom, ale v
konečnom dôsledku úspešne popasovali a vytvorili pozoruhodné dielka.
Do súťaže sa zapojilo viac ako 100 žiakov z celého kraja. Z toľkých prác bolo veľmi
ťažké vyberať tie najlepšie, pretože každé dieťa, každý žiak dal do svojej kresby či
maľby celé srdiečko. Porota v zložení z pedagógov ZUŠ Dubnica nad Váhom a
pracovníkov D MS to pri výbere tých najlepších prác nemala jednoduché .
Ocenenia v I. kategórii:
1. miesto: Lenka Husárová - ZŠ s MŠ Trenčianska Turná
2. miesto: René Legdan - ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
3. miesto: Kristína Lezová - ZŠ s MŠ P. Demitru, Dubnica nad Váhom, Viktória
Oravcová - ZŠ s MŠ S. Timona, Trenčianska Turná
Ocenenia v II. kategórii:
1. miesto: Kristína Marušincová - ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
2. miesto: Karolína Ježíková - ZŠ s MŠ S. Timona, Trenčianska Turná
3. miesto: Alexandra Vaculová - ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom, Aneta
Matušková - ZŠ R. Jašíka, Partizánske
Ocenení žiaci si prevzali z rúk primátora mesta Ing. Jozefa Gašparíka a riaditeľky D
MS Janky Valigurčinovej diplomy, matičné pexesá a knihy z Vydavateľstva Matice
slovenskej.
Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarkli aj hudobné vstupy žiakov a pedagógov zo
ZUŠ v Dubnici nad Váhom.
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Výstava výtvarných prác bola nainštalovaná vo vestibule MsDK v Dubnici nad
Váhom od 20. 11. 2012 do 20. 2. 2013.

Divadelné predstavenie našich krajanov
Dňa 11. 4. 2013 zavítali do Dubnice nad Váhom deti z Báčskeho Petrovca, bývalej
Juhoslávie. Pozvala ich riaditeľka Domu Matice slovenskej Janka Valigurčinová. Mladí
herci vystúpili s divadelným predstavením „Tŕnikove nové boty“ v bábkovej sále
MsDK Dubnica nad Váhom.
Zaplnená sála ocenila veľkým potleskom deti za predvedený výkon i peknú
slovenčinu.
Riaditeľka Domu Matice slovenskej Janka Valigurčinová im srdečne poďakovala
a odovzdala upomienkové darčeky.
Po predstavení si hostia prezreli kultúrne pamiatky v meste a oboznámili sa
s históriou Dubnice nad Váhom.
Na divadle sa zúčastnili členovia Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom i okolia.

Matičiari hodnotili svoju činnosť
Dňa 14.4.2013 sa v Centre neziskových organizácii v Dubnici nad Váhom, uskutočnilo
Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej.
Správu o činnosti predniesol predseda MO Matice slovenskej Štefan Antalík.
Okrem iného povedal: „ Stretávame sa na Valnom zhromaždení, aby sme zhodnotili
činnosť MO Matice slovenskej za roky 2010, 2011 a 2012.
Tohtoročné Valné zhromaždenie je o to slávnostnejšie, lebo práve v roku 2013 si
pripomíname tri celoštátne významné výročie:
1. 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie
2. 150. výročie založenia Matice slovenskej
3.
20. výročie vzniku Slovenskej republiky
Pri tejto príležitosti si s úctou a vďakou spomíname na všetkých, ktorí stáli pri zrode
týchto významných inštitúcií.
Poslaním Matice slovenskej v súčasnej dobe je upevňovať slovenské
vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti a ochraňovať a
rozvíjať kultúrne dedičstvo. Činnosť MO Matice slovenskej sme realizovali v zmysle
plánu práce, ktorý bol schválený každoročne na výročných schôdzach. Plán práce sme
koordinovali aj s Domom Matice slovenskej, ktorý pôsobí v Dubnici nad Váhom.
Rok 2010 bol pre Dubničanov významný aj z toho dôvodu, že sme si v ňom pripomenuli
50. výročie udelenia štatútu mesta a 85. výročie založenia MO Matice slovenskej.
Pripomínam, že Miestny odbor Matice slovenskej bol založený v roku 1925. Prvým
predsedom MO Matice slovenskej bol učiteľ a organista František Gabriel. V roku
1946 bol predsedom MO Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom miestny farár, Dr. Ján
Pázstor, ktorý bol v roku 1973 - pred 40 rokmi, vysvätený za nitrianskeho biskupa.
Miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom vo svojej histórii prešiel
viacerými etapami. V niektorých rokoch bol viacej úspešný a v niektorých menej.
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Naposledy bol obnovený v roku 1990. Za jeho predsedu bol zvolený Ing. Július Filo. V
roku 1998 bol za predsedu zvolený Jozef Košík a v roku 2006 Štefan Antalík
Našu prácu sme v rokoch 2010, 2011 a 2012 zamerali na tri základné oblasti:
1. Na pravidelné mesačné zasadnutia členov výboru a členov MO Matice slovenskej, na
ktorých sa zúčastňovalo 15 - 20 členov. Na zasadnutiach sme sa oboznamovali o
živote a práci významných osobností slovenského národa. Prednášku si
pripravovali jednotliví členovia výboru. Ďalej prítomní boli informovaní o historickom
kalendári. Z neho sme sa dozvedeli o významných osobnostiach alebo udalostiach,
ktoré mali výročie v tom mesiaci, v ktorom sme zasadali. Na týchto zasadnutiach sme
boli oboznámení aj o dôležitých článkoch, ktoré vyšli v Slovenských národných
novinách. Okrem nich sme získavali dôležité informácie aj z časopisu Slovensko.
2. Na spoluprácu so základnými a strednými školami. V rámci tohto projektu sme pre
žiakov základných a stredných škôl zorganizovali tieto súťaže:
Maginovú literárno - historickú súťaž.
V nej žiaci napísali pekné práce o významných osobnostiach a udalostiach v
našom regióne. Žiaci písali o histórii Dubnického kaštieľa, Trenčianskeho hradu, o
výstavbe Novej Dubnice, o výstavbe Dolných a Horných Koloniek, o pútnickom mieste
Skalka pri Trenčíne, ale i o významných osobnostiach Dubnice nad Váhom. Z týchto
prác boli spracované Zborníky, ktoré sme zaslali i na ústredie Matice slovenskej.
Ďalej sme zorganizovali: Výtvarnú súťaž
Táto súťaž bola venovaná významným osobnostiam slovenského národa.
Naposledy Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Zorganizovali sme aj Vedomostnú súťaž.
V tejto súťaži sme sa snažili, aby žiaci dubnických škôl viac poznali históriu
Slovenska, históriu Dubnice nad Váhom, Matice slovenskej i významné
osobnosti, ktoré žili a žijú v našom meste.
3. Na akcie, ktoré počas roku organizoval Dom Matice slovenskej v Dubnici nad
Váhom a ústredie Matice slovenskej v Martine. Boli to rôzne súťaže pre žiakov,
besedy s významnými osobnosťami i zájazdy pri príležitosti významných výročí.
Pri tejto príležitosti treba pripomenúť, že v našom meste, záslužnú prácu pre rozvoj
matičného hnutia robí aj Dom Matice slovenskej. Z toho dôvodu bolo zriadenie
Domu Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom správne a je pre Dubnicu
prínosom.“ V diskusii na zasadnutí VZ bolo okrem iného konštatované, že členovia
MO Matice slovenskej by privítali, aby dotácie z mesta prichádzali už na začiatku
roka. Tým by bolo zabezpečené plynulé zúčtovanie výdavkov príslušného roka.
Vzhľadom k tomu, že doterajší predseda Štefan Antalík bol vo funkcii dve funkčné
obdobia, v zmysle Stanov sa volil nový predseda. Za novú predsedníčku bola zvolená
Ľudmila Pavlíková.
Valné zhromaždenie MO MS kultúrnym programom spestrili:
spevácke skupiny Jesienka a Studnica.
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Mária Bagínová

a

Ocenenie členov MO Matice slovenskej
Dňa 14.4.2013 boli na Valnom zhromaždení ocenení nasledovní členovia:
1. Ing. Jozef Gašparík
zlatá plaketa MS
2. Janka Valigurčinová
strieborná plaketa MS
3. Štefan Antalík
strieborná plaketa MS
4. Ing. Benjamín Podoba
bronzová plaketa MS
5. Karol Valjent
bronzová plaketa MS
6. Ing. Jana Rybárová
bronzová plaketa MS
7. Marta Špaňová
bronzová plaketa MS
8. Ladislav Bača
bronzová plaketa MS
9. Marta Šuvadová –Švajčiarsko Pamätný list
10. Jozef Košík
Pamätný list
11. FS Vršatec
Pamätný list
Jánovi Kvasničkovi bol za finančnú podporu MO MS odovzdaný Národný kalendár
2013.

Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi
Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom v spolupráci s Osvetovým strediskom
Trenčín usporiadal v dňoch 9.5. – 28.6.2013 v Mestskom dome kultúry výstavu diel zo
sympózií ORA ET ARS Skalka a Misia – výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi. Na
výstave bolo prezentovaných 28 diel umelcov zo Slovenska i zahraničia.
Výjavy na obrazoch dávali návštevníkom množstvo kreatívnych podnetov – počnúc
rozostretou pravdou Maurovej legendy. Ďalej biblickými motívmi, mariánskymi námetmi,
stvárneniami sv. Cyrila a Metoda, benediktínsku a jezuitskú tradíciu kláštora až po
súčasnosť. Boli tam i obrazy s motívmi malebnej a premodlenej prírody výnimočného
miesta na strednom Považí.
Výstava sa uskutočnila pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie. Kurátorom výstavy bol dubnický výtvarník Jozef Vydrnák.

Oslavy Deklarácie
Dňa 19.7. 2013 si občania Dubnice nad Váhom pripomenuli 21. výročie Deklarácie
o zvrchovanosti Slovenska. Podobne ako v minulých rokoch aj tohtoročné oslavy sa
konali za Mestským domom kultúry.
Oslavy organizoval Dom Matice slovenskej v spolupráci s Mestom Dubnica nad
Váhom.
Na začiatku podujatia, po štátnej hymne a básni, ktorú zarecitovala Janka Poláková
predsedníčka MO MS Trenčín, sa prítomným prihovorili riaditeľka Domu Matice
slovenskej Bc. Janka Valigurčinová a hovorca mesta JUDr. Juraj Džima. Po
slávnostnom zapálení vatry v kultúrnom programe vystúpili: spevácke skupiny Studnica
a Jesienka i členovia FS Senior klub Vršatec.
Pripomíname, že :
Slovenská národná rada Deklaráciu schválila 17.júla 1992 v rámci bývalej ČSFR.
Na základe zákona NR SR z 20.októbra 1993 je tento deň Pamätným dňom SR.
Na oslavu prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR sa každoročne stretávajú
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občania v rôznych regiónoch Slovenska pri vatrách, ktoré dostali názov "Vatry
zvrchovanosti ".
Pre mnohých občanov Slovenska takto vznikla pekná tradícia spojená so
17.júlom. Je správne, že každý národ si s úctou a dôstojne pripomína svoju
históriu.

Súťaž venovaná sv. Cyrilovi a Metodovi
Rok 2013 bol rokom cyrilo-metodského jubilea. Pripomínali sme si v ňom 1150. výročie
príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Cyril –
Konštantín, pre svoju vzdelanosť prezývaný Filozof a jeho brat Metod – právnik, boli
byzantskí intelektuáli, ktorých cisár Michal III. vyslal v roku 863 na žiadosť kniežaťa
Rastislava, aby šírili kresťanstvo, vytvorili liturgiu a učili v reči zrozumiteľnej ľudu. Ich
poslanie bolo duchovné, christianizačné, aj kultúrno-spoločenské.
Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom vyhlásil z príležitosti tohto výročia,
výtvarnú súťaž, „Slovanskí svätci Cyril a Metod očami detí“. Súťaže sa zúčastnili
žiaci Základných škôl TSK.Porota zložená z pedagógov ZUŠ a pracovníkov Domu
Matice slovenskej Dubnica nad Váhom vybrala zo 140 prác tie najkrajšie.
Za prítomnosti členky Krajskej rady MS TSK Mgr. Ruženy Hromádkovej, predsedníčky
Oblastnej rady MS okresov Prievidza a Partizánske Evy Kucharovičovej, zástupcov
MO MS Dubnica nad Váhom, rodičov a pedagógov sa dňa 19. 9. 2013 v priestoroch
MsDK uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže.Z rúk riaditeľky Domu Matice
slovenskej Bc. Janky Sedláčkovej Valigurčinovej, hovorcu mesta Dubnica nad
Váhom JUDr. Juraja Džimu a vedúceho odboru školstva Mgr. Vladimíra Hanusa si
prevzali diplomy, knihy z Vydavateľstva Matice slovenskej a pexesá Slávni Slováci títo
žiaci:
I. kategória:
1. miesto: Tatiana Vaneková - ZŠ s MŠ S. Timona, Trenčianska Turná
2. miesto: Michal Blahovský - SZUŠ Nedožery - Brezany
3. miesto: Veronika Jančeková - ZŠ Š. Závodníka, Pružina
II. kategória:
1. miesto: Petra Matejovičová - ZŠ s MŠ V. Beniaka, Chynorany
2. miesto: Lenka Koníčková, Barbora Ondraščinová, Kristína Buckovičová
– ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Sabína Ozimá - ZŠ s MŠ Lubiná
3. miesto: Janka Hofierková, Eva Burianová, Martina Lezová, Adriana Birkušová
- ZŠ sv. D. Savia, Dubnica nad Váhom
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Deti spomínali na prázdniny
Dom Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom vyhlásil v septembri 2013 výtvarnú
súťaž žiakov základných škôl v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja pod
názvom: Spomíname na prázdniny. Porota posudzovala 214 diel.Výsledky súťaže
zverejnili v závere roka 2013. Na vyhodnotení súťaže sa zúčastnili a ceny žiakom
odovzdali: riaditeľka Domu Matice slovenskej Bc. Janka Sedláčková Valigurčinová,
členka Krajskej rady MS TSK Mgr. Ruženka Hromádková a primátor mesta Ing. Jozef
Gašparík. Žiaci si prevzali diplomy, knižné ceny Vydavateľstva Matice slovenskej
a pexeso Slávni Slováci.
Výsledky:
I. kategória :
1.miesto Michaela Salová, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom
2. miesto Matúš Gašparovič ZŠ Športovcov Partizánske, Daniela Matušová, ZŠ
Trenčianské Jastrabie
3. miesto Vanesa Drieniková, ZŠ Dolná Maríková.
II. kategória
1. miesto Karolína Ježíková, ZŠ s MŠ S. Timona Trenčianská Turná, Martina
Vráblová, ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
2 miesto Kristína Baloghová, ZŠ R. Jašíka, Partizánske, Miriam Hlaváčová ZŠ
R.Jašíka, Partizánske, Kristína Manová, ZŠ R. Kaufmana Partizánske.
3. miesto Magdaléna Kopčanová , SZUŠ Omšenie, Martina Andelová, ZŠ s MŠ Pod
hájom, Dubnica nad Váhom.

Zvolenie nového výboru MO Matice slovenskej
Vzhľadom k tomu, že Ľudmila Pavlíková sa vzdala funkcie predsedu MO MS, dňa
24.9.2013 na Mimoriadnom Valnom zhromaždení MO Matice slovenskej bol zvolený
nový výbor v tomto zložení:
Predseda :
Ing. Jana Rybárová
Podpredseda :
Štefan Antalík
Tajomník :
Ing. Jozef Uhlík
Hospodár :
Jana Vanková
Členovia výboru : Ing. Ján Sýkora
Irena Balušíková
Bc. Peter Špaček
Revízna komisia :Štefánia Špačková
Eva Ďurišová
Dušan Porubský
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Spoznávali históriu
Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Dubnici
nad Váhom usporiadal dňa 22.11.2013 zájazd do Galanty na kultúrne podujatie, ktoré
sa konalo pod názvom Trenčín, Trnava – Ruža voňavá.
Toto podujatie sa koná každý rok, no usporiadatelia sa striedajú. Jeden rok sa koná
v Dubnici nad Váhom a druhý v Galante.
Podujatie podporuje spoluprácu členov Matice slovenskej Trenčianskeho
a Trnavského kraja.
Zároveň propaguje kultúru, tradície a zvyky oboch krajov.
V úvode programu riaditeľka Domu Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom Bc. Janka
Sedláčková Valigurčinová pripomenula výnimočnosť tohto podujatia v tom, že každý
rok usporiadatelia pozvú na program zástupcov ďalšieho kraja Slovenska. Tým sa
vlastne propaguje a spoznáva kultúra i z ďalších krajov.
Pravidelne sa na podujatí zúčastňujú i predstavitelia Matice slovenskej z Martina.
Cestou do Galanty výbor MO Matice slovenskej z Dubnice nad Váhom zorganizoval
pre účastníkov zájazdu návštevu do Archeologického múzea 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, kde bola propagovaná cyrilometodská
tradícia a slovenská história z príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na
naše územie.

Ocenenie žiakov
Miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom v roku 2013 zrealizoval na
základných školách dva projekty. Prvý bol zameraný na 1 150. výročie príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie.
Vedúcou projektu bola Bc. Ľubomíra Zemková. Tento projekt sa uskutočnil na
všetkých ZŠ. Žiaci si najskôr vypočuli prednášku Bc. Vladimíra Zemku. Potom písali
test.
Druhý projekt bol zameraný na históriu Slovenska, Dubnice nad Váhom a Matice
slovenskej. Vedúcim projektu bol Štefan Antalík.
Aj tu si najskôr žiaci vypočuli prednášku a potom odpovedali na pripravené otázky.
Tento projekt sa uskutočnil na ZŠ Pavla Demitru.
Treba kladne hodnotiť, že žiaci preukázali dobré vedomosti z histórie i
prednášaných tém.
Treba oceniť, že riaditelia a učitelia ZŠ aktívne podporili tieto projekty.
Ceny žiakom odovzdali dňa 5.12.2013 v zasadačke MO Matice slovenskej v MsDK
primátor mesta Ing. Jozef Gašparík a predsedníčka MO Matice slovenskej Ing. Jana
Rybárová.
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Úspešní žiaci zo ZŠ Pavla Demitru

Schôdza dobrovoľných hasičov

V nedeľu 17. februára 2013 sa konala Výročná členská schôdza dubnických
dobrovoľných hasičov, na ktorej zhodnotili uplynulí rok. Na začiatku predseda zboru
Jozef Tančibok privítal hostí: Za Mestský úrad Jozefa Martinku, vedúceho odborného
referenta civilnej a požiarnej ochrany mesta, delegáta OV DPO V ILAVE Jozefa
Kopačku a hosťa za DHZ Kolačín Milana Guliša
Potom predseda požiadal o minútu ticha za zomrelých štyroch členov v
poslednom štvrťroku uplynulého roka.
Vo výročnej správe predseda zboru zhodnotil činnosť za rok 2012. V svojej správe sa
zmienil o súťažiach, previerkach pripravenosti, krúžku mladých hasičov, námetovom
cvičení a ostatných aktivitách zboru. Pochválil členov, ktorí sa svojou účasťou
podieľali na všetkých akciách v uplynulom roku. Kriticky sa vyjadril o neúčasti
členov, ktorí sa na akciách nezúčastňujú a tak si neplnia svoje povinnosti v
brigádnickej činnosti a taktiež ktoré im vyplývajú zo stanov. Ďalej hospodár
Miroslav Meliš predložil správu o hospodárení a predseda revíznej komisie Anton
Lezo jeho správu potvrdil. V ďalšej časti rokovania predložil správu o činnosti zboru v
oblasti prevencie preventivár mesta Branislav Šedík. V oblasti výchovnej práce sa
vyjadril referent pre výchovnú prácu Emil Šuranský. Zhodnotil prácu s mládežou a
kriticky sa vyjadril na nedostatok propagačných materiálov pre potreby jeho práce, ktoré
mu už dlhšiu dobu chýbajú.
-85-

Po predložených správach nasledovala diskusia, do ktorej sa prihlásil za MSÚ Jozef
Martinka. Zhodnotil prácu zboru a pripomenul členom i vedeniu organizácie, že členská
základňa má veľa členov, ktorí sú nečinní a navrhol prehodnotiť ich vzťah k organizácii.
Zároveň upozornil vedenie organizácie, aby začali s prípravou osláv 130. výročia svojho
založenia v tomto roku.
Delegát za OV DPO ILAVA Jozef Kopačka pripomenul výročie vzniku „Hasičských
listov“ a ich nasledovníka „ Časopisu požiarnik“. Ďalej vyslovil poďakovanie vedeniu
organizácie za prihlásenie dvoch členov do odbornej školy požiarnej ochrany v Martine.
Do diskusie sa pripojili aj ostatní hostia. Hodnotili prácu medzi mestom a zborom
ako jednu z najlepších. Zbor aktívne pomáha pri všetkých kultúrnych, politických
a cirkevných akciách organizovaných v meste.
Po skončení diskusie, člen návrhovej komisie Adrián Marienka, prečítal plán hlavných
úloh na rok 2013. Návrh na uznesenie predložil Juraj Jánošík. Po predložených a
schválených správach bolo rokovanie ukončené.
Na záver programu predseda DHZ Jozef Tančibok poďakoval hosťom za účasť na
VČS a poprial všetkým prítomným do roku 2013 veľa zdravia, šťastia a veľa pracovných
i osobných úspechov.

Chovatelia oslavovali
Jedna z významných záujmových organizácii v našom meste je ZO Slovenského
zväzu chovateľov. V roku 2013 si pripomenula 45. výročie svojho vzniku. Pri svojom
založení v roku 1968 mala ZO 16 členov. Jej členovia sa začali venovať chovu
domácich hospodárskych zvierat v priestoroch nad ZVS časť „Kanada“.
V roku 1972 pridelil podnik ZTS spolku chovateľov, v priestoroch nad SOU ZVS „ Na
stráži,“ 2 hektáre neobrábanej pôdy. V roku 1979 mal spolok už 44 členov. V roku
1991 prešla pôda v zmysle zákona do ich vlastníctva. Od tej doby zorganizovali 6
miestnych a 1. okresnú výstavu drobných zvierat.
Zakladajúcim predsedom ZO SZCH bol Alojz Mučka. Po ňom boli predsedami:
Ferdinand Schiller a Ing. Ladislav Bohunický. V súčasnosti je predsedom Juraj
Miháľ. Zo súčasných 19 členov medzi aktívnych členov patria: Schiller, Šimonffy,
Miháľ, Gabaš a Kebísek. V ich vitrínach je množstvo čestných cien a uznaní za
aktívnu a zodpovednú prácu.

Poľnohospodárske družstvo
Výročná správa za rok 2013
Obchodné meno :

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom

Sídlo :
Predmet činnosti :

Kvášovec 1695, 018 41 Dubnica nad Váhom
-

sprostredkovanie obchodu
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veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých
kovov
- nákladná cestná doprava
- prenájom nehnuteľností
- prenájom poľnohospodárskych strojov
- pomocné stavebné práce
- zemné práce
- maloobchod v rámci voľných živností (mimo drahých
kovov)
- podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve, vrátane
predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných
výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja
Konanie :

Za
družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho
neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych
úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, aj ďalší člen
predstavenstva.

Štatutárny orgán :

Predstavenstvo
Ing. Anton Rebro
– predseda predstavenstva
Antónia Vyhlídalová – člen predstavenstva
Janka Vinkláriková – člen predstavenstva

Kontrolná komisia :

Ing. Emília Rabčanová – predseda
Jozef Kubisa – člen
Milan Beneš – člen

Ďalšie právne skutočnosti :Družstvo bolo založené dňa 24.8.1950 a zapísané dňa
5.9.1950. Výročná členská schôdza konaná dňa 21.3.1991
schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb.
o poľnohospodárskom družstevníctve.
Výročná členská schôdza dňa 6.6.2003 rozhodla o zmene
v predmete činnosti družstva, o zmene v orgánoch družstva
a schválila Stanovy družstva v úplnom znení.
SÚVAHA
Názov
MAJETOK SPOLU
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
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2013
3 404 518
2 016 039
0
2 015 707
332
332
1 383 077
351 345
509 997
521 735

Časové rozlíšenie

5 402

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZAVAZKY
Vlastné imanie
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých rokov
VH za účtovné obdobie po zdanení
Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

VÝ K AZ

Z I S K OV A

Názov
Tržby z predaja tovaru
Náklady vynaložené na obstaranie predaného
tovaru
Obchodná marža
Výroba
Tržby z predaja vlastných výrobkov . a služieb.
Zmena stavu vnútroorganizačných .zásob
Aktivácia
Výrobná spotreba
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy DNM a DHM
Tržby z predaja dlhodobého majetku
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
Prevod nákladov na hospodárskej činnosti
VH z hospodárskej činnosti
Finančné výnosy
Finančné náklady
Prevod finančných výnosov
Prevod finančných nákladov
VH z finančnej činnosti
VH z bežnej činnosti pred zdanením
Splatná daň z príjmov z bežnej .činnosti
Odložená daň
VH z bežnej činnosti po zdanení
Mimoriadne výnosy
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3 404 518
2 549 936
253 338
2 202 603
59 545
18 929
15 521
535 143
31 531
148 439
355 173
319 439

STRÁT
2013
15 648
13 104
2 544
1 550 960
1 636 700
-138 050
52 310
1 168 176
385 328
493 249
53 110
325 947
107 188
554 127
96 391
14 103
7 128
21 309
-13 964
139
251
-15 633
15 521
-

Mimoriadne náklady
Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
VH z mimoriadnej činnosti

-

VH za účtovné obdobie pred zdanením
VH za účtovné obdobie po zdanení

139
15 521

-

I. Vývoj a stav finančného hospodárenia
Výsledky rastlinnej výroby
Úrody hlavných plodín dosiahnuté z 1 ha
Plodina

Priemerná ha úroda za rok 2013 v tonách

Pšenica

4,8

Jačmeň

2,8

Repka ozimná

3,5

Slnečnica

1,9

Sója

1,9

Kukurica na zrno

5,3

Cukrová repa

49,8

Zberová plocha predstavovala v rastlinnej výrobe 937 ha.
Začiatok roka 2013 bol pre úrodu veľmi nepriaznivý, pretože chladné a mrazivé
počasie trvalo až do polovice apríla. Aj napriek veľkým výkyvom počasia počas celej
sezóny sa podarilo dosiahnuť veľmi dobré hektárové úrody. Najväčším prekvapením
boli veľmi vysoké výnosy pri repke olejnej. Oproti predchádzajúcemu roku klesli
výkupné ceny u všetkých komodít, čo samozrejme prinieslo nižší príjem tržieb.
Pri obilovinách boli vyššie náklady ako boli tržby, a to nasledovne: Náklad na 1
tonu pšenice bol 197,50 €, tržba 147,00 €, pri jačmeni náklad na 1 tonu 211,00 €, tržba
180,00 €. Vyššie tržby ako náklady sme dosiahli pri repke olejne, a to náklad na 1 tonu
362,00 € a tržba bola 392,00 €. Cukrová repa mala náklad 37,77 Eur/tonu a výnos
29,60 Eur/tonu a dotácia 24,20 Eur/tonu. Ziskové plodiny boli repka olejná a cukrová
repa.
Výsledky živočíšnej výroby
Stavy hospodárskych zvierat a ich úžitkovosť
Druh zvierat
rok 2013
HD spolu

451 ks

z toho dojnice

215 ks

- ročná dojivosť

5 971 litrov na dojnicu
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Druh zvierat

rok 2013

- dodávka mlieka

5 907 litrov na dojnicu

Ošípané spolu

627 ks

- z toho prasnice

4 ks

Vzhľadom k tomu, že stále pretrvávajú problémy s odbytom ošípaných a hlavne
s nízkymi výkupnými cenami, rozhodli sme sa zrušiť vlastný chov odstavčiat
a začali sme nakupovať
od dodávateľov.
Odstavčatá sme nakupovali
v priemernej cene 2,50 Eur / kg, ale ani toto opatrenie neuviedlo chov ošípaných
v priamych nákladoch na nulu. Z toho dôvodu sme boli nútení pristúpiť k ďalším
redukčným opatreniam a to znížením počtu pracovníkov.
Pri mlieku začal rok cenou 0,3016 Eur za liter. Postupne celý rok cena stúpala až
0,3576 Eur za liter. Po zrátaní všetkých vstupov, by realizačná cena nemala
klesnúť pod úroveň 0,40 Eur / liter. Ďalším negatívom sú aj rastúce vstupy
komponentov do kŕmnych zmesí. Veľmi významným činiteľom zvyšujúcim úžitkovosť
dojníc sú samotné reprodukčné ukazovatele, preto sme pristúpili k prekríženiu čierneho
holštýnskeho plemena na slovenské strakaté. Ďalšie rezervy sú samozrejme
v produkcii a kvalite objemových krmív.
Cena za liter mlieka bez dotácií dosiahla výšku 0,350 Eur za liter, dotácia na 1 liter
predstavuje 0,015 €. Náklad na liter mlieka bol 0,392 Eur. Predajom mlieka
pokračujeme aj prostredníctvom automatov, kde mlieko predávame za cenu 0,60
€ za liter vrátane DPH. Priemerný denný predaj v Dubnici nad Váhom bol 270
litrov a v Ilave 230 litrov. Kvótu za minulý rok sme plnili na 65 %. Budúcnosť chovu
kráv s produkciou mlieka ostáva aj naďalej veľmi neistá. Napriek tomu bude
potrebné venovať maximálnu pozornosť mladému dobytku, aby sa stav kráv zvyšoval,
pretože sme investovali do rekonštrukcie kravína a taktiež do technológie dojenia a
očakávame návratnosť v množstve a kvalite mlieka.
Výsledky finančného hospodárenia
Tržby a výnosy podľa činnosti v celých rok 2013
eurách
Tržby za výrobky RV

636 035

Tržby za mlieko

424 143

Tržby za zvieratá

390 749

Tržby za služby RV

45 477

Tržby za nájom nebytových priestorov

122 926

Ostatné prevádzkové výnosy

460 470

Výnosy celkom

2 236 495

Náklady podľa druhov a činnosti v celých rok 2013
eurách
-90-

Náklady podľa druhov a činnosti v celých rok 2013
eurách
Materiálové náklady
- spotreba osív a sadív

96 710

- spotreba hnojív

91 625

- spotreba PHM

143 944

- spotreba CHOP

126 228

- spotreba nakúp. krmív

241 783

- spotreba energie a plynu

63 034

Služby
- opravy

93 873

- poľnohospodárske práce

63 291

- plemenárske a vet. služby

65 197

nájomné za pôdu

19 250

Osobné náklady

493 249

Náklady celkom

2 236 356

Obstaranie dlhodobého majetku
Názov obstaraného majetku

Obstarávacia cena v celých eurách

Kombajn Class Lexion

85 000

Traktor JD

30 000

Fliegl – príves za traktor

10 000

Traktor Claas Axos

36 500

Traktor JD 6230

30 000

Silážny stroj

43 500

Pozemky

39 554

Základné stádo

52 309

Spolu hodnota obstaraného dlhodobého 321 877
majetku bez pozemkov a základného
stáda

II. Predpokladaný budúci vývoj činnosti družstva v roku 2014
Zámer rastlinnej výroby
Plodina
Výmera v ha

Úroda v t/ha

Pšenica

308

5,3

Jačmeň

64

4,7

Repka ozimná

135

3,2
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Plodina

Výmera v ha

Úroda v t/ha

Sója

56

2,5

Slnečnica

34

2,1

Kukurica na zrno

86

9

Kukurica na siláž

78

33

Cukrová repa

88

55

Zámer rastlinnej výroby
Celková hodnota plánovaných tržieb v rastlinnej výroby na rok 2013 pri dosiahnutí
plánovanej úrody a cenách približne na úrovni predchádzajúceho roka je 700 tis. Eur.
Zámer živočíšnej výroby
Plánovaná produkcia mlieka spolu
Dodávka ošípaných

125 tis. litrov
1700 ks = 184 ton

Celkové tržby živočíšnej výroby na rok 2014 plánujeme vo výške 850 tis. Eur.
Uvedený výrobný zámer – plán RV a ŽV, vrátane služieb mechanizmov a nájmy za
prenajaté priestory a dotácie, zabezpečí tržby spolu 2 250 tis. Eur a náklady plánuje
družstvo vo výške 2 200 tis. Eur, čo predstavuje hospodársky výsledok vo výške 50 tis.
Eur.
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom má predpoklady naďalej
úspešne pokračovať vo svojej činnosti, ktorá bude zameraná hlavne na rastlinnú
a živočíšnu výrobu. Je predpoklad, že aj v tomto roku bude opäť veľmi náročná.

Z histórie PD
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom sa nachádza v trenčianskom regióne.
Družstvo v dnešnej podobe
a menšinových družstiev :

vznikalo postupne spájaním okolitých obcí
Kolačín, Prejta a Klobušice. Prvý

zápis do

Obchodného registra bol dňa 24.8.1950. V rokoch 1960 až 1963 patril do dubnického
družstva aj chotár Horná Poruba.
V roku 1949 sa rozhodli niektorí roľníci v Dubnici nad Váhom založiť menšinové
jednotné roľnícke družstvo. Začali hospodáriť na 45 ha pôdy a od prvých
družstevníkov získali 13 ks dobytka a od p. Zingra 18 ks dobytka , 16 ks ošípaných a 2
páry koní.
Družstvo v Klobušiciach vzniklo na základe zákona 69/49 a s ním sa zlúčilo aj
Pasienkové spoločenstvo ( pri Váhu ) a Lesné spoločenstvo v obci.
zhromaždenie sa uskutočnilo 10.12.1949.

-92-

Riadne valné

Hoci družstevníci získali v Klobušiciach staršie budovy po bývalých zemepánoch,
predsa si naplánovali výstavbu hospodárskeho dvora povyše cintorína. Vybudovali sa :
senník , ošíparne, kuríny, vodovod, príjazdová cesta a elektrifikácia.
Postupne boli už pomery v družstve ustálené a robila sa príprava na zlúčenie s JRD
Prejta. Presun kráv z Prejty bol stanovený na 14.2.1958 a tiež i odsun mladého dobytka
z Klobušíc.
V roku

1960 sa zlúčili družstvá Kolačín, Dubnica, Prejta a Klobušice a Horná

Poruba do jedného celku pod menom:
Jednotné roľnícke družstvo „ Nové Považie“ so sídlom v Dubnici nad Váhom.
Spojením menšinových družstiev vznikla jednotná poľnohospodárska

plocha

o výmere 2 348 ha, z ktorých bolo 1594 ha ornej pôdy.
Po troch rokoch spoločného hospodárenia sa rozhodli v roku 1963 odčleniť stredisko
Horná Poruba do štátneho majetku Ilava.

AEROKLUB
Letecké múzeum
Dňa 24.8.2013 bola v médiách informácia, že na letisku Slávnica vzniká pod holým
nebom letecké múzeum. Zásluhou členov Aeroklubu je na letisku už deväť unikátnych
lietadiel.
Medzi posledné patrí lietadlo ruskej výroby legendárny Tupolev 134 A, ktoré stálo
takmer 30 rokov na parkovisku pred vchodom na letisko v Piešťanoch. Od februára
2013 je jeho vlastníkom Letisko Slávnica.Zároveň sa stalo súčasťou zbierky
historických lietadiel Aeroklubu Dubnica nad Váhom.
Lietadlo pristavili pred letisko v Piešťanoch v roku 1988. Neskôr sa stalo reštauráciou.
No tento zámer prevádzkovateľovi celkom nevyšiel. V určitom období o stroj prejavil
záujem aj maďarský klient, avšak lietadlo zostalo pred vstupom na letisko naďalej.
Nakoniec o lietadlo prejavili záujem členovia Aeroklubu z Dubnice nad Váhom.

Dubničania si Tupolev z Piešťan previezli do Slávnice.
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O samotnom múzeu viacej povedal Michal Stráňavský z dubnického Aeroklubu :
„Postupne nám pribudol Lisunov LI - 2 z Novej Dubnice, ktorý mal ísť do šrotu.
Následne nám Vojenský historický ústav zapožičal MIG – 21 z piešťanského letiska.
Potom sme už začali lietadlá vyhľadávať sami. Najväčším exponátom je Tupolev 134
bývalých Československých aerolínii, ktorý po tvrdšom pristáti vyradili z letky.“
Členovia Aeroklubu momentálne pracujú na rekonštrukcii lietadla AVIA AV – 14 . Kúpili
ho od Aeroklubu Trenčín. Lietadlo bolo v dezolátnom stave a pracujú na ňom už dva
roky.
Ich prvoradým cieľom je opraviť všetky lietadlá, ktoré na letisku majú. Zároveň sa
chcú poobzerať aj po ďalších exponátoch. S častými prehliadkami interiéru lietadiel
nepočítajú, verejnosť chcú púšťať na paluby len pri podujatiach, ktoré pravidelne
organizujú.
I keď zbierku lietadiel volajú múzeum, nebude to podľa Stráňavského múzeum
v pravom zmysle. Nebudú vyberať vstupné a nerobia to z komerčných dôvodov.
Majú len záujem, aby po nich niečo zostalo aj pre ďalšie generácie.

Letecký deň
Dňa 7.9.2013 zorganizoval Aeroklub Dubnica nad Váhom na Letisku Slávnica
LETECKÝ DEŇ s týmto programom:
9.00 hod., ukážky leteckých a raketových modelárov, parazoskoky ,
13.00 hod., Slávnostné otvorenie Leteckého múzea Slavnica - statické ukážky
lietadiel a vyhliadkové lety na lietadlách i vrtuľníkoch pre verejnosť.
13.00 -14.00 hod. LETECKÍ A RAKETOVÍ MODELÁRI
Letecká show modelov lietadiel a modelov rakiet.
14.00 - 17.00 hod. HLAVNÝ LETECKÝ PROGRAM - AIR SHOW
Zúčastnili sa : stíhacie lietadlo L-29 Delfín , Dopravné lietadlá L-410 Turbolet,
Tupolev TU-134,
Historické vojenské dopravné lietadlo Lisunov Li-2 ( Maďarsko)
Aerotaxi : Beechcraft B-200GT, Cessna C525 CJ1 , Piper Pa34 Seneca III
Hromadný zoskok prašutistov z lietadla AN-2 , Letová ukážka lietadla DA 42 Twin
Star,
Historické lietadlá Tatra, L-60, Z-126, L-200,Historický vetroň Z 23 Honza,
Letecká akrobacia na lietadle MXS Zoltán Vereš - ( Maďarsko)
Vrtuľník Mi-171 ukážka hasenia požiaru ( UTE Air)
Vrtuľníky Robinson R44 a CH-7 KOMPRESS
Exkluzívna ukážka lietadiel z 2. svetovej vojny Jak-52 a Polikarpov Po-2 (Retro Air
Košice)
Poľnohospodárske lietadlá Z-137 Turbočmelák a Z-37 Čmelák
Ukážka zásahu POLÍCIE s vrtuľníkom Mi-171( KUKLÁČI ) Polícia SR
O celé podujatie bol veľký záujem. Priaznivci lietania z celého regiónu si prišli
na svoje.
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H O S P O D Á R S K A oblasť
Rozšírenie výroby
Taiwanská firma Delta Electronics Slovakia dňa 13.1.2013 v médiách oznámila, že
plánuje rozšíriť výrobu v Dubnici na Váhom. Dôvodom je nová zákazka, ktorá zahŕňa
výrobu nových výkonových meničov pre veterné turbíny.
Súčasťou expanzie má byť, v prípade priaznivého vývoja, aj vznik nových
pracovných miest.
"Doteraz sme investovali okolo 13 miliónov dolárov (asi 10 mil. eur) do výstavby novej
výrobnej haly. Ďalších 7 až 8 miliónov pôjde do novej technológie," uviedol riaditeľ
predaja spoločnosti Ľubomír Waldl. Taiwanský výrobca na Slovensku plánuje
takisto pokračovať vo výrobe LCD obrazoviek.

Pribudla čerpacia stanica
Dňa 22.3.2013 bola oficiálne sprístupnená nová čerpacia stanica pre motoristov,
nachádzajúca sa pri kruhovom objazde medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou.
Otvorila ju spoločnosť Shell Slovakia s.r.o. ako 75. čerpaciu stanicu na Slovensku.
Pre región sa spoločnosť rozhodla najmä pre jeho potenciál. „Región má historicky
veľmi dobrý potenciál, v súčasnej dobe znovu vidieť ďalšie investície, čo má pre
nás veľmi veľký význam,“ povedal Ing. Igor Janok, riaditeľ prevádzky čerpacích
staníc Shell na Slovensku a v Českej republike.
Súčasťou otvorenia bola prehliadka mobilného laboratória, ktoré zisťovalo a
vyhodnocovalo kvalitu paliva. Zúčastnili sa ho aj študenti gymnázia, ktorí majú ambíciu
v budúcnosti študovať chémiu. Pásku na znak otvorenia novej čerpacej stanice
spoločne prestrihli primátor mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozef Gašparík a
generálny riaditeľ Shell Slovakia Ing. Igor Janok.
Nová čerpacia stanica pri Dubnici nad Váhom patrí k menším, podľa manažéra
komunikácie Shell Slovakia Petra Šindlera je však od prvého dňa jasné, že je veľmi
významná. „Sme presvedčení, že tá lokalita je veľmi dobrá, najmä vďaka rozvoju
industriálnej zóny, ktorá sa plánuje. Podľa štatistík, ktoré sme robili, tadiaľto prejde
veľké množstvo áut, až 27 tisíc za deň,“ povedal Šindler.
Nová čerpacia stanica disponuje dvomi multistojanmi s ponukou piatich produktov.
Plynulý prevádzkový chod kamiónov zabezpečuje samostatný stojan s prietokom paliva
až 140 litrov za minútu. Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti a ochrany životného
prostredia, sú všetky palivové nádrže dvojplášťové. Celková kapacita nádrží je viac
ako 110 tisíc litrov.
Zákazníci môžu využívať 24 hodinový servis a štandardné doplnkové služby, ako
kompresor pre tlakovanie pneumatík a vysávač. V predajni okrem bežného
sortimentu možno kúpiť kávu a občerstvenie.
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PRIPOMÍNAME HISTÓRIU
V roku 2013 sme si pripomenuli
820. výročie prvej písomnej zmienky o Dubnici
Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je z roku 1193. V nej sa spomína Dubnica
ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a Piskinom. Ďalšia správa je z roku
1276. V listine ostrihomskej kapituly sa spomína dubnický kostol zasvätený sv.
Jakubovi apoštolovi. Je málo obcí, ktoré majú takto konkrétne už z 13. storočia
doložené jestvovanie kostola a aj jeho patronícium – zasvätenie. V roku 1439 sa
Dubnica spomína už ako majetok Trenčianskeho hradného panstva.
Na konci 16. storočia prevzal zálohu Trenčianskeho panstva, do ktorého patrila aj
Dubnica, gróf Štefan I. Ilešházi. Ilešháziovci pôsobili v Dubnici až do roku 1835,
kedy Štefan II. predal svoj majetok barónovi Jurajovi Sinovi. Revolúcia v roku
1848 zaznamenala koniec jednej a začiatok ďalšej etapy spoločenského vývoja mesta.
Mesto sa stalo prvým zo štyroch stredísk okresu Ilava, ktorý nahradil obvod
Trenčianskej župy.
V roku 1928 sa uskutočnili pre Dubnicu veľmi významné rokovania o výstavbe novej
záložnej fabriky Akciovej spoločnosti Škodových závodov v Plzni. Viedli ju k tomu
nielen strategické výhody a dopravné možnosti, ale aj blízke energetické a vodné
zdroje a v neposlednom rade aj dostatok pracovných síl. S výrobou sa začalo
v roku 1937. V tomto roku bola otvorená aj Závodná učňovská škola.
Dňa 28.4.1945 bola od fašistov oslobodená Dubnica nad Váhom. Oslobodenie
Prejty a Lieskovca bolo 29.4.1945. Keďže obce sú súčasťou nášho mesta, z toho
dôvodu sa oficiálny deň oslobodenia Dubnice nad Váhom píše 29.4.1945. Tento
dátum je aj na Pamätnej tabuli na MsÚ. Dubnicu oslobodili rumunské vojská pod
vedením ruskej armády.
V roku 1960 bol Dubnice nad Váhom priznaný štatút mesta. V roku 1989 boli
v našom spoločenskom živote rozsiahle zmeny, ktoré neobišli ani Dubnicu nad Váhom.
Významnú úlohu začala zohrávať samospráva. V súčasnosti patrí Dubnica nad
Váhom medzi významné spoločenské, hospodárske a kultúrne strediská Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Družobnými mestami sú: Vác - Maďarsko, Zawadzkie – Poľsko
a Otrokovice Česká republika.

330 rokov od významnej návštevy
Turci obsadili veľkú časť Európy v roku 1526 keď vyhrali bitku pri Moháči. Okupácia
trvala vyše 150 rokov. V roku 1683 poľský kráľ Ján Sobiecky porazil pri Viedni Turkov,
hoci mal menší počet vojakov. Tým oslobodil Európu od nájazdov tureckých vojsk
a zabezpečil mier na starom kontinente. Pred tým, ako kráľ išiel do boja, dal všetkým
svojim vojakom medailón Panny Márie. O oslobodenie Európy ho požiadal samotný
pápež.
Po víťazstve pri Viedni, sa unavení a vyčerpaní vojaci cestou domov zastavili aj
v dubnickom kaštieli. Tu sa najedli a občerstvili. Bolo prirodzené, že domácim
obyvateľom z potravín veľa ubudlo, čím neboli nadšení. Vojaci nakŕmili svoje kone
a odpočinutí pokračovali v ceste do Poľska.
-96-

Je to významná udalosť aj pre Dubnicu, ktorá pomohla vyčerpaným vojakom,
ktorí bojovali za spravodlivú vec a obranu Európy proti Turkom.
Táto informácia je aj v dubnickej monografii z roku 1993 na strane 38.
Tento príbeh spomenul v dubnickom kostole aj vdp. Jozef Bagin počas Fatimskej
soboty 5. 10. 2013. Podotkol, že víťazstvo pri Viedni je aj vďaka pomoci Panny
Márie. Ona pomáhala a pomáha všetkým, ktorí ju prosia.

PRIPOMÍNAME SI VÝZNAMNÉ UDALOSTI Z ROKU 2013
V tejto časti kroniky si pripomenieme významné udalosti, ktoré sa týkajú nielen
Dubnice nad Váhom, ale i Slovenska. Chceme, aby z týchto informácii mohli
čerpať pre svoju prácu aj ďalšie generácie.

Výročie sv. Cyrila a Metoda
Dňa 5.7. 2013 sa v Nitre na Svätoplukovom námestí uskutočnili Celonárodné oslavy
1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Oslavy sa uskutočnili za účasti našich najvyšších cirkevných a štátnych predstaviteľov
Na oslavách sa zúčastnili aj občania z Dubnice nad Váhom.
Vzácnych a vzdelaných solúnskych bratov pozval v roku 862 knieža Rastislav.
Obaja priniesli v roku 863 naším predkom vzácne perly: vieru, kultúru i písmo.
Hlavne ich zásluhou sa stala staroslovienčina popri gréčtine, hebrejčine a latinčine
štvrtým liturgickým jazykom v živote Cirkvi. Zásluhou Konštantína a Metoda naši
slovenskí predkovia nastúpili cestu náboženských a kultúrnych dejín. Táto dejinná cesta
pokračovala cez stáročia až po súčasnosť. Tvorila náplň historického vývoja
Slovákov.
Cyrilometodská tradícia zapustila v dejinách Slovákov pevné korene, označujeme ju
ako „ Dedičstvo otcov“. Táto tradícia sa stala hybnou silou slovenských dejín.
Významní slovenskí náboženskí, národní a kultúrni dejatelia ako boli: Ján Baltazár
Magin – pochovaný je v kostole v Dubnici nad Váhom, Anton Bernolák, Štefan
Moyses, Ľudoví Štúr, Andrej Radlinský, Štefan Závodník a mnohí ďalší, sa hrdo
dovolávali cyrilometodskej epochy. Nadväzovali na ňu a čerpali z nej silu do
ďalšieho života. Videli v tom základ a perspektívu pre náboženský, národný
a kultúrny život Slovákov.Najmä v ťažkých chvíľach národných dejín sa
slovenský ľud opieral o cyrilometodskú tradíciu.
I naša slovenská súčasnosť hľadí s úctou a vďakou na nehynúce dedičstvo viery
a národnej kultúry, ktorú nám zverili do opatery solúnski bratia a naši národní učitelia
Konštantín Cyril a Metod.Napokon veľkolepé dielo sv. Cyrila a Metoda sa stalo
významným prínosom pre celú kresťanskú a kultúrnu Európu.
Na Slovensku máme veľa kostolov a kaplniek, ktoré sú zasvätené sv. Cyrilovi
a Metodovi. Okrem toho vo viacerých slovenských mestách sú sochy sv. Cyrila
a Metoda. Aj Žilinská diecéza, do ktorej patrí farnosť Dubnica nad Váhom, má
patrónov sv. Cyrila a Metoda. Je chvályhodné, že aj v preambule našej ústavy
máme zakotvenú cyrilometodskú tradíciu.
Počas celého roku 2013 si cirkevné, štátne i regionálne inštitúcie pripomínali toto
významné výročie.
Dom Matice slovenskej a MO Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom k tomuto
významnému výročiu usporiadali pre žiakov dubnických škôl niekoľko
hodnotných podujatí.
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Matica slovenská si pripomenula 150. výročie
Dňa 1.8.2013 sa na Celonárodných oslavách v Martine zúčastnili predstavitelia štátu na
čele s predsedom vlády SR Róbertom Ficom, ďalej členovia politických strán,
zahraniční hostia i členovia Matice slovenskej z celého Slovenska.
Na oslavách sa zúčastnili aj matičiari z Dubnice nad Váhom
Hlavný prejav mal predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD.
Priblížil jej históriu i významné osobnosti, ktoré sa podieľali na jej rozvoji.
Zároveň pripomenul, že v roku 2013 si na Slovensku pripomíname ďalšie významné
výročie a to:
1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a
20. výročie vzniku Slovenskej republiky
Pri tejto príležitosti si s úctou a vďakou spomenul na všetkých, ktorí stáli pri zrode týchto
významných inštitúcií.
Matica slovenská bola založená v roku 1863 z príležitosti 1000. výročia príchodu
sv. Cyrila a Metoda na naše územie.
Za jej prvého predsedu bol zvolený banskobystrický biskup Štefan Moyses. Za
podpredsedu bol zvolený evanjelický superintendent Karol Kuzmány.
Matica slovenská patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie kultúrno spoločenské
inštitúcie na Slovensku.
Vznikla vďaka obetavému úsiliu nadšencov, vzdelancov a organizátorov, ktorí sa spojili
s cieľom zhromažďovať slovenské duchovné a kultúrne dedičstvo, rozvíjať kultúru
a vzdelanosť a všemožne podporovať neľahké postavenie slovenského národa.
Jej strategickým poslaním v súčasnej dobe je upevňovať slovenské vlastenectvo,
prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti a ochraňovať a rozvíjať kultúrne
dedičstvo.
Matica slovenská ponúka aj v 21. storočí vznešené ideály. Prezentuje a rozvíja
kultúrne i duchovné bohatstvo.
Zakladatelia Matice slovenskej postavili jej idey na kresťanských princípoch, kde
podporujú národnú hrdosť a nadväzujú na duchovný odkaz našich vierozvestcov sv.
Cyrila a Metoda.
Vrcholom druhého dňa v Martine bolo slávnostné otvorenie Parku Sv. Cyrila
a Metoda v areáli Matice slovenskej, ako i odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda
a búst Štefana Moisesa, Karola Kuzmányho a Jána Francisciho.

Premiér chválil Maticu slovenskú
Z príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej v Martine so svojim príhovorom
vystúpil aj premiér Róbert Fico.
Maticu slovenskú, podľa premiéra, treba všade tam, kde sa vytráca mravnosť
myslenia a konania.
Premiér zdôraznil, že „Nikto doteraz nesformuloval zmysel života, poslanie
a úlohy slovenského národa lepšie, než je to zapísané v stanovách Matice
slovenskej.
Matica vznikla ako spolok demokraticky zdola, aby vytvárala vedomie slovenskej aj
slovanskej súdržnosti.
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Stala sa z nej vedecká inštitúcia, v ktorej sú prvopočiatky vedeckých ústavov dnešnej
Slovenskej akadémie vied. V Matici sa tiež zrodilo múzejníctvo v Muzeálnej slovenskej
spoločnosti a v Matici sa tiež zrodili základy archívnictva, knihovedy, etnografie,
zbierania ľudovej slovesnosti, zvykov a tradícií.
V Matici je fundament prvého vedeckého skúmania vlastnej histórie. Matica sa stala
základom všetkého vzdelania, ktoré dnes rozvíjame v slobodnom štáte.
Hoci je to inštitúcia nadstranícka, paradoxne sa v jej myšlienkových dielňach zrodil
slovenský politický národ, ktorý vedome začal brániť vlastné občianske práva.
Nezakrývam, že v konaní Matice sa vyskytovali a vyskytujú aj chyby, veď nikto
nie je neomylný. Avšak 150 rokov trvajúce bytie Matice slovenskej je obdivuhodné.
Chcem požiadať predstaviteľov Matice slovenskej, aby svojimi rozdielnymi
postojmi nedávali zámienku večným kritikom na ďalšie križiacke výpravy voči
národnej ustanovizni. Práve v dnešných časoch potrebujeme štátotvornosť Matice
slovenskej.
Ak mala Matica slovenská význam pred 150-timi rokmi, tak ho má aj teraz. Matica má
jednu veľkú a významnú úlohu, vrátiť tomuto národu to, čo mu zobrali.
Zobrali mu ľudové tradície, berú mu jeho dobrotu, jeho srdečnosť a núkajú mu
bulvárnu kultúru.
Chceme jesť potraviny, ktoré sa tu dorobia, nechceme dovážané potraviny, chceme,
aby naši mladí ľudia obrábali pôdu, aby nechodili za prácou do zahraničia.“ Pripomenul
na záver príhovoru premiér.
„ Matica slovenská chce pestovať ďalších 150 rokov vlastenectvo hodné tretieho
tisícročia.“
Na záver slávnosti zdôraznil predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

L E G E N D A o Slovensku
Bohatstvo slovenského národa
Túto legendu pred niekoľkými rokmi, v dubnickom kostole, povedala vzácna umelkyňa
Darinka Laščiaková, v rámci vianočného programu, ktorý organizovalo odd. kultúry.
Od Dubničanov za ňu zožala veľký a dlhotrvajúci potlesk.
Vzhľadom k tomu, že v tomto roku si Slovenská republika pripomína 20. výročie svojho
vzniku a Slováci si pripomínajú 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše
územie, bude aktuálne, keď si túto legendu znovu pripomenieme.
Veľké duchovné bohatstvo nášho ľudu sa zachovalo v povestiach, legendách,
príbehoch i ľudových piesňach. Vnuci sa ich učili od starých mám a tak sa zachovali do
dnešných čias.
Aby sa s touto legendou mohli oboznámiť aj ďalšie generácie Dubničanov,
uverejňujeme ju aj v mestskej kronike. Legenda vo veľkej miere charakterizuje
vlastnosti a povahu slovenského národa. Preto je taká obľúbená.
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Začiatok legendy:
Autor: Maroš Madačov
„ Ľudia už na potopu sveta zabudli a zasa ich bolo čoraz viac. Keď ich už bolo toľko, že
nemohli vyžiť v starej krajine, prikázal im Pán Boh, aby sa rozišli po celom svete.
Nepustil ich s prázdnymi rukami. Každému národu dal osobitnú reč a osobitné
bohatstvo.
Veľmi rušno a živo bolo, keď sa národy zišli pred Božím trónom, kde im Pán Boh
dával dary, aké si žiadali:
- Daj nám, Pane, úrodnú veľkú krajinu !
- Daj nám, Pane, silu a moc !
- Daj nám, Pane, slávu a múdrosť, aby sme boli slávni vo svete !
I rozdával Pán Boh, kým bolo z čoho, rozdával plným priehrštím.
Na samom konci idú pred Boží trón Slováci. Idú úctivo, je ich len hŕstka,
najmenej zo všetkých.
- Vitajte, deti moje, a prečo idete až nakoniec ?
- Ach, odpusť Otče, väčšie národy nás odsotili, malý národ by sa darmo tisol
dopredu.
- A čože vám dám, keď si veľké zeme, moc a slávu už rozobrali iné národy.
My nežiadame veľké zeme, nedychtíme po moci ani po sláve, len o jedno
prosíme, o Tvoju lásku, aby si Slovákov večne miloval!
- O lásku prosíte, dar nad všetky dary na svete ? Keď teda lásku chcete,
lásku vám dám, slovenský národ budem naveky milovať!
I usmieva sa dobrý Pán Boh, usmieva sa na Slovákov ako otec na deti, lebo
ich prosba sa mu spomedzi prosieb všetkých národov najviac páčila.
Ale kdeže sú hranice Božej štedrosti, ktože ju kedy do dna vyčerpá ?
I namáča si Pán Boh prst v rajskej studni a dotkne sa jazyka Slovákov:
- Dám vám do daru najkrajšiu reč, akú iní ľudia na zemi nemajú. Slovenská
reč bude taká ľubozvučná, ako keď v nebi spievajú anjeli. Taká príjemná,
ako keď vetrík veje v máji. Taká sladká, ako keď dieťa teší matka. Taká
milá, ako keď sa usmeje nevinné dieťa.
Druhý raz načiera Pán Boh do nebeského raja, berie z neho najkrajšie piesne
a kladie ich do úst Slovákom:
- Dávam vám do daru aj piesne, najkrajšie na svete. Keď vaše devy zaspievajú,
vtáčiky zmĺknu, zazurčia potôčiky, spev slovenských dievčat na raj premení
vašu zem!.
Aj tretí ráz sa Pán Boh usmieva na Slovákov.
- Napokon vám dávam aj krásnu vlasť pod Tatrami, to bude vaša otčina. Tam
obrábajte svoje role, tam zachovávajte otcovské mravy, kresťanskú vieru,
reč slovenskú. A keby aj súženie prišlo na vás, nezúfajte, ja vás vždy
budem nosiť v otcovskom srdci. Ja vám vždy pomôžem! “
- Toľko legenda.
- O, vďaka Ti, Pane, vďaka, že si nezabudol na Slovákov.
I žijú Slováci pod Tatrami, i bývajú už vyše tisíc rokov vo svojej otčine. A budú
žiť i naďalej, lebo slovenský národ Bohu slúži a Pán Boh svojich verných vždy
chráni.
Na záver tejto vzácnej legendy pripomenul jej autor Maroš Madačov.
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Z dôležitých O Z N A M O V MsÚ
Uzatvorenie železničného priecestia
Dňa 15.2.2013 Referát dopravy MsÚ občanom Dubnice nad Váhom oznámil, že z
dôvodu modernizácie železničnej trate bude v zmysle platného stavebného povolenia a
projektovej dokumentácie od 18. 2. 2013 uzatvorené železničné priecestie pri
reštaurácii Šanghaj. Od 22. 2. 2013 bude zriadené železničné priecestie pre chodcov.

Výmena preukazov
Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím"
a preukazov
„Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu"
Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP") a preukazy
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz
ŤZP/S")
vydané podľa zákona účinného
do 31. decembra 2008
platia len do 31. decembra 2013
aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia".
Preukazy sa vymieňajú od 1.1.2009, teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z.z. o
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S sa realizuje počas úradných hodín v
sídle Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, ul. M. R. Štefánika 20, na oddelení
peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností , 1. posch. číslo
dverí B 114 pre okres Trenčín a na pracovisku úradu v Dubnici nad Váhom, ul.
Bratislavská 380/31, prízemie, číslo dverí A 138 pre okres Ilava.
Výmena preukazov je bezplatná.
K výmene je potrebné predložiť:




preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S,
identifikačný preukaz (občiansky preukaz)
aktuálnu fotografiu veľkosti 3x4 cm (nepoužitú)

Rozsiahla výluka
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) dňa 15.11.2013 oznámila, že z dôvodu
rozsiahlej výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na trati Ladce Trenčín v období od 24. do 29. novembra 2013 prichádza k výrazným
obmedzeniam v jazde niektorých osobných vlakov. Keďže časť z nich zabezpečujú
dochádzku do zamestnania a škôl, prípade nebude zabezpečovaná časť prípojov na
Považí na rýchliky smer Bratislava, ZSSK odporúča cestujúcim o týchto závažných
zmenách sa informovať vopred.
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Počasie
V roku 2013 sme mali mimoriadne chladné počasie
Počas posledných desiatich dní marca 2013 bolo na Slovensku mim oriadne chladno.
Teplota vzduchu bola takmer stále a takmer na celom území hlboko pod dlhodobým
normálom. V Dubnici nad Váhom 3. 4. 2013 do rána, pri teplote + 1 stupne C, opäť
napadol sneh. Sneh padal už niekoľko dní a bolo chladno. Snehu bolo dosť aj na
Veľkonočný pondelok 1.apríla. Čo bolo nezvyklé. No ani tieto poveternostné
podmienky neodradili polievačov, hoci ich bolo menej.
Takéto chladné počasie nebolo už dlhé roky. Aj starší Dubničania hovoria, že takúto
dlhú zimu si nepamätajú. Dubnický kňaz don Jozef Kosmál spomínal, že si pamätá na
takúto zimu, ktorá bola v roku 1951, keď bol vojakom.
V minulých rokoch už mali záhradkári o takomto čase viaceré plodiny zasadené.
V Bratislave na letisku bola priemerná teplota celého sledovaného obdobia 0,0°C čo
znamená, že posledných desať marcových dní bolo v Bratislave ako celok
najchladnejších za minimálne 63 posledných rokov. Za chladné počasie v závere
mesiaca mohol arktický front. Dňa 30. marca 2013 napadalo na niektorých miestach
západného a stredného Slovenska 15 až 40 cm nového snehu.
V okolitých štátoch, hlavne na Ukrajine to bolo oveľa horšie. Napadlo toľko snehu,
že to bolo najviac za posledných 100 rokov. V krajine to spôsobilo obrovské problémy
v domácnostiach a hlavne v doprave. Pri odstraňovaní snehu musela pomáhať
i armáda.
Miera nezamestnanosti k 31.12.2013
Okres Ilava : 9,07 %
Trenčiansky samosprávny kraj: 10.74 %
Slovenská republika: 13,50 %
Počet registrovaných nezamestnaných, ktorí mohli nastúpiť do práce, v poslednom
mesiaci 2013 dosiahol 364 225 ľudí. Oproti predchádzajúcemu roku sa rady
nezamestnaných znížili o takmer 26 000 osôb.
Tradične najvyššiu nezamestnanosť mali regióny na strednom a východnom
Slovensku.
Najmenej nezamestnaných bolo v Bratislave a okolí, kde je najvyššia životná úroveň
z celého Slovenska. Slovensko sa v EÚ zaraďuje k štátom, ktoré majú vyššiu
nezamestnanosť, než je priemer EÚ. Vysoký počet nezamestnaných je jedným
z najväčších problémov exportne orientovanej slovenskej ekonomiky.
Slovenská centrálna banka predpokladá, že v roku 2014 sa bude situácia na trhu
práce zlepšovať.
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Zoznam obyvateľov narodených v roku 2013
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
47

Meno

Priezvisko

Melánia
Tobias
Tamara
Juraj
Petronela
Natália
Milan
Karin
Peter
Dušan
Nela
Brendan Fergus
Tomáš
Šimon
Lukáš
Katarína
Kristína
Adam
Damián
Adam
Terézia
Klára
Jakub
Patrik
Jenifer
Nicolas
Samuel
Tomáš
Linda
Aneta
Sára
Nikola
Leonard
Adam
Markus Minu
Lucas
Simona
Diana
Jakub
Lucia
Juraj
Sofia
Matej
Kristína
Dominika
Viktória
Marko

Andraščiková
Andrejco
Andrejcová
Antala
Bagínová
Bagínová
Bahno
Bajzíková
Baláž
Baláž
Bazalová
Bednárik Giblin
Belanský
Belúch
Bezecný
Blašková
Blašková
Blažek
Blcha
Bórik
Brigáňová
Bugalová
Bulejko
Calpaš
Cicková
Cigánik
Cyprian
Čelko
Červienková
Čupanová
Dašková
Dašková
Decký
Denke
Dho
Dian
Dohnanská
Dolinková
Domen
Doskočilová
Ďurech
Dvorská
Fatrsík
Fraňová
Frická
Füsiová
Gabčo
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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
98
99

Ema
Tamara
Patrik
Vivien
Natália
Karolína
Dušan
Jasmin
Sára
Jakub
Leo Xaver
Kristián
Mia
Miriam
Kristián
Juraj
Juliana
Kristína
Michal
Erik
Alex
Denisa
Nathan Jan
Matúš
Ivona
Peter
Robert
Tamara
Martin
Jakub
Tobias
Sára
Nikol
Ján
Matias
Júlia
Nikol
Jakub
Lukáš
Hanna
Sophia
Ella
Markéta
Ondřej
Eliška
Liam
Martin
Marko
Rebeka
Natália
Michaela
Tomáš

Gašpercová
Gažová
Goga
Goláňová
Gombárová
Gräffingerová
Gregor
Gregová
Griačová
Grúlik
Gunár
Gurín
Gurínová
Hadvigová
Halo
Hejl
Herdová
Hírešová
Hlatký
Hlavna
Hnilica
Hnilicová
Hofierka
Holba
Hollá
Horečný
Hrachovec
Hrnčiariková
Hromka
Hudcovský
Húdek
Hunáková
Huňová
Chalupek
Chlebana
Chudová
Ižvoltová
Jáňa
Jancovek
Jandová
Janišová
Jelinková
Jirkovská
Jiříček
Jurašková
Kadlečík
Kalafút
Kamenčík
Kebisková
Kebísková
Kelemecová
Kiška
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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
148
149
150
151

Emily
Patrik
Michal
Adam
Melany
Mia
Štefan
Jakub
Sofia
Miloslav
Mathias
Patrik
Bianca Lourdes
Melisa
Ľuboš
Matias
Sofia
Jakub
Miroslav
Natália
Adam
Emma
Dorota
Wendy Zia
Timea
Sofia
Liliana
Simona
Matias
Kristína
Patrik
Lilien
Mário
Maroš
Sára
Sofia
Nela
Seray
Lukáš
Zoja
Zuzana
Tobias
Adam
Michal
Zara
Eliška
Jessica
Daniel
Lukas
Karolína
Eliška
Aneta

Kišková
Kolár
Komada
Komorovský
Kondisová
Koníčková
Koperniech
Koperniech
Kopilcová
Kosmač
Koštál
Kováč
Kováčiková
Kováčiková
Koyš
Kozík
Kuczera
Kučo
Kuman
Kumanová
Kundrík
Kurucová
Kurusová
Kusovská
Kušnierová
Kvasničková
Kytová
Lacová
Lančin
Laššová
Lezo
Libičová
Lukáčik
Maják
Majerechová
Majerníková
Marienková
Marinová
Marták
Martáková
Masaryková
Meliš
Miakiš
Miakiš
Miklovičová
Mirgová
Mišurová
Miženko
Mollek
Mončeková
Moravčíková
Mulíková
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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
198
199
200
201
202
203

Timur
Sebastián
Lukáš
Boris
Emma
Andrea
Jakub
Pavol
Matej
Nikola
Adela
Patrik
Lívia
Nella
Jakub
Teo
Nina
Karolína
Vladimír
Matúš
Eliška
Lara
Ema
Sebastián
Jakub
Petronela
Lilian Katarína
Viktória
Oliver
Marko
Ema
Lukáš
Diana
Nela
Simona
Lilien
Nela
Rebeka
Michal
Adrián
Richard
Dávid
Matej
Linda
Adrian
Júlia
Martin
Oliver Matthew
Nelly
Marek
Sofia
Vratko

Murko
Neupauer
Novosád
Novotný
Obrancová
Okuliarová
Olejka
Ondrejička
Oršula
Osúchová
Pagáčová
Paľa
Pálková
Palkovič
Palme
Pastorek
Pastorková
Pavlovičová
Pecko
Pejko
Peťovská
Petríková
Petrovská
Piatrik
Pilár
Pilzová
Platko
Polková
Prekop
Prekop
Prievozníková
Prikryl
Pučeková
Púčiková
Púčková
Putalová
Putalová
Rácová
Rajec
Rek
Remšík
Rendek
Repka
Riečická
Roháč
Rybárová
Rybecký
Rychtárik
Samulová
Sasák
Semeráková
Schmidtbauer
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204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Gréta
Nela
Leonard
Chiara
Alexandra
Ján
Patrik
Cyril
Nikola
Izabela
Miroslav
Natália
Terézia
Jakub
Laura
Mia
Sofia
Timotej
Michaela
Stela
Marko
Aaron Frank
Dominika
Martina
Zuzana
Miloš
Viktória
Malak Antonia
Jakub
Helena
Pavol
Tamara
Tomáš
Tamara
David
Lucia
Dominika
Edmund Peter
Michal
Veronika
Dávid
Martin
Kristína
David
Marko
Michal
Sebastián
Sophie
Lucas
Nicoletta
Veronika
Samuel

Schwandtnerová
Sieklová
Siheľský
Sirotná
Slaninková
Slezák
Slováček
Smatana
Stehlíková
Strapková
Strnád
Strnadová
Sumegová
Súster
Šandorčinová
Šarközyová
Šarközyová
Šatka
Šišovská
Škorecová
Škvaro
Štefke
Štefúnová
Šupáková
Šuranová
Švec
Švihoríková
Taha
Takáč
Tarabová
Teluch
Tomíková
Tomša
Trepáčová
Turza
Urbániková
Václavová
Vallo
Vangorík
Vanková
Vároš
Vojtáš
Volníková
Vozár
Vrábel
Vrbinský
Vyhlídal
Wolf
Zapotoka
Zuzíková
Žáčiková
Žiaček
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256 Alex
257 Radovan
258 Alexandra

Živčic
Živčic
Živčicová

Zoznam obyvateľov, ktorí zomreli v roku 2013
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

Meno

Priezvisko

Alena
Štefan
Ladislav
Anna
Milan
Dezider
Pavol
Helena
Igor
Táňa
Maria
Mária
Miroslav
Maria
Danka
Libuše
Mária
Eva
Pavol
Jolana
Maria
Miroslav
Anna
Štefan
Juraj
Margita
Jozef
Vojtech
Ferdinand
Eva
Peter
Kamil
Ladislav
Anton
Jaromír
Irena
Ema
Miloslav
Ivan
Ivan
Michal
Jakub

Bačíková
Bagin
Bajana
Bajanová
Baláž
Balog
Báž
Bednáriková
Brezina
Bulová
Cíbiková
Cigániková
Cyprian
Cyprianova
Čajová
Červeňanská
Čulagová
Dekanova
Dian
Dianová
Dobiašová
Dorociak
Drábiková
Dubnička
Duhár
Duhárová
Ďuriš
Eliáš
Ferech
Filípková
Florek
Florek
Gahér
Galbo
Gálik
Galková
Gašparíková
Goláň
Gračko
Gramblička
Grznár
Habšuda

Rok narod.
1953
1946
1946
1946
1967
1947
1950
1931
1944
1988
1985
1952
1959
1933
1962
1934
1947
1953
1931
1932
1926
1952
1952
1919
1927
1925
1947
1933
1937
1957
1930
1938
1932
1925
1978
1927
1930
1951
1965
1961
1927
1927
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43
44
45
46
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

František
Oľga
Ľudmila
Zuzana
Milena
Elena
Anna
Jozef
Stanislav
Helena
Mária
Terézia
Agnesa
Anna
Ľubomír
Nina
Soňa
Eva
Koloman
Jozef
Emil
Mária
Božena
Daniel
Jozef
Marta
Jaroslava
Amália
Jaroslav
Helena
Milan
Michal
Oľga
Anna
Anna
Zuzana
Irena
Jan
Rastislav
Peter
Soňa
Lýdia
Vladimír
František
Slávka
Pavel
Ladislav
Hana
Iveta
Anastazia
Karol
Miroslav

Habšuda
Haličkova
Hasidlová
Heráková
Hladká
Hlasicová
Horálková
Horváth
Hošala
Hrudkayová
Hrušková
Hudecová
Hudecová
Hujová
Hvožďara
Chuchelová
Ištenešová
Ištenešová
Jakab
Jánošík
Jánošík
Janovičová
Jelínková
Juhás
Jurík
Kadlečíkova
Karasová
Kindlová
Kiška
Kleinová
Kolenčík
Kollár
Koníčková
Kopáčiková
Kopecká
Koreňová
Košťálová
Koštial
Kovařík
Kôpka
Kršiakova
Kubalošová
Kuciferec
Kupka
Kuricová
Kuruc
Kusenda
Kvasnicová
Kvasničková
Kyselicova
Labo
Lacko

1929
1955
1947
1939
1954
1919
1935
1930
1941
1927
1932
1938
1935
1924
1950
2006
1977
1948
1928
1943
1932
1936
1932
2009
1941
1946
1963
1927
1970
1941
1942
1940
1936
1932
1943
1932
1924
1930
1919
1956
1953
1949
1968
1934
1976
1936
1929
1948
1964
1947
1945
1952
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95
96
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

Ondrej
Matúš
Jozef
Ľubomír
Katarína
Miroslav
Vladimír
Jozef
Emília
Vladimir
Johanna
Jozef
Miroslav
Vincencia
Jarmila
Rudolf
Stanislav
Jozef
Jozefína
Margita
Martin
Peter
Pavel
Emma
Serafín
Emília
Magdaléna
Gabriela
Anna
Mária
Oľga
Adela
Alena
Mária
Rozália
Milan
Štefan
Anton
Jozef
Ján
Ján
Peter
Ján
Lukáč
Blažej
Edita
Filip
Emília
Vaclav
Oľga
Viktor
Mária

Lacko
Lehotský
Liška
Martinický
Martišová
Matuščin
Mazán
Merka
Meššinová
Michalec
Mikulíková
Minárech
Mišák
Mišková
Mlčoušková
Moláček
Moško
Moško
Mošková
Mošková
Mutala
Mutala
Novotný
Obrancová
Olexa
Ollingerová
Ondrušeková
Opatová
Palková
Panenková
Patáková
Paulínyová
Pecková
Pejková
Pipitová
Plešo
Plevko
Podolák
Polakovič
Poruban
Prekop
Provodovský
Pružinec
Pšenek
Púček
Rábeková
Rajec
Rebrova
Repka
Ridošková
Romaňák
Rózsahegyiová

1917
2005
1940
1964
1923
1964
1956
1962
1923
1946
1926
1950
1954
1932
1954
1956
1958
1951
1927
1925
1950
1983
1923
2013
1930
1927
1926
1969
1931
1918
1921
1929
1960
1922
1923
1946
1923
1959
1951
1945
1952
1971
1944
1927
1939
1929
1932
1949
1930
1934
1934
1944
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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

Katarína
Ondrej
Ivan
Irena
Pavol
Ján
Zdenka
Milan
Vlasta
Ľudmila
Anna
Jaroslav
Rudolf
Irena
Božena
Peter
Maria
Dušan
Antónia
Alžbeta
Peter
Vojtech
Mária
Tomáš
Metodeja
Valéria
Ľudovít
Jaroslava
Pavel
Andrej
Anna
Rudolf
Margita
Dominik
Ivan
Marian
Rudolf
Miroslav
Dušan
Pavel
Ľubomír
Maria
Filoména
Zdenek
Jozef
Pavol
Hana

Sedláčková
Siheľský
Sirotný
Sklenárová
Skrutek
Slávik
Slavikova
Solár
Srncová
Steinerová
Stráňavová
Strapko
Svoboda
Svorníková
Sýkorová
Szabo
Szucsova
Šelinga
Ševcechová
Šillerová
Šlesar
Šmotlak
Šoporová
Štefún
Štummerová
Šumichrastová
Šuška
Švabová
Švajda
Tarkoš
Trojanovičová
Trtala
Uherková
Uhlík
Urban
Valášek
Vaško
Vítek
Vojtech
Vrábel
Vrtlík
Vysocká
Zábojníková
Zapletal
Zaťko
Zelík
Zelinková

1943
1951
1944
1931
1953
1946
1927
1933
1931
1942
1932
1950
1937
1942
1928
1948
1936
1948
1923
1931
1956
1931
1957
1986
1919
1928
1926
1959
1926
2009
1960
1962
1922
1930
1922
1957
1944
1939
1940
1939
1938
1931
1937
1930
1943
1930
1947
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Výročná správa

Mesta Dubnica nad Váhom
za rok 2013
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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: severozápad Slovenska, stredné Považie
Susedné mestá a obce: mestá - Ilava, Nová Dubnica, Trenčianske Teplice
obce - Klobušice, Kolačín, Bolešov, Trenčianska Teplá
Celková rozloha obce:
4 914 ha
Nadmorská výška:
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.
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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.
Logo mesta nie je oficiálne schválené, ale vo
všeobecnosti zaužívané a používa sa na
listiny a propagačné materiály.

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

Kultúrne 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 Reima
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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”.
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ThDr. Anton Bagin (1923 - 1992) - po vysviacke za kňaza pôsobil 20 rokov ako kaplán
v Dubnici nad Váhom. Anton Bagin patril k popredným zveľaďovateľom cyrilo-metodskej
tradície na Slovensku. Svedčia o tom jeho knižné práce ako sú: Cyrilo-metodské kostoly
a kaplnky na Slovensku, Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava, Život
Gorazda a Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov.
Matej Laczo (1939 – 1998) - vo svojich 14. rokoch sa začal zaoberať cyklistikou.
Československým reprezentantom bol v rokoch 1962 – 1968. Víťaz v pretekoch Okolo
Slovenska v roku 1964. Dlhoročný tréner dubnických cyklistov a hlavný organizátor
Medzinárodných dní cyklistiky.
Prof. Ing. Herbert Ďurkovič CSc. (27.12.1928 - 28.03.2007)
Profesor Ďurkovič zastával významné hospodárske a verejné funkcie. Bol prvý
generálny riaditeľ zoskupenia strojárskych a metalurgických závodov na Slovensku.
Pôsobil ako poslanec Národného zhromaždenia Československej republiky, predseda
Slovenskej plánovacej komisie, podpredseda vlády ČSSR a stály zástupca
Československa v RVHP, predseda Slovenskej plánovacej komisie a podpredseda
SNR.
Ján Zachara (27. 8. 1928) - mesto Dubnica nad Váhom má aj svojho olympijského
víťaza. Bol ním 57 kg boxer, ktorý bol dvakrát majstrom Slovenska v rokoch 1947 –
1948, štyrikrát majstrom Československa 1951, 1954 - 1956. Pätnásť aktívnych rokov v
tomto športe, ďalšie roky ako tréner. Ján Zachara patrí k tým vyvoleným, ktorým sa
splnil olympijský sen. Po víťazstve v perovej váhe do 57 kg stál na najvyššom stupni.
Olympijským víťazom sa stal v Helsinkách v roku 1952. Pamätníci hovoria, že
jeho box bol skutočný šerm päsťami. Ján Zachara bol poctený organizáciou UNESCO
titulom Rytier fair play.
Jozef Kurjak (1935 - 2009) - dubnický maliar, grafik, predstaviteľ dubnickej
monumentálnej tvorby, art protis. V rokoch 1959 – 1960 zakladateľ Výtvarnej Dubnice.
Od roku 1963 bol členom Slovenského zväzu výtvarných umení.
Jozef Vydrnák (27.3.1961) - v kresbe, maľbe a grafike sa vzdelával u akad. maliara
Mariana Súčanského v Trenčíne. Od roku 1986 žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Je
predstaviteľom tzv. „dubnickej školy“, kde ide o autorov, ktorí vyžarujú bytostnú energiu
v kresbe. Autor mnohých výstav doma i v zahraničí.
Pavol Demitra (1974-2011) - odchovanec dubnického hokeja, bývalý útočník NHL.
Jeden z najlepších svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami.

Demografické údaje
K 31.12. 2013 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 24 693
obyvateľov, z toho 12 114 mužov a 12 579 žien. Na prechodný pobyt bolo v Dubnici
nad Váhom prihlásených 667 obyvateľov.
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
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Migrácia obyvateľstva v roku 2013:
počet prisťahovaných – 263
počet odsťahovaných – 453
počet narodených – 242, z toho 116 mužov a 126 žien
počet úmrtí – 192, z toho 102 mužov a 90 žien
v rámci mesta trvalý pobyt zmenilo – 570 obyvateľov.
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2006 - 2013
Rok
Počet
obyvateľ
ov

2.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

25 427 25 443 25 247 25 182 25 088 24 954 24 831 24 693

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 2011.
Primátor mesta:
Zástupca primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:

Ing. Jozef Gašparík
Ing. Ján Tatar
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, 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,
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,
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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

5,3%
1 poslanec

31,6%
6 poslancov

3.

Činnosť oddelení mestského úradu

Prednosta MsÚ:

Ing. Pavol Kubečka

Organizačná schéma MsÚ k 31.12.2013:

-118-

Nezávislý kandidát

Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie
ROZPOČET MESTA
Návrh rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015 bol spracovaný a predložený MsZ na
schválenie v legislatívne určených termínoch. Posledné zasadanie MsZ v roku 2012,
ktoré sa konalo 13. 12. 2012 prijalo k tomuto materiálu uznesenie číslo 425/2012
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
neprijalo uznesenie k predloženému návrhu v znení
A) schvaľuje
rozpočet mesta na rok 2013 vrátane programov a podprogramov
B) berie na vedomie
rozpočet mesta na roky 2014 – 2015 vrátane programov a podprogramov.
Takto formulované uznesenie znamenalo, že mesto v roku 2013 začalo svoje
hospodárenie v rámci rozpočtového provizória. Počas neho mohlo mesto podľa § 11
zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čerpať výdavky
v objeme 1/12 rozpočtu mesta schváleného MsZ. To znamená, že za základ pre
výpočet 1/12 sa vzal rozpočet mesta z roku 2012. Počas provizória sa napríklad
nemôžu začať ani žiadne nové investičné akcie a tak bol na februárové rokovanie
MsZ opätovne predložený návrh rozpočtu mesta na roky 2013 – 2015. Na zasadnutí
28. 2. 2013 bolo prijaté uznesenie číslo 4/2013 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
a) schvaľuje
rozpočet mesta na rok 2013 vrátane programov a podprogramov so zapracovanými
pripomienkami:
1) program 1. Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva, podprogram
1.1 Riadenie mesta
položka 633, podpoložka 633016 Reprezentačné výdavky znížiť o 7 000 eur na 7
250 eur,
2) program 4. Kultúra a kultúrne dedičstvo,
podprogram 4.2 Rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta a kultúrnych
podujatí
položka 637, podpoložka 637004 všeobecné služby (Dubnické noviny) znížiť o 3
000 eur na 10 800 eur,
podprogram 4.5. Dubnické múzeum
znížiť o 10 000 eur na 127 000 eur,
3) program 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj, podprogram 6.3
Starostlivosť o majetok mesta v správe mestskej príspevkovej organizácie
DUMAT
znížiť o 40 000 eur na 500 384 eur,
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4) ušetrené finančné prostriedky vo výške 60 000 eur presunúť do podprogramu
6.2 Správa majetku, položka 635, podpoložka 635006 Rutinná a štandardná
údržba budov, priestorov a objektov,
5) program 5. Životné prostredie, podprogram 5.2. Odpadové hospodárstvo
položka 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia, podpoložka 717001
znížiť o 15 000 eur,
6) ušetrené finančné prostriedky vo výške 15 000 eur presunúť do programu 7.
Školstvo
podprogram 7.1 Materské školy, 7.1.5 rekonštrukcia objektov MŠ v meste vo
výške 10 000 eur,
podprogram 7.8 Riadenie školstva, 7.8.3 Havárie a nutné opravy na ZŠ a ŠZ
vo výške 5 000 eur na realizácia oplotenia a brány v ZŠ s MŠ CI,
7) program 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj, podprogram 6.1
Výstavba kapitálové výdavky, položka 716 Prípravná a projektová
dokumentácia,
Urban. štúdia obytný súbor Nad Brehom vypustiť 8 297 eur,
štúdia a PD parčík pri Plastike Panny Márie - revitalizácia vypustiť 7 000 eur,
8) ušetrené finančné prostriedky vo výške 15 297 € presunúť do podprogramu 6.1
Výstavba, položky 717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenia,
podpoložka 717 003 Stavebné úpravy, nešpecifikovaná rezerva – havarijné stavy,
s cieľom prednostného použitia na úpravy chodníkov a MK, s rozpracovanými
podpoložkami v 6 miestnej ekonomickej klasifikácií v Programe 5. Životné
prostredie a v Programe 6. Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj na
konkrétne jednotlivé akcie.
b) schvaľuje
použitie rezervného fondu
konkrétne akcie:

ako kapitálové výdavky v sume 300 963 eur na

ba) rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru v sume 50 128 eur,
bb) rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č. s. 643 v sume 63 750 eur,
bc) rozšírenie parkoviska Pod hájom č. s. 1097 v sume 92 085 eur,
bd) rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Štúrovej a priestoru pred
budovou VÚB – Námestie Matice slovenskej v sume 95 000 eur.
c) berie na vedomie
rozpočet mesta na roky 2014 – 2015 vrátane programov a podprogramov.
Uvedené akcie vo schválených objemoch aj s ich finančným krytím boli
premietnuté do rozpočtu mesta a po tomto doplnení bol rozpočet mesta
zverejnený a mesto sa ním riadilo.
Pri obhliadkach miestnych komunikácií po ukončení zimnej sezóny 2012/2013 sa
zistil kritický stav ich veľkej časti. Odstránenie najkritickejšieho stavu si vyžiadalo
investičné výdavky, resp. výdavky kapitálového charakteru, ktoré bolo možné hradiť
z rezervného fondu mesta. Preto bol na schválenie MsZ predložený materiál, ktorý
obsahoval popis týchto kritických miest a návrh na riešenie. Následne MsZ na
svojom zasadnutí 9. 5. 2013 prijalo uznesenie číslo 184/2013 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
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schvaľuje
použitie rezervného fondu ako kapitálové výdavky v sume 220 500 eur na konkrétne
akcie:
a) dokončenie rekonštrukcie mestskej komunikácie na ulici Štúrova v sume 80 900
eur,
b) rekonštrukcia mestskej komunikácie Hasičská - časť Pod hájom v sume 34 600
eur,
c) rekonštrukcia časti mestskej komunikácie na ulici Hurbanova v sume 85 000 eur,
d) rekonštrukcia mestskej komunikácie na ulici Partizánska – prepojenie zo št. cesty
I/61 po napojenie na ul. Hasičská v sume 20 000 eur.
O uvedené akcie a) až d) zvýšiť kapitálové výdavky v Programe 6.1 a 6.2
Starostlivosť o majetok mesta a jeho rozvoj.
Súčasne s riešením kritického stavu miestnych komunikácií bol na podnet skupiny
poslancov predložený aj návrh na zmenu rozpočtu mesta spočívajúcu vo zvýšení
bežných výdavkov mesta a súčasne v zmene zdrojov krytia výdavkov. Po predložení
materiálu bolo prijaté uznesenie číslo 185/2013, v ktorom Mestské zastupiteľstvo
v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
a) čerpanie rezervného fondu vo výške 118 241eur, v roku 2013 na akcie
aa) UŠ Kvášovec – funkčné plochy bývania v sume ................ 7 000 eur,
ab) GP, DÚR, PD zberná komunikácia B2 v sume................... 8 800 eur,
ac) štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat) v sume ............... 12 000 eur,
ad) úprava parkoviska SPK byt.dom č.s.641 v sume ............... 9 856 eur,
ae) úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za ABC v sume3 400 eur,
af) úprava MK Nad kostolom v sume ...................................... 7 000 eur,
ag) úprava chodníka pri s.č. 95-100 v sume .......................... 27 385 eur,
ah) kapitálový transfer pre m.p.o. DUMAT v sume................ .42 800 eur.
b) zníženie transferu pre Dubnické múzeum o sumu 16 759 eur,
c) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.13 v položke 642 o sumu 125 000
eur,
d) zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 1.1 v položke 633 o sumu 10 000 eur
na úhradu reprezentačných výdavkov.
Vývoj v príjmovej časti rozpočtu, najmä transferu pre ZPS DUBINA ako aj spresnenie
grantov a súčasne dodržiavanie metodiky účtovania vyvolalo potreby zmeny
rozpočtu tak v časti rozpočtu bežného ako aj kapitálového. Preto bol spracovaný
materiál, ktorý toto postihoval a súčasne sa do neho premietli i uznesenia 184/2013
a 185/2013. Táto požiadavka na zmenu rozpočtu bola predložená do finančnej
komisie, do mestskej rady aj do MsZ. Toto k zmene prijalo uznesenie číslo
268/2013 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013.
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Dňa 27. 6. 2013 sa konalo ďalšie zasadanie MsZ, na ktorom okrem iných uznesení
bolo prijaté i uznesenie číslo 285/2013 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
a) navýšenie rozpočtu mesta na rok 2013 v kapitole Program 7 - Školstvo,
Podprogram 7.8 - Riadenie školstva, prvok 7.8.3 - Havárie a opravy na ZŠ a
školských zariadeniach o 47 000 eur na celkovú výšku 72 000 eur.
b) čerpanie rezervného fondu vo výške 47 000 eur na odstránenie havarijných stavov
na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v zmysle
bodu a).
Tu došlo k chybnému údaju u predkladateľa, keď pre dosiahnutie celkovej výšky
72 000 eur postačovalo uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 37 000 eur. Takto to bolo premietnuté aj do rozpočtu mesta.
Ďalšiu zmenu rozpočtu si vyžiadalo dokončenie prebiehajúcej akcie „Zníženie
energetickej náročnosti Základnej školy s materskou školou, Centrum II 87, Dubnica
nad Váhom“. V dovtedy platnom rozpočte mesta bolo síce na túto akciu uvoľnených
87 128 eur na výmenu okien zo severnej strany, avšak pre ukončenie
rekonštrukčných prác na tomto objekte a vzhľadom na pozitívny výsledok
hospodárenia za predchádzajúci rok (prebytok hospodárenia prevedený do
rezervného fondu) bol spracovaný materiál, v ktorom bolo navrhnuté riešenie tejto
situácie. K uvedenému problému bolo prijaté uznesenie číslo 288/2013 dňa 23. 7.
2013 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu na dofinancovanie projektu „Zníženie energetickej
náročnosti Základnej školy s materskou školou, Centrum II 87, Dubnica nad
Váhom“ vo výške 200 000 eur.
Na zasadaní MsZ, ktoré sa konalo 26. 9. 2013 bol predložený poslanecký návrh na
riešenie havarijnej situácie v kuchyni školskej jedálne v MŠ Pod hájom. K tomuto
problému poslanci zaujali stanovisko prijatím uznesenia číslo 364/2013 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu na riešenie havarijnej situácie v MŠ Pod hájom 967,
Dubnica nad Váhom vo výške 15 000 eur.
Akceptovanie týchto uznesení v rozpočte mesta spolu s prispôsobením sa vývoju
príjmovej časti rozpočtu a následne premietnutím dopadov do časti výdavkovej, ako
aj zmena, resp. spresnenie metodiky účtovania príjmov či výdavkov je zhrnuté
v poslednom stĺpci tabuľky, ktorá obsahuje rozpočet pôvodne schválený, jeho zmeny
a súčasne platný rozpočet. Značný dopad do príjmov mesta malo najmä vrátenie
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časti finančných prostriedkov určených na financovanie sociálnej starostlivosti
v Špecializovanom zariadení v Prejte pre neobsadenosť zariadenia, spolu
s nenaplnením predpokladaných príjmov. Tento výpadok činil 255 981 eur a o to
malo zariadenie pre seniorov DUBINA aj znížiť svoje výdavky. Keďže na vrátenie
celej čiastky zariadenie nemalo dostatok zdrojov, zriaďovateľ bol nútený riešiť to
formou originálnych kompetencií. Okrem tohto vplyvu boli do „platného“ rozpočtu
premietnuté aj dopady v oblasti školstva, a to jednak výpadok zdrojov z projektov,
z vlastných príjmov škôl a školských zariadení, vyrovnanie 5 % mzdových nárokov
pedagogických zamestnancov a zvýšenie transferu na prenesené kompetencie
normatívne i nenormatívne. K zvýšeniu zdrojov došlo aj získaním grantov v oblasti
kultúry (PONTIS, ENEL) a životného prostredia (RECYKLAČNÝ FOND). Uvedené
prostriedky spolu so zvýšenými poplatkami (legislatívna zmena) čiastočne eliminovali
výpadok príjmov za celé mesto, ktorý bol spôsobený vratkou finančných prostriedkov
ZPS DUBINA. Bežné príjmy boli v rozpočte znížené o 202 226 eur. Pre udržanie
vyrovnaného rozpočtu sa toto zníženie premietlo aj v znížení výdavkov, a to
v nadväznosti na účel, ku ktorému mali finančné zdroje slúžiť.
Vo výdavkovej časti rozpočtu pri dodržaní metodiky účtovania došlo k zmenám
v programoch a podprogramoch, presunom položiek podľa ekonomickej klasifikácie
(stravovanie primátora a hlavného kontrolóra, spracovanie projektu KRIS, zúčtovanie
výdavkov na krízové centrum, vratka finančných prostriedkov za preplatok ceny
pozemkov, náhradná výsadba, resp. údržba zelene z prostriedkov z minulých rokov,
preklasifikovanie výdavkov v oblasti školstva – zamurovanie terás, detské ihrisko,
oprava plotu, atď.), ktoré boli schválené primátorom mesta a sú premietnuté
v programovom rozpočte, vyhodnotenie ktorého je súčasťou záverečného účtu.

ROZPOČET

schválený
rozpočet rok 2013

zmeny

upravený
rozpočet rok 2013

plnenie
rozpočtu rok 2013

bežné príjmy

12 665 044

-341 123

12 323 921

12 527 371

bežné výdavky

11 733 889

-184 710

11 549 179

10 631 354

-917 825

92,05

schodok/prebytok

931 155

-156 413

774 742

1 896 017

1 121 275

244,73

kapitálové príjmy

336 242

0

336 242

37 946

298 296

11,28

kapitálové výdavky

1 584 666

434 925

2 019 591

1 307 006

-712 585

64,72

schodok/prebytok

-1 248 424

-434 925

-1 683 349

-1 269 060

414 289

75,39

finančné operácie príjmy
finančné operácie výdavky

752 285

591 338

1 343 623

1 103 940

-239 683

82,16

435 016

0

435 016

435 016

0

100,00

schodok/prebytok
schodok/prebytok CELKOM

317 269

591 338

908 607

668 924

-239 683

73,62

0

0

0

1 295 881

1 295 881

x

%
plnenia

rozdiel
203 450

101,65

V stĺpci „zmeny“ sú údaje v príjmoch i výdavkoch podľa jednotlivých častí rozpočtu,
ktoré sú súčtom všetkých schválených, či odsúhlasených zmien. Či sa jednalo
o jednotlivé uznesenia MsZ, ktorých realizácia mala vplyv na rozpočet, alebo to boli
zmeny schválené MsZ, resp. odsúhlasené primátorom mesta. Pri premietnutí
všetkých zmien do rozpočtu mesta bola dodržaná zákonná požiadavka, a to
konkrétne, že bežný rozpočet je stanovený ako prebytkový (iný byť nemôže),
kapitálový (môže byť schodkový, vyrovnaný alebo prebytkový) je v prípade roku 2013
schodkový a tento schodok je vykrytý prebytkom rozpočtu bežného a prebytkom
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z finančných operácií. Prebytok finančných operácií sa dosiahol v rozpočte
i v skutočnosti vďaka zapojeniu finančných prostriedkov z minulých rokov, či už
z nevyčerpaných prostriedkov na náhradnú výsadbu či údržbu zelene, prenesených
kompetencií na školstvo, ale najmä zapojením zdrojov z rezervného fondu. O čerpaní
rezervného fondu je informácia v ďalšej časti tohto materiálu.
V súhrnnom vyjadrení sú údaje rozpočtu a jeho plnenia nasledovné:

ROZPOČET

schválený
rozpočet rok 2013

zmena

upravený
rozpočet rok 2013

plnenie
rozpočtu rok 2013

rozdiel

% plnenia

Príjmy celkom

13 753 571

250 215

14 003 786

13 669 257

-334 529

97,61

Výdavky celkom

13 753 571

250 215

14 003 786

12 373 376 -1 630 410

88,36

0

0

0

Schodok/prebytok
celkom

1 295 881

1 295 881

x

Celkový výsledok hospodárenia je prebytok v sume 1 295 881 eur. I keď celkové
príjmy mesta neboli v porovnaní s rozpočtom splnené o 334 529 eur, čo je výpadok
2,39 %, nečerpaním výdavkov o 1 630 410 eur, s 11,64 % nedočerpaním bol
dosiahnutý uvedený výsledok.

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

rozdiel na % plnenia zo
upravený schváleného
rozpočet
rozpočtu
12 527 371
203 450
98,91
plnenie
rozpočtu

% plnenia z
upraveného
rozpočtu
101,65

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

12 665 044

12 323 921

336 242

336 242

37 946

-298 296

11,28

11,28

13 001 286

12 660 163

12 565 317

-94 846

96,65

99,25

Pre hodnotenie rozpočtového hospodárenia sú smerodajné údaje príjmov
a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné
operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú
sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, teda v prípade schodkového
rozpočtového hospodárenia (súčet bežného a kapitálového rozpočtu) sa nimi tento
schodok vyrovnáva.
Plnenie bežných príjmov v percentuálnom vyjadrení v porovnaní s pôvodne
schváleným rozpočtom vykazuje neplnenie o 1,09 %. Hodnota percentuálneho
plnenia voči upravenému rozpočtu je opačná a vykazuje preplnenie o 1,65 %.
Kapitálové príjmy, ktoré ani zmenami rozpočtu upravované neboli, vykazujú
neplnenie o 88,72 %, ktoré bolo spôsobené nesplnením sľubov ministerstva financií
ohľadne refundácie výdavkov na Rekonštrukciu kaštieľa pre Dubnické múzeum –
22130120029 vo výške takmer 300 tisíc eur.
Ako vidieť z údajov v tabuľke, rozpočtové príjmy zostali nenaplnené o 94 846 eur,
keď nerefundovanie kapitálových výdavkov z minulých rokov bolo vyššie ako
preplnenie bežných príjmov.
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Bežné príjmy
(údaje v €)

Daňové príjmy

7 351 295

7 351 295

rozdiel na % plnenia zo % plnenia z
upravený schváleného upravenéh
rozpočet
rozpočtu
o rozpočtu
7 613 531
262 236
103,57
103,57

Nedaňové príjmy

1 876 564

1 577 774

1 559 169

-18 605

83,08

98,82

Granty
Transfery v rámci
VS
spolu

34 457

63 052

60 794

-2 258

176,43

96,41

3 402 728

3 331 800

3 293 877

-37 923

96,80

98,86

12 665 044 12 323 921 12 527 371

203 450

98,91

101,65

Bežné príjmy

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

Zmeny rozpočtu v skupine bežných príjmov znamenali ich zníženie o 341 123 eur,
keď išlo hlavne o pokles transferu pre Zariadenie pre seniorov DUBINA a príjmov
škôl plynúcich z projektov. Toto zníženie tvorilo viac ako 473 tisíc eur. Bolo čiastočne
kompenzované transferom na 5 %-tné zvýšenie miezd v oblasti školstva, zvýšením
transferu na prenesené kompetencie, získaním iných malých transferov a grantov,
ako i zvýšenými poplatkami v nadväznosti na novú legislatívu.
Percentuálne a aj objemovo najväčšiu časť bežných príjmov tvoria príjmy daňové.
Tie zahŕňajú jednak príjem z prerozdelenia daní z príjmu fyzických osôb ako aj
miestne dane z pozemkov, nehnuteľností a z bytov. Druhou významnou položkou
bežných príjmov sú príjmy mesta vo forme transferov v rámci verejnej správy, ktoré
zahŕňajú finančné prostriedky určené na financovanie preneseného výkonu štátnej
správy vo všetkých oblastiach činnosti mesta. Hlavnou položkou nedaňových príjmov
je príjem z poplatkov za komunálny odpad a skládkovanie odpadu. 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.
Hodnotové aj percentuálne plnenie všetkých zložiek bežných príjmov je uvedené
v predchádzajúcej tabuľke.
(údaje v €)
Daňové príjmy
Daň z príjmu
fyzických osôb
Dane z
nehnuteľností
Dane za špecifické
služby
Daň za dobývací
priestor
spolu

schválený upravený
rozpočet rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel
% plnenia zo
na
schváleného
upravený
rozpočtu
rozpočet

% plnenia z
upraveného
rozpočtu

4 722 745

4 722 745

4 948 931

226 186

104,79

104,79

1 779 400

1 779 400

1 721 205

-58 195

96,73

96,73

849 150

849 150

943 284

94 134

111,08

111,08

0

0

111

111

x

x

7 351 295

7 351 295

7 613 531

262 236

103,57

103,57
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Hodnota daňových príjmov v rozpočte nebola žiadnou zo zmien menená. Ich plnenie
na 103,57 % ovplyvnilo najmä plnenie dane z príjmu fyzických osôb, keď podiel
preplnenia tejto skupiny príjmov na daňových príjmoch celkom tvorí 86,25 %.
V rozpočte stanovená hodnota nebola automaticky prevzatá z východísk ministerstva
financií pre rok 2013 ani z ich aktualizácie, ale bola, vzhľadom na skúsenosti
z minulých rokov, modifikovaná a oproti východiskám znížená o cca 5 %. Aj keď
skutočné plnenie oproti schválenému rozpočtu dosiahlo 104,79 %, hodnota
4 948 931 eur nedosiahla hodnotu uvádzanú vo východiskách ministerstva financií
o 116 015 eur, resp. 33 275 eur.
Plnenie daní z nehnuteľností nedosiahlo 100 %. Podrobnejší prehľad poskytuje
nižšie uvedená tabuľka.
(údaje v €)
Dane z nehnuteľností
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň z bytov
spolu

schválený
rozpočet
147 200
1 555 200
77 000
1 779 400

rozdiel
% plnenia zo % plnenia
plnenie
na
schváleného z upraven.
rozpočtu upravený
rozpočtu
rozpočtu
rozpočet
147 200
158 831
11 631
107,90
107,90

upravený
rozpočet

1 555 200 1 476 450

-78 750

94,94

94,94

85 924

8 924

111,59

111,59

1 779 400 1 721 205

-58 195

96,73

96,73

77 000

Aj keď dve z troch položiek dane z nehnuteľností boli splnené nad 100 %, nesplnenie
dane zo stavieb, ktorá tvorí viac ako 87 %-tný podiel na celých týchto daniach,
ovplyvnilo konečnú hodnotu, ktorá dosiahla 96,73 %. I pri stanovovaní príjmov
z miestnych daní v rozpočte mesta na bežný rok sa uvažuje s určitým rizikom, ktoré
je vyjadrené znížením hodnoty príjmov oproti hodnote pohľadávok, ktoré vznikajú
vystavením rozhodnutí o výške daní. V tomto roku boli účtované pohľadávky za túto
oblasť v hodnote 1 963 197 eur. Ak dáme tento údaj do pomeru s očakávanými
príjmami v rozpočte, opatrnosť vyjadrená percentom dosiahla takmer 10 %. Na
pohľad a v porovnaní s daňou z príjmov fyzických osôb, ktorú ovplyvňuje vývoj
nezamestnanosti, je to pomerne vysoká nedôvera k miestnym daniam. Avšak
skutočnosť ju nielen potvrdila, ale prekročila, keď úspešnosť výberu daní v porovnaní
s pohľadávkami dosiahla iba 87,67 %. Tejto problematike je venovaná časť
záverečného účtu v kapitole B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV.
(údaje v €)
Dane za špecifické
služby

rozdiel na % plnenia zo % plnenia z
upravený schváleného upravenéh
rozpočet
rozpočtu
o rozpočtu
29 032
1 032
103,68
103,68

schválený upravený plnenie
rozpočet rozpočet rozpočtu

Za psa
Za nevýherné hracie
prístroje
Za predajné automaty

28 000

28 000

700

700

1 030

330

147,14

147,14

750

750

685
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91,33

91,33

Za ubytovanie
Za užívanie verejného
priestranstva
Za zber, odvoz, znešk.
a uloženie odpadu
spolu

22 000

22 000

29 613

7 613

134,60

134,60

4 200

4 200

4 859

659

115,69

115,69

793 500

793 500

878 065

84 565

110,66

110,66

849 150

849 150

943 284

94 134

111,08

111,08
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Ani v skupine daní za špecifické služby nebola v priebehu roku vykonaná žiadna
zmena oproti schválenému rozpočtu. Skutočné plnenie dosiahlo 111,08 % rozpočtu,
keď toto bolo ovplyvnené 110,66 %-tným plnením príjmu za zber, odvoz,
zneškodnenie a uloženie odpadu. Tento druh príjmov v sledovanej skupine tvorí viac
ako 93 % a preto u neho dosiahnuté hodnoty ovplyvňujú celú skupinu daní za
špecifické služby.
Rozdelenie tohto príjmu na príjem za skládkovanie a príjem za služby spojené
s nakladaním s odpadom dá obraz o množstve produkovaného a množstve
uloženého odpadu. V roku 2013 bolo v meste vyprodukovaných 9 396 ton odpadu.
Z toho bolo 3 836 ton zhodnotených ako druhotné suroviny a zbytok 5 560 ton
uložené na skládku. Pomer zhodnotených zložiek k vyprodukovanému odpadu je 4:6,
čo je 40 % zhodnotenie odpadu celkom. Je to jeden z najlepších ukazovateľov, ktoré
mesto dosiahlo v rámci celej Slovenskej republiky. Potvrdilo to i víťazstvo nášho
mesta v kategórii Samospráva s najvyššou vyseparovateľnosťou nad 5 000
obyvateľov od ENVI-PAKu.
Okrem odpadu, pôvodcom ktorého sú právnické a fyzické osoby z územia mesta, bol
na skládky v katastri mesta uložený aj odpad z iných obcí, či miest. Celkom bolo
uložené na skládku UNIKOMAS 14 432 ton, na skládku LUŠTEK v roku 2013 odpad
ukladaný nebol. Príjem za uloženie podľa zákona č. 17/2004 Z.z., ktorý mesto
získalo činil 79 281 eur, čo je 79,28 % plnenie rozpočtu. Rozhodnutia o výške
poplatkov boli vystavené v celkovej sume 818 754 eur (aj spätne za predchádzajúce
roky – kontrolná činnosť) a príjem z úhrad v roku 2013 bol zúčtovaný v hodnote
798 784 eur, teda 97,56 % plnenie rozpočtu.
Finančnú disciplínu majiteľov psov odráža 92,26 %-tný výber dane za psa z hodnoty
stanovenej rozhodnutiami.
Pri dani za ubytovanie je situácia rovnaká, keď jej výber sa rovná 92,26 %-tnej
úspešnosti.
Neuhradenie stanovených daní sa prejavilo v náraste pohľadávok mesta voči
platiteľom, čo je predmetom hodnotenia hospodárenia mesta v časti B. BILANCIA
AKTÍV A PASÍV.
(údaje v €)
Nedaňové príjmy

schválený upravený
rozpočet rozpočet

rozdiel na % plnenia zo
upravený schváleného
rozpočet
rozpočtu
1 308
1 308
x

plnenie
rozpočtu

% plnenia z
upraveného
rozpočtu
x

Príjmy z podnikania

0

0

Príjmy z vlastníctva
Administratívne
poplatky
Pokuty, penále,
sankcie
Poplatky a platby z
náhod. predaja
Ďalšie
administratívne
poplatky
Úroky

264 050

259 045

265 713

6 668

100,63

102,57

311 330

257 196

191 858

-65 338

61,62

74,60

22 160

22 160

16 338

-5 822

73,73

73,73

1 200 255

960 604

978 693

18 089

81,54

101,88

4 650

4 650

5 201

551

111,85

111,85

0

0

5 619

5 619

x

x

74 119

74 119

94 439

20 320

127,42

127,42

1 876 564

1 577 774

1 559 169

-18 605

83,08

98,82

Iné nedaňové príjmy
spolu
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Hodnota nedaňových príjmov bola vplyvom zmien rozpočtu znížená o 298 790 eur.
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu mesta, boli
znížené o 5 005 eur, administratívne a správne poplatky o sumu 54 134 eur. Táto je
saldom zníženia príjmov z projektov na školách o 62 429 eur a zvýšenia poplatkov na
matrike o 8 295 eur. Poplatky a platby z predaja boli v rozpočte vplyvom zmien
znížené o 239 651 eur, keď pre neobsadenosť špecializovaného zariadenia v Prejte
boli znížené tieto príjmy o 245 653 eur, zvýšené príjmy v zariadení pre seniorov
v Dubnici nad Váhom o 3 702 eur a zvýšené príjmy za kultúrne podujatia o 3 300 eur.
Takmer 100 % splnenie tejto skupiny príjmov v hodnotení na upravený rozpočet
naznačuje, že vykonané zmeny mali svoje opodstatnenie. Výpadok je 18 605 eur, čo
je 1,18 % rozpočtovanej hodnoty.
Pôvodne rozpočtovaný príjem z grantov bol 34 457 eur, zmenami bol zvýšený na
hodnotu 63 052 eur.
O zložení podľa charakteru, resp. účelu použitia týchto zdrojov podáva obraz
nasledujúca tabuľka.
Granty
Granty na kultúru

schválený upravený
rozpočet rozpočet

rozdiel na
upravený
rozpočet
19 452
-3 400

plnenie
rozpočtu

% plnenia zo
schváleného
rozpočtu
86,62

% plnenia z
upraveného
rozpočtu
85,12

22 457

22 852

Granty na DFF

2 500

5 500

5 500

0

220,00

100,00

Recyklačný fond

9 500

33 500

34 642

1 142

364,65

103,41

0

1 200

1 200

0

x

100,00

34 457

63 052

60 794

-2 258

176,43

96,41

Knižničný fond
Spolu

Zvýšenie grantov oproti schválenému rozpočtu o 28 595 eur bolo reakciou na
úspešnosť mesta v získaní prísľubu vyššej čiastky z recyklačného fondu o 24 000 eur
na základe odovzdaných podkladov týkajúcich sa tejto problematiky, vyhoveniu našej
žiadosti o grant na nákup kníh v hodnote 1 200 eur, zvýšenému grantu na DFF
z Ministerstva kultúry o 3 000 eur a v oblasti kultúry zvýšenie celkových grantov
o 395 eur. Keďže poskytnuté granty je povinnosťou príjemcu zúčtovať do konca
bežného roku, boli tieto zahrnuté do rozpočtu tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti
bežného rozpočtu.
Plnenie upraveného rozpočtu dosiahlo 96,41 % pri výpadku 2 258 eur, keď mesto
nezískalo grant na projekt Výtvarná Dubnica v sume 3 300 eur a z projektu
realizovaného v roku 2012 Tradície nás spájajú bol grant o 100 eur nižší. Recyklačný
fond v konečnom dôsledku poskytol grant o 1 142 eur vyšší ako bol predpoklad.
Poslednou položkou bežných príjmov sú transfery v rámci verejnej správy. Ich
štruktúra je v nasledujúcej tabuľke.
(údaje v €)

PVŠS*

1 283 709

1 119 326

rozdiel na % plnenia zo
upravený schváleného
rozpočet
rozpočtu
1 108 371
-10 955
86,34

PVŠS* – školstvo

2 076 383

2 089 775

2 090 104

Transfery
v rámci VS

schválený upravený
rozpočet rozpočet

plnenie
rozpočtu
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329

100,66

% plnenia z
upraveného
rozpočtu
99,02
100,01

Riešenie 5%
zvýšenia miezd
Kultúrne poukazy
Refundácia
projektov
Ostatné
Spolu

0

65 907

65 907

0

x

100,00

4 000

4 000

3 169

-831

79,22

79,22

26 540

26 540

0

-26 540

x

X

12 096

26 252

26 326

74

217,64

100,28

3 402 728

3 331 800

3 293 877

-37 923

96,80

98,86

*PVŠS – prenesený výkon štátnej správy
Rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom v tejto skupine bežných príjmov
je pokles o 70 928 eur. Je saldom pohybu údajov v štyroch zo šiestich položiek tejto
skupiny príjmov. V prvom riadku, ktorý zahŕňa transfery na PVŠS v oblasti sociálnej
starostlivosti, matriky, REGOPu, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia,...
došlo k celkovému poklesu o 164 383 eur. Okrem mierneho poklesu transferu na
PVŠS v oblasti životného prostredia je významnou zmenou pokles príjmov na krytie
výdavkov v oblasti sociálnych služieb, konkrétne pre Zariadenie pre seniorov
DUBINA (najmä špecializované v Prejte) o 168 030 eur.
Pre nevyťaženosť zariadenia musia byť poskytnuté a nezúčtované finančné
prostriedky vrátené poskytovateľovi - MPSVaR.
Výdavky spojené s financovaním vzdelávania na základných školách a prípravky
v materských školách sú hradené z PVŠS na školstvo. Táto hodnota bola upravená
v nadväznosti na rozpis z MPSVaR o 13 392 eur. Riešením 5 % zvýšenia platov pre
zamestnancov v školstve bolo poskytovanie samostatného transferu, ktoré bolo
taktiež potrebné zapojiť do rozpočtu v súvislosti s jeho zúčtovaním v roku 2013. Išlo
o sumu 65 907 eur, ktorá aj bola zariadeniam poskytnutá.
Zvýšenie pôvodne rozpočtovanej položky v riadku „ostatné“ o sumu 14 156 eur
súviselo s poskytnutím finančných prostriedkov formou transferu na čiastočnú úhradu
opráv miestnych komunikácií podľa rozhodnutia Vlády SR.
Skutočné plnenie rozpočtovaných príjmov vo forme transferov bolo na úrovni 98,86
%, keď hodnotovo zostali transfery nenaplnené o 37 923 eur. Z tejto sumy takmer 70
% tvorí transfer, ktorý bol rozpočtovaný v sume 22 300 eur v súvislosti s refundáciou
výdavkov spojených s rekonštrukciou kaštieľa. Aj napriek prísľubom ministerstva
financií k plneniu nedošlo.
Ani refundácia projektu cezhraničnej spolupráce v sume 4 240 eur nebola
realizovaná. O 10 955 eur neplnenia príjmov „sa postaral“ výpadok vo výdavkoch
spojených s voľbami v sume 11 969 eur (refundácia na úrovni skutočne zúčtovaných
výdavkov), zvýšený bol transfer na stavebný úrad o 1 440 eur, nerefundovaná v plnej
miere bola mzda skladníka CO o sumu 407 eur a na školský úrad mesto dostalo
menej o 20 eur.
Samostatne rozpočtovaný transfer na školstvo prispôsobený v rozpočte hodnotám
oznámeným mestu samostatnými avízami bol v konečnom dôsledku prekročený
o 329 eur, ktoré boli mestu zaslané 20. decembra 2013 a na školy presunuté ešte
ten istý deň.
Nižšie uplatnenie ako bolo rozpočtované sa týka kultúrnych poukazov, čo mesto
v podstate iba akceptuje. Ich refundácia závisí od ich použitia žiakmi na rôzne
kultúrne podujatia.
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Kapitálové príjmy
Druhou, i keď hodnotovo menšou, ale o nič menej významnou časťou rozpočtu je
rozpočet kapitálový. Tento rozpočet poskytuje informácie o tom, ako chce mesto
nakladať so svojím majetkom. V prevažnej miere je tu deklarovaný úbytok majetku
(predaj) a v prípade roku 2013 je tu podchytená refundácia výdavkov na
rekonštrukciu kaštieľa.
Príjmy v tomto rozpočte boli stanovené v sume 336 242 eur, plnenie iba 37 946 eur,
čiže 11,28 %. Ich štruktúra i hodnoty sú v nasledujúcej tabuľke.
(údaje v €)
plnenie
rozpočtu

rozdiel na
upravený
rozpočet

% plnenia zo
schváleného
rozpočtu

% plnenia z
upraveného
rozpočtu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

Predaj kapit. aktív

2 000

2 000

23 809

21 809

1 190,45

1 190,45

Predaj pozemkov

35 492

35 492

14 137

-21 355

39,83

39,83

Transfery v rámci VS

298 750

298 750

0

-298 750

x

x

spolu

336 242

336 242

37 946

-298 296

11,28

11,28

Kapitálové príjmy

V priebehu roku nebol rozpočet v kategórii kapitálových príjmov vôbec menený. Jeho
plnenie však bolo fiaskom, aj keď mesto takýto vývoj po skúsenostiach z roku 2012
očakávalo. Celé nesplnenie rozpočtovaných príjmov súvisí v podstate
s nerealizovaním refundácie výdavkov spojených s rekonštrukciou kaštieľa z roku
2012, ktorá bola ministerstvom financií prisľúbená na realizáciu v I. polroku roku
2013. Ani do konca roku k nej však nedošlo. Vysoké plnenie pri predaji kapitálových
aktív súvisí s predajom bytu formou dražby. O predmetný byt prebiehal súdny spor
a po rozhodnutí súdu, ktorým bol byt vrátený do vlastníctva mesta sa prikročilo k jeho
predaju formou dražby. Byt bol vydražený za 18 466 eur, čo tvorí takmer 85 %
rozdielu skutočnosti oproti rozpočtu. V položke predaja pozemkov a nehmotných
aktív zostáva viac ako 25 tisíc eur pohľadávka za zhodnotené pozemky
a kanalizačné prípojky.
PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
(údaje v
ROZPOČET
bežné výdavky
kapitálové
výdavky
Spolu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

11 733 889

11 549 179

1 584 666

2 019 591

13 318 555

13 568 770

% plnenia
rozdiel na
% plnenia
zo
upravený
z upravenéh
schválenéh
rozpočet
o rozpočtu
o rozpočtu
10 631 354
-917 825
90,60
92,05
plnenie
rozpočtu

1 307 006

-712 585

82,48

64,72

11 938 360 -1 630 410

89,64

87,98

€)
Už pri zostavovaní rozpočtu bola do neho zapracovaná požiadavka memoranda
ZMOSu a Vlády SR, aby mestá a obce konsolidovali svoje financie tak, aby
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napomohli udržaniu schodku štátneho rozpočtu pod 3 % HDP. Hodnota prepočítaná
podľa usmernení ZMOS dosiahla v prípade mesta Dubnica nad Váhom sumu
389 820 eur, ktorá bola pre udržanie vyrovnanosti rozpočtu zapracovaná do neho
ako „kapitálový výdavok“. Týmto sa však výdavky nereálne navýšili a preto pri
hodnotení plnenia rozpočtu v ďalšej časti bude tento fakt zohľadňovaný.
Pre lepšiu orientáciu sú modifikované údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke.
(údaje v €)
ROZPOČET

% plnenia
z upravené
ho
rozpočtu
90,60
92,05

rozdiel na % plnenia zo
upravený schváleného
rozpočet
rozpočtu

schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

11 733 889

11 549 179

10 631 354

-917 825

1 194 846

1 629 771

1 307 006

-322 765

109,39

80,20

12 928 735

13 178 950

11 938 360 -1 240 590

92,34

90,59

bežné výdavky
kapitálové
výdavky
Spolu

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v porovnaní s rozpočtom uvádzaným vo
výkazníctve vykazuje 87,98 %, s relatívnou úsporou 1 630 410 eur. Pri zohľadnení
memoranda je čerpanie výdavkov na úrovni 90,59 % s úsporou 1 240 590. Úspora
výdavkov v časti bežného rozpočtu je v oboch prípadoch identická a dosiahla
917 825 eur, keď bežné výdavky neboli čerpané v rozsahu cca 8 % stanoveného
rozpočtu.
Plnenie príjmov i čerpanie výdavkov je do záverečného účtu prevzaté z výkazu FIN
1-04, ktorý akceptuje aj príjmy i výdavky rozpočtových organizácií.
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
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 upravený
rozpočet
rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel
na
upravený
rozpočet

% plnenia
zo
schválenéh
o rozpočtu

% plnenia z
upravenéh
o rozpočtu

4 526 721

4 288 004 4 156 242

-131 762

91,82

96,93

1 123 953

1 131 553 1 003 963

-127 590

89,32

88,72

organizácie
620 - poistné a
príspevok do poisťovní
mesto

3 402 768

3 156 451 3 152 279

-4 172

92,64

99,87

1 639 221

1 623 824 1 571 588

-52 236

95,87

96,78

404 424

-48 344

89,16

89,16

organizácie

1 185 608

1 171 056 1 167 164

-3 892

98,44

99,67

630 - tovary a služby

4 605 212

4 534 982 3 937 767

-597 215

85,51

86,83

453 613

452 768
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mesto

2 883 320

2 898 416 2 358 513

-539 903

81,80

81,37

organizácie

1 721 892

1 636 566 1 579 254

-57 312

91,72

96,50

640 - bežné transfery

900 253

1 039 887

923 703

-116 184

102,60

88,83

mesto

871 919

997 419

881 396

-116 023

101,09

88,36

28 334

42 468

42 307

-161

149,32

99,62

62 482

62 482

42 054

-20 428

67,30

67,30

62 482

62 482

42 054

-20 428

67,30

67,30

0

x

x

-917 825

90,60

92,05

-852 288

86,93

84,62

-65 537

93,73

98,91

organizácie
650 - splácanie úrokov
a ostatné platby
mesto
organizácie

0

SPOLU

11 733 889

mesto

5 395 287

0
0
11 549
10 631
179
354
5 542 638 4 690 350

organizácie

6 338 602

6 006 541 5 941 004

Porovnaním údajov z tabuľky sa zistí, že bežné výdavky boli v porovnaní so
schváleným rozpočtom upravené zmenami tak, že došlo k ich celkovému zníženiu
o 184 710 eur. Takéto zníženie je kombináciou zvýšenia výdavkov u mesta, ako
právnickej osoby o 149 351 eur a zníženia výdavkov jeho rozpočtových organizácií
o 334 061 eur. Zníženie výdavkov organizácií súvisí jednoznačne s enormným
poklesom príjmov, ktoré smerujú k nim na ich výdavky (transfery pre ZPS DUBINA,
projekty na školách). Zvýšenie bežných výdavkov mesta je dôsledkom najmä
uplatnenia uznesenia MsZ č. 185/2013 (zvýšenie dotácií z rozpočtu mesta o 125 000
eur, zvýšenie reprezentačného na nákup materiálu o 10 000 eur, zníženie príspevku
pre Dubnické múzeum o 16 759 eur), ďalej presunu z kapitálových výdavkov do
výdavkov bežných (údržba zelene z prostriedkov ŽSR v sume 20 996 eur, vratka
finančných prostriedkov z preplatenia pozemkov v sume 10 349 eur), zvýšenia
výdavkov na opravy ciest z transferu MVaRR SR v sume 14 156 eur a iné.
Bežné výdavky boli čerpané na 92,05 %, s úsporou 917 825 eur. Takmer 93 % tejto
úspory sa vzťahuje na mesto a zostatok, teda cca 7 % ne jeho rozpočtové
organizácie, ktoré sú na rozpočet mesta naviazané svojimi príjmami i výdavkami a
predkladajú vyhodnotenie svojho hospodárenia MsZ individuálne rovnako ako
príspevkové, ktorým sa z rozpočtu mesta poskytuje príspevok na činnosť.
V uplynulom roku z rozpočtu mesta bol tento príspevok poskytnutý iba na m.p.o.
DUMAT v celkovej výške 443 640 eur.
Údaje o hospodárení rozpočtových
organizácií sú zhrnuté v kapitole D. FINANNČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV
MESTA.
Z pohľadu na údaje v tabuľke je zrejmé, že finančné prostriedky na bežné výdavky
v rozpočte mesta sú z viac ako 50 % alokované do rozpočtov organizácií, ktoré
s nimi v priebehu roka hospodária. Na zabezpečenie samosprávnych činností mesta
teda v tejto časti rozpočtu zostáva necelých 50 %. V skutočnosti to bolo takmer 56 %
bežných výdavkov, ktoré súviseli s činnosťou týchto organizácií. Úspora, ktorá je
vyčíslená v súvislosti s nimi vo výške 65 537 eur je dôsledkom zníženia ich zdrojov,
najmä nesplnenie predpokladov zapojenia sa do rôznych projektov.
Mesto, ako samostatný právny subjekt malo rozpočtovaných 5 542 638 eur na bežné
výdavky. Skutočné čerpanie bolo 84,62 %, pri nedočerpaní výdavkov o 852 288 eur.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej
klasifikácii pod označením 610 – neboli dočerpané o 127 590 eur, a to z dôvodu
nedoplnenia počtu zamestnancov podľa organizačnej schémy, ako i pracovnou
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neschopnosťou stávajúcich zamestnancov mesta. V súvislosti s touto položkou boli
nedočerpané i prostriedky v klasifikácii 620 – poistné a príspevok do poisťovní,
kde sú výdavky nižšie o 48 344 eur. Takmer 19 % nedočerpania výdavkov je
v položke 630 – tovary a služby, ktorá je súčtom výdavkov na cestovné náhrady,
energie, vodu, telekomunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu,
nájomné za nájom a služby je v číselnom vyjadrení uvedené nižšie.
Každá z uvedených položiek ekonomickej klasifikácie je sledovaná v účtovníctve aj
podrobnejšie, teda v šesťmiestnej ekonomickej klasifikácii. Pre vytvorenie si obrazu
o hospodárení je ale dostačujúce trojmiestne členenie. Vo finančnom vyjadrení sú
údaje o súhrnnej položke 630 nasledujúce.
630 - tovary a
služby - mesto
631 - cestovné
náhrady
632 - energie,
vodné, stočné a
komunikácie
633 - materiál

schválený upravený
rozpočet rozpočet

plnenie
rozpočtu

rozdiel na
upravený
rozpočet

% plnenia zo
schváleného
rozpočtu

% plnenia z
upraveného
rozpočtu

3 746

5 146

4 185

-961

111,72

81,32

77 323

78 923

68 852

-10 071

89,04

87,24

146 765

168 130

113 361

-54 769

77,24

67,42

27 754

28 989

26 529

-2 460

95,59

91,51

896 867

923 865

773 028

-150 837

86,19

83,67

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

7 675

6 205

6 223

18

81,08

100,29

1 723 190

1 687 158

1 366 335

-320 823

79,29

80,98

SPOLU

2 883 320

2 898 416

2 358 513

-539 903

81,80

81,37

Výdavky pod označením podľa ekonomickej klasifikácie 631 sú výdavky na cestovné.
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. V prípade rozpočtu mesta sú tu účtované v podstate výdavky na
poštové a telekomunikačné služby, ako aj služby za spojovacie siete. Tieto výdavky
tvoria viac ako 80 % danej skupiny výdavkov. Úspora oproti rozpočtu sa prejavila
ako dopad nedočerpaného úveru na poštovné služby a nedočerpania
telekomunikačných služieb.
Spotreba materiálu v položke 633 tvorí cca 5 % podiel na výdavkoch v skupine 630.
I keď zmenami rozpočtu bola táto položka zvýšená o 21 365 eur (uznesenie MsZ č.
185/2013, nákup unimobunky na kompostovisko, ochranné pracovné pomôcky pre
kompostárov, PC pre oddelenie životného prostredia – prostriedky získané
z recyklačného fondu), v skutočnosti nebola dočerpaná ani do úrovne schváleného
rozpočtu. Na takmer 55 tisíc eurovej sumy majú svoj podiel viaceré oblasti činnosti
mesta. Najviac sa na sume podieľal program 1., čo je vidno z vyhodnotenia
programového rozpočtu.
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Dopravné s položkovým označením 634 bolo čerpané na 91,51 %, keď úspora 2 460
eur bola dosiahnutá vďaka zakúpeniu nového vozidla pre vedenie mesta. Toto
samozrejme nepotrebovalo servis a údržbu v rozsahu, aký bol rozpočtovaný pôvodne
na vozidlo staršie.
Viac ako 31 % z bežných výdavkov skupiny 630 tvoria výdavky v položke 635 –
rutinná a štandardná údržba. I tu zmenou rozpočtu došlo k zvýšeniu rozpočtovaných
výdavkov o takmer 27 tisíc eur. Časť zvýšenia tvoril presun finančných prostriedkov
z kapitálových výdavkov (údržba zelene), časť transfer na údržbu miestnych
komunikácií a zníženie bolo za účelom nákupu materiálu v kapitole životné prostredie
(kompostovisko).
V skutočnosti je na upravený rozpočet vykázaná úspora vo výške 150 837 eur, pri
83,67 %-tnom plnení. Nedočerpané zostali výdavky v programe 5., podprogram 5.1
životné prostredie (údržba zelene) v sume 49 974 eur, v programe 6., podprogram
6.2 správa majetku (najmä zimná údržba komunikácií, ich oprava a údržba) v sume
94 233 eur a o zostatok sa delia ostatné programy, resp. podprogramy – pozri
vyhodnotenie programového rozpočtu.
Nájomné za nájom v položke 636 je po zmene rozpočtu čerpané na 100 %.
Poslednou, ale najvýznamnejšou položkou v tejto skupine výdavkov je položka 637 –
služby, ktorá zahŕňa celú škálu služieb, ktoré sú objednávané u dodávateľov pre
zabezpečenie plynulosti poskytovania služieb občanom mesta, prípadne samotného
chodu mestského úradu. Podiel služieb v tejto položke na celkovej skupine 630
osciluje v rozpočte i v skutočnosti okolo 58 %. Aj podiel na dosiahnutej úspore je
blízky tomuto percentu, keď dosahuje 59,42 %. Úspory v sume 320 823 eur sú
súčtom úspor z viacerých programov. Najvyššia úspora 221 394 eur bola v programe
5., keď v sledovanom roku nebol realizovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu,
s ktorým sa v rozpočte uvažovalo. Vytipovaný odberateľ (Nemšová) vzhľadom na
komplikovanú legislatívu kompostovisko tohto druhu neprevádzkoval a v okolí mesta
žiadne iné nie je. Čiastočne sa na uvedenej úspore podieľa aj samotný zber,
nakladanie a uloženie komunálneho odpadu, resp. separovanie odpadu ako takého.
Za uplynulý rok bolo v meste vyprodukovaných 9 396 ton odpadu. Na skládku bolo
odvezených 5 560 ton odpadu. 3 836 ton odpadu boli vyseparované zložky, z ktorých
1 209 ton tvoril bioodpad zo zelene, 943 ton drobný stavebný odpad, 642 ton lepenka
a papier, 341 ton sklo, 304 ton objemný odpad a zostatok ostatné komodity.
Vyseparovaním týchto zložiek mesto ušetrilo takmer 138 tisíc eur.
Druhým
programom, ktorý vykázal v porovnaní s rozpočtom úsporu v tejto položke je program
1., ktorý ušetril 59 224 eur, keď neboli v predpokladanej výške čerpané odmeny na
dohody a ani všeobecné služby. V programe 6. je úspora 24 686 eur, keď neboli
dočerpané prostriedky na čistenie kanalizačných vpustí, správu bytov cestou OSBD,
správu cintorína i revízie objektov. Ďalej neboli čerpané v rozpočtovanej výške ani
služby nesúvisiace s výstavbou v podprograme 6.1.
Samostatne sú sledované a ekonomickou klasifikáciou zadefinované transfery, a to
v položke 640. V tejto položke schválený rozpočet bol upravený o 139 634 eur, kde
125 500 eur sa týkalo mesta a 14 134 eur jeho organizácií. V organizáciách išlo
najmä o odstupné, odchodné a náhrady pracovnej neschopnosti. V meste to bolo
zvýšenie najmä v súlade s uznesením MsZ č. 185/2013.
V rozpočte mesta uvedená suma 997 419 eur zahŕňa predovšetkým transfery
organizáciám, a to:
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DUMAT, m.p.o., Dubnica nad Váhom v sume 500 384 eur,
ASS, n.o., Dubnica nad Váhom v sume 230 400 eur,
ZŠ sv. Dominika Sáviu v sume 28 800 eur,
Súkromnému centru voľného času LAURA v sume 17 700 eur,
Dotácie podľa VZN č. 7/2007 a 4/2009 v sume 165 500 eur,
Príspevok na stravu dôchodcom v sume 14 400 eur,
Ostatné transfery jednotlivcom (narodenie dieťaťa, rodinné prídavky,
príspevok na pohreb,..) a výdavky na odchodné, odstupné a náhrady pri
práceneschopnosti v sume 40 235 eur.

Nedočerpanie výdavkov v tejto položke v skutočnosti o 116 023 eur sa dosiahlo
najmä tým, že m.p.o. DUMAT nebol naplnený rozpočtovaný príspevok o 79 544 eur,
keď po uzávierke roku 2012 a skontrolovaním výkazov zriaďovateľ zistil, že
organizácia má na účte finančné prostriedky, ktoré jej z hospodárenia zostali. Preto
príspevok v roku 2013 neposielal v rozpočtovanej výške. ASS, n.o., ZŠ sv. Dominika
Sáviu i LAURE boli finančné prostriedky zaslané v rozpočtovanej výške. Ďalšia
úspora sa dosiahla pri dotáciách podľa VZN vo výške 11 115 eur. O 1 426 eur menej
bolo vyplatené dôchodcom vo forme príspevku na stravu. Zostatok úspory 23 938 eur
sa týkal poslednej položky, a to odstupného, odchodného, príspevkov jednotlivcom,
atď.
Oproti predchádzajúcemu roku sú úroky v položke 650 podstatne nižšie. Týkajú sa
iba úverov poskytnutých mestu v minulých rokoch (2004, 2007, 2010). V roku 2013
mesto nevyužilo cudzie zdroje na financovanie investičných aktivít a tak úroky sa
týkajú iba starších úverov. Prehľad o úveroch je predmetom samostatnej časti tohto
materiálu, a to v kapitole C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU. Sadzby úrokov
sa v súlade so zmluvnými podmienkami menia v závislosti od vývoja EURIBORu
a tak hodnoty úrokovej miery kolíšu v závislosti od spomenutého ukazovateľa.
V skutočnosti sa na úrokoch dosiahla úspora 20 428 eur.

Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky
711 - nákup pozemkov
a nehmotných aktív
mesto

schválený upravený plnenie
rozpočet rozpočet rozpočtu

rozdiel na % plnenia zo % plnenia z
upravený schváleného upraveného
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu

51 530

51 530

48 290

-3 240

93,71

93,71

51 530

51 530

48 290

-3 240

93,71

93,71

0

0

0

0

0

0

84 000

88 174

68 322

-19 852

81,34

77,48

59 000

62 300

42 450

-19 850

71,95

68,14

organizácie
714 - nákup
dopravných
prostriedkov
mesto

25 000

25 874

25 872

-2

103,49

99,99

17 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

organizácie
716 - prípravná a
projektová
dokumentácia

17 000

0

0

0

0

0

98 306

98 306

41 479

-56 827

42,19

42,19

organizácie
713 - nákup strojov,
prístrojov, zariadení,..
mesto
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mesto
organizácie
717 - realizácia stavieb
a ich technické
zhodnotenie
mesto
organizácie
718 – rekonštrukcie a
moderniz. strojov a
zariadení
mesto
organizácie
719 - ostatné kapitálové
výdavky
mesto
organizácie
720- kapitálové
transfery
mesto
organizácie
Spolu
Spolu - bez
memoranda
mesto
mesto – bez
memoranda
organizácie

98 306

98 306

41 479

-56 827

42,19

42,19

0

0

0

0

0

0

587 076 1 045 176

818 330

-226 846

139,39

78,30

582 076

982 180

755 334

-226 846

129,77

76,90

5 000

62 996

62 996

0

1 259,92

100,00

405 820

405 820

0

-405 820

x

x

405 820

405 820

0

-405 820

x

x

0

0

0

0

0

0

298 134

287 785

287 784

-1

96,52

100,00

298 134

287 785

287 784

-1

96,52

100,00

0

0

0

0

0

0

42 800

42 800

42 800

0

100,00

100,00

42 800

42 800

42 800

0

100,00

100,00

0

0

0

0

0

0

1 584 666 2 019 591

1 307 006

-712 585

82,48

64,72

1 194 846 1 629 771

1 307 006

-322 765

109,39

80,20

1 542 666 1 930 721

1 218 137

-712 584

78,96

63,09

1 152 846 1 540 901

1 218 137

-322 764

105,66

79,05

88 869

-1

211,59

100,00

42 000

88 870

Ako je vidieť z údajov v tabuľke, zmeny rozpočtu v jeho kapitálovej časti znamenali
navýšenie finančných prostriedkov na tieto účely celkom o 434 925 eur. V
rozpočtových organizáciách zvýšenie o 46 870 eur je súčtom viacerých vplyvov. Na
jednej strane je to zníženie výdavkov v Zariadení pre seniorov DUBINA o 24 469 eur,
keď bolo upustené od nákupu motorového vozidla za 17 000 eur, ponížená potreba
nákupu strojov, prístrojov a zariadení o 16 469 eur a zaradené do rozpočtu stavebné
úpravy za 9 000 eur. Na druhej strane boli školám poskytnuté finančné prostriedky na
stavebné úpravy a detské ihrisko pri MŠ C II v sume 53 996 eur, nákup sporáka
v sume 2 770 eur a pre školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Pod hájom suma 14 573 eur.
Celkom pre školy bolo v roku 2013 v rámci kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta
poskytnutých 71 339 eur. Keďže prostriedky boli účelovo viazané, skutočne
zúčtované výdavky sa rovnajú výdavkom rozpočtovaným, čo je vidieť z tabuľky, keď
ich plnenie vykazuje 100,00 %.
Stopercentné plnenie je v položke 720 – kapitálové transfery. Je tam zahrnutý
transfer pre m.p.o. DUMAT na rekonštrukciu vykurovania v MsDK. Finančné
prostriedky boli organizácii poukázané v dvoch častiach a táto ich použila na
stanovený účel.
Rovnako aj plnenie položky 719 – ostatné kapitálové výdavky - vykazuje 100 %,
keďže sa týkala vrátenia finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré boli
pôvodne určené na financovanie výstavby dopravného napojenia firmy DELTA.
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K realizácii tejto prípojky nedošlo a tak mesto
poskytovateľovi.

vrátilo

finančné

prostriedky

Vykázané neplnenie rozpočtovaných výdavkov v kapitálovej oblasti sa týka mesta
ako právnickej osoby. Či už je to včítane „memoranda“, alebo bez neho. Hodnota
tohto záväzku bola zahrnutá v položke 718 – rekonštrukcie a modernizácie strojov,
prístrojov a zariadení - ktorá vykazuje nulové plnenie, keď neboli čerpané ani
prostriedky na modernizáciu komunikačnej infraštruktúry v budove MsÚ (ústredňa
a sieťové rozvody).
Hodnota v položke ekonomickej klasifikácie 717 – realizácia stavieb a ich technické
zhodnotenie – bola v priebehu roku zvýšená o 458 100 eur. Z tejto sumy bolo 57 996
určené pre vlastné organizácie mesta a 400 104 eur sa týkalo mesta samotného.
Potreba kapitálových výdavkov organizácií je zdôvodnená vyššie. Zvýšenie
v rozpočte mesta bolo najmä v nadväznosti na uznesenia MsZ (rekonštrukcia ZŠ
s MŠ Pavla Demitru 200 tis. eur, rekonštrukcia miestnych komunikácií 220 tis. eur)
a presunu 21 tis. eur do bežných výdavkov v súvislosti s použitím finančných
prostriedkov určených na výsadbu a údržbu zelene (ŽSR).
Skutočné plnenie v tejto položke je 78,3 %, keď organizácie zúčtovali výdavky na
100 % rozpočtu a mesto iba na 76,9 % pri úspore 226 846 eur. O relatívnej úspore
hovoríme v prípade nerealizovania akcií – rekonštrukcia MK na ulici Hurbanova
v sume 85 000 eur a nedokončenie rekonštrukčných prác na ZŠ s MŠ Pavla Demitru
v sume 34 500 eur. Obe akcie sa budú realizovať v nasledujúcom roku. K absolútnej
úspore došlo pri realizácii rekonštrukcie miestnych komunikácií, kde sa ušetrilo
takmer 13 000 eur a rovnako bola absolútna úspora aj pri realizácii parkovísk Pod
Kaštieľom a Pod hájom v sume 68 tisíc eur. Prevažná časť takto usporených
finančných prostriedkov bola použitá na úpravy chodníkov v rôznych častiach mesta
podľa požiadaviek poslancov MsZ. Ďalšia časť relatívnych úspor vznikla v kapitole
životné prostredie, kde za takmer 80 tis. eur neboli realizované výsadby v lokalite
Háje a zostáva aj časť finančných prostriedkov získaných na náhradnú výsadbu
a údržbu zelene od ŽSR.
Prípravná a projektová dokumentácia zaradená pod položku 716 nebola v priebehu
roku menená a zostala na pôvodne rozpočtovanej výške 98 306 eur. Skutočné
plnenie je 42,19 % s úsporou 56 827 eur. Obstaranie generelu dopravy rozpočtované
sumou 10 000 eur nebolo do konca roku 2013 realizované, a tak takto usporená
suma je kvalifikovaná ako relatívna úspora – plnenie bude v roku 2014. Ďalej ako
relatívna úspora sa javí neukončenie prác na novom územnom pláne mesta
v hodnote 16 600 eur, nerealizovanie DSP Háje II. etapa v hodnote 10 000 eur.
Náhodné a nešpecifikované geometrické zamerania a dokumentácie na chodníky,
komunikácie, parkoviská neboli čerpané o cca 20 000 eur.
V položke 714 – nákup dopravných prostriedkov bolo v schválenom rozpočte
uvažované s nákupom motorového vozidla pre Zariadenie pre seniorov DUBINA
(špecializované – Prejta). Tento nákup bol vzhľadom na vývoj obsadenosti
zariadenia anulovaný a pri zmene rozpočtu z neho vypustený.
V položke 713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení zmena rozpočtu spočívala vo
zvýšení výdavkov o 874 eur a bola súhrnom zníženia výdavkov v Zariadení pre
seniorov DUBINA o 16 469 eur, zvýšenia výdavkov na školách o 17 343 eur
a zakúpenia dataprojektoru pre potreby oddelenia kultúry (zvýšené príjmy).
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Skutočné plnenie je u organizácii 100 %, za mesto 68,14 % pri úspore 19 850 eur,
keď neboli dobudované, resp. vybavené v uvažovanom rozsahu detské ihriská
a v rámci zvýšenia bezpečnosti v meste bola inštalovaná iba jedna nová kamera
(zostatok bol viazaný na získanie grantu).
V položke 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív nebola hodnota v rozpočte
menená. Skutočné plnenie je na úrovni 93,71 % s relatívnou úsporou 3 240 eur, keď
nebol zakúpený software na GIS.
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
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
finančné operácie príjmy
finančné operácie výdavky
schodok/prebytok

schválený
rozpočet
752 285

upravený
rozpočet

plnenie
rozpočtu

1 343 623 1 103 940

rozdiel na % plnenia zo
% plnenia
upravený schváleného z upraveného
rozpočet
rozpočtu
rozpočtu
-239 683

146,74

82,16

435 016

435 016

435 016

0

100,00

100,00

317 269

908 607

668 924

-239 683

210,84

73,62

V priebehu roku došlo k zmene s finančnými aktívami mesta, teda zmenu
zaznamenali príjmové finančné operácie. Zvýšenie rozpočtu o 591 338 eur. Okrem
navýšenia použitia prostriedkov z minulých rokov v súvislosti s ich vrátením
poskytovateľovi v sume 597 eur (Zariadenie pre seniorov DUBINA), celé zvýšenie
finančných príjmov súviselo s uplatnením uznesení MsZ, ktorými sa riešilo krytie
kapitálových výdavkov z rezervného fondu mesta. Išlo o uznesenia MsZ číslo
184/2013, 185/2013, 285/2013, 288/2013 a 364/2013. V súhrne sa týmito
uzneseniami odsúhlasilo zvýšenie použitia rezervného fondu o 590 741 eur.
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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

rozdiel na
upravený
rozpočet

schválený upravený plnenie
rozpočet rozpočet rozpočtu

% plnenia zo
schváleného
rozpočtu

% plnenia z
upravenéh
o rozpočtu

359 188

359 785

359 187

-598

100,00

99,83

378 849

969 590

744 753

-224 837

196,58

76,81

0

0

0

0

0

0

14 248

14 248

0

-14 248

x

x

752 285 1 343 623

1 103 940

-239 683

146,74

82,16

Keďže v roku 2013 neboli realizované žiadne veľké investičné akcie, mesto
nečerpalo bankové úvery. Do príjmových operácií pod ekonomickou klasifikáciou 453
boli započítané iba zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov, a to najmä
účelovo určené finančné prostriedky na vybudovanie dopravného napojenia firmy
DELTA v sume 287 785 eur, ktoré boli pre nerealizovanie akcie vrátené do štátneho
rozpočtu. Nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií na školstvo
boli týmto spôsobom zapojené do rozpočtu vo výške 53 648 eur. Tieto školy zúčtovali
do 31. 3. roku 2014. Ďalej to boli finančné prostriedky ponechané na účtoch mesta
za finančné zábezpeky pri verejnom obstarávaní v sume 13 000 eur, nevyčerpané
financie účelovo viazané na prevádzku krízového centra v sume 3 360 eur a vratka
hmotnej núdze, úrokov, a pod.
Druhou položkou je ekonomická klasifikácia 454 – prevod prostriedkov z peňažných
fondov v celkovej rozpočtovej sume 969 590 eur, kde 40 886 eur pochádza
z finančných prostriedkov poskytnutých a.s. REMING Consult - ŽSR namiesto
náhradnej výsadby. Tieto financie sú používané v priebehu roku na účely v súlade
s legislatívnymi normami. Skutočné plnenie dosiahlo 76,81 % pri úspore 224 837 eur.
Takmer 96 % hodnoty tejto položky tvorí použitie rezervného fondu. V skutočnosti
bolo čerpanie oboch zdrojov pod stanovený rozpočet, keď z prostriedkov na
náhradnú výsadbu sa použilo 20 996 eur a z rezervného fondu 723 758 eur.
Z prostriedkov na náhradnú výsadbu tak zostáva do ďalších rokov 19 890 eur.
V rezervnom fonde týmto plnením zostalo 204 946 eur, keď vôbec nebola
realizovaná rekonštrukcia ul. Hurbanovej za 85 000 eur a nedokončila sa
rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru v hodnote 34 400 eur, čo sú úspory relatívne.
Avšak pri rekonštrukciách miestnych komunikácií, parkovísk, či chodníkov došlo
k absolútnej úspore v sume 85 546 eur, ktoré zostali v rezervnom fonde na použitie
v nasledujúcich rokoch.
Ako vratka finančnej výpomoci bola rozpočtovaná čiastka 14 248 eur. V skutočnosti,
vzhľadom na skutočnosť, že ZŠ s MŠ CI neboli refundované v priebehu uplynulého
roku vynaložené finančné prostriedky na projekt, nemohla tieto financie mestu vrátiť.
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Výdavky z finančných operácií:
(suma v €)
rozdiel na % plnenia zo % plnenia z
plnenie
upravený schváleného upravenéh
rozpočtu
rozpočet rozpočtu
o rozpočtu
430 166 430 166
0
100,00
100,00

schválený upravený
rozpočet rozpočet

Finančné výdavky
821 - splácanie úverov
824 - splácanie
finančného prenájmu
Spolu

430 166
4 850

4 850

4 850

0

100,00

100,00

435 016

435 016

435 016

0

100,00

100,00

Takmer 99 % v rozpočte i v skutočnosti pri týchto výdavkoch tvorí splácanie úverov.
Aktuálnemu stavu v úverovom portfóliu mesta je venovaná kapitola C. PREHĽAD
O STAVE A VÝVOJI DLHU.
Okrem splátok úverov je tu rozpočtované aj splácanie finančného prenájmu
osobných motorových vozidiel, a to pre potreby vedenia mesta ako aj potreby
príslušníkov mestskej polície.
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 zákona o rozpočtových pravidlách je za rok 2013 nasledovný:

ROZPOČET
bežný rozpočet
kapitálový
rozpočet
Spolu

Skutočnosť
výdavky

rozpočet
prebytok/
-schodok

skutočnos
ť
prebytok/
-schodok

11 549 179

10 631 354

774 742

1 896 017

37 946

2 019 591

1 307 006

-1 683 349

-1 269 060

12 565 317

13 568 770

11 938 360

-908 607

626 957

Rozpočet
príjmy

Skutočnos
ť príjmy

Rozpočet
výdavky

12 323 921

12 527 371

336 242
12 660 163

Tak schválený, ako aj upravený rozpočet mesta spĺňa kritériá zákona, čo
dokumentuje aj rozpočtovaný výsledok hospodárenia v oboch častiach rozpočtu.
Teda bežný rozpočet, ktorý musí byť v rozpočte vyrovnaný alebo prebytkový,
v prípade mesta bol stanovený ako prebytkový v sume 774 742 eur. Kapitálový
rozpočet, ktorý môže byť vyrovnaný, prebytkový alebo schodkový, bol v roku 2013
v rozpočte mesta stanovený ako schodkový s celkovou sumou 1 683 349 eur. Súčet
týchto výsledkov bol schodok v sume 908 607 eur, ktorý bol vyrovnaný prebytkom
z transakcií s finančnými aktívami a pasívami – viď kapitolu III. PRÍJMY Z FINANČNÝCH
OPERÁCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI, FINANČNÉ OPERÁCIE.
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V skutočne vykázaných hodnotách mesto hospodárením dosiahlo prebytok 626 957
eur. Táto hodnota je kumuláciou, v porovnávaní s rozpočtom, znížených príjmov
o 94 846 eur, nižšom čerpaní výdavkov o 1 630 410 eur, čiže vplyv na rozpočtovaný
schodok 908 607 eur bol 1 535 564 eur.
V súlade s ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu vylučujú
nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu
Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu. V prípade mesta sa jedná
o nasledovné hodnoty:
- nevyčerpané prostriedky v sume 19 891 eur účelovo určené na náhradnú
výsadbu za zabratie zelene pri rozšírení železničnej trate Trenčianska Teplá –
Púchov, ktoré mesto získalo prostredníctvom a.s. REMINAG Consult od ŽSR,
- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov v Zariadení pre seniorov
DUBINA v sume 7 551 + 160 479 = 168 030 eur.
- nezúčtované prostriedky na financovanie výdavkov ASS, n.o., v sume 51 822
eur,
- vrátenie finančnej zábezpeky pri verejnom obstarávaní na údržbu zelene v sume
12 600 eur,
- vrátenie finančnej zábezpeky pri verejnom obstarávaní stavebných prác v sume
1 000 eur,
- nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti
základného vzdelávania v sume 28 247 eur,
- nevyčerpané prostriedky prenesených kompetencií na úhradu výdavkov v oblasti
predškolskej výchovy v sume 1 893 eur,
- nevyčerpané prostriedky na vzdelávacie poukazy v sume 2 886 eur,
- nevyčerpané prostriedky z projektu „Čítaj viac...“ v sume 12 873 eur,
- nevyčerpané prostriedky na hmotnú núdzu v sume 479 eur,
- nevyčerpané prostriedky na chránenú dielňu v CVČ v sume 920 eur,
- nevyčerpané prostriedky na financovanie výdavkov na krízové centrum v sume 1
080 eur,
- úroky z finančných prostriedkov určené na odvod poskytovateľovi v sume 156
eur,
- vrátenie nevyčerpanej dotácie na knihu Ľudový odev Ilavskej kotliny v sume 50
eur.
Po vylúčení týchto prostriedkov z prebytku zostáva suma 325 030 €. 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 prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6. V prípade hospodárenia za rok
2013 tento zákonný prídel činí 32 503 eur.
HOSPODÁRENIE FONDOV
(údaje v €)
FOND

Počiatočný stav - k
1.1.2013

Tvorba

Čerpanie

Konečný stav k 31. 12. 2013

sociálny fond

11 390

12 165

17 150

6 404

rezervný fond

807 451

556 845

723 758

640 538
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fond rozvoja bývania

0

24 574

53 274

Sociálny fond bol v roku 2013 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 10 628 eur. Úhrada výdavkov za účasť zamestnancov DUMATu,
Dubnického múzea a rodinných príslušníkov zamestnancov na kultúrnom podujatí
bola druhým zdrojom a mala hodnotu 1 537 eur. Celková tvorba sociálneho fondu za
rok 2013 bola 12 165 eur.
Výdavky, ktoré boli hradené zo sociálneho fondu v celkovej výške 17 150 eur boli
v súlade so zákonom a kolektívnou zmluvou použité na:
- stravné v sume 5 357 eur,
- dopravné v sume 1 826 eur,
- regenerácia, jubilejné, príspevok do MŠ – podľa kolektívnej zmluvy - v sume 3
519 eur,
- kultúrne podujatia a spoločenské akcie v sume 3 264 eur,
- prepravné na hromadné akcie v sume 3 184 eur.
Na účte rezervného fondu malo mesto k 1. 1. 2013 finančné prostriedky vo výške
807 451 eur. Uzneseniami MsZ bolo postupne schvaľované čerpanie rezervného
fondu až do celkovej výšky 928 704 eur. Vysoké čerpanie rezervného fondu
umožňoval aj fakt, že mesto v roku 2012 hospodárilo efektívne, účelne a zodpovedne
a svoje hospodárenie uzavrelo prebytkom. I keď pri prerokovávaní hospodárenia
mesta za rok 2012 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie podľa § 16, ods. 9, písm.
b), teda „celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami“, neboli k hospodáreniu
mesta vznesené žiadne námietky. Audítor vo svojej správe hospodárenie schválil,
pretože nenašiel žiadne chyby ani v účtovníctve ani v rozpočtovníctve mesta, ktoré
by viedli k skresľovaniu dosiahnutých výsledkov. Napriek výhradám poslancov
k hospodáreniu mesta v ďalších svojich uzneseniach schválili používanie finančných
prostriedkov z kladného hospodárenia predchádzajúceho roku.
Ako je uvedené v predchádzajúcej tabuľke, skutočné čerpanie finančných
prostriedkov na krytie kapitálových výdavkov bolo v celkovej sume 723 758 eur.
Podrobný prehľad na jednotlivé akcie podľa uznesení MsZ je uvedený nižšie.
Stav RF k 1. 1. 2013
v rozpočte schválené čerpanie
ZŠ s MŠ Pavla Demitru
ZŠ s MŠ Pavla Demitru
ul. Štúrova a námestie MS*
parkovisko Pod hájom s.č.1097
parkovisko Pod kaštieľom s.č.643
uznesenie MsZ č. 185/2013
UŠ Kvášovec - funkčné plochy bývania
(ÚPN-Z)
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807 451 Čerpanie
-337 963
37 000
37 000,00
50 128
50 128,00
95 000 175 563,66
92 085
51 107,51
63 750
34 952,69
348 751,86
-118 241
7 000

5 440,00

0

GP, DÚR,PD zberná komun.B2 (ul.Hasič.ul.Štúrova)
štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat)
úprava parkoviska SPK byt.dom č.s. 641
úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za
ABC
úprava MK Nad kostolom
úprava chodníka pri s.č.95 -100
Kapitálové výdavky DUMAT (MsDK) transfer

8 800

8 760,00

12 000
9 856

11 880,00
9 235,73

3 400

3 364,68

7 000
27 385

7 000,00
27 292,79

42 800

42 846,77
115 819,97

uznesenie MsZ č. 184/2013
ul. Štúrova a nám. MS (plnenie je uvedené
vyššie)*
ul. Hasičská
ul. Partizánska
ul. Hurbanova
havárie na školách, uzn.MsZ č. 285/2013
MŠ pri ZŠ Pod hájom, uzn.MsZ č. 364/2013
ZŠ s MŠ Pavla Demitru - uzn.MsZ č.
288/2013
Čerpanie RF

-220 500
80 900
34 600
20 000
85 000
-37 000
-15 000

23 986,10
17 956,58
0,00
41 942,68
37 068,76
14 572,18

-200 000

165 602,71

-928 704

723 758,16

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. V prípade, že by tomu tak bolo, tak za zdroje tohto fondu sú v súlade so
zákonom č. 182/1993 Z. z. v znp., konkrétne § 30, považované finančné prostriedky,
ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí,
pozemkov zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov príjmom obce. Obec
tieto prostriedky môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu
a obnovu infraštruktúry obce. Ak zostanú takto získané prostriedky nevyčerpané, sú
zdrojom fondu rozvoja bývania a obec ich na uvedené účely používa v nasledujúcich
rokoch.
V roku 2013 by za zdroj takto tvoreného fondu slúžili príjmy z predaja bytového fondu
v sume 21 609 eur a príjem z prislúchajúcich pozemkov v sume 2 965 eur. Celkom
by sa za zdroje v takto tvorenom fonde považovala suma 24 574 eur. Aktivity
v kapitálových výdavkoch boli síce vo veľkej miere hradené z rezervného fondu,
avšak z iných zdrojov bolo uhradených na obnove infraštruktúry mesta (chodníky,
parkoviská, odstavné plochy,...) ďalších viac ako 53 tisíc eur.
BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2013 a odovzdaného
výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2013 predstavuje sumu 48 044 754
eur.
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Pasíva, t.j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného
výkazu k 31.12.2013 predstavujú sumu 48 044 754 eur.
Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície mesta so zameraním na rozbor stavu
a vývoja pohľadávok a záväzkov, z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote
splatnosti je obsahom tejto časti záverečného účtu rovnako, ako okomentovanie
objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov.
AKTÍV A
AKTÍVA
Spolu majetok
Neobežný majetok

minulé obdobie - bežné obdobie - korekcie - r. bežné obdobie netto (r. 2012)
brutto (r.2013)
2013
netto (r. 2013)
47 420 689
55 937 765
7 893 011
48 044 754
28 120 503

35 936 225

7 271 030

28 665 195

58 523

390 309

344 067

46 242

dlhodobý hmotný majetok

24 346 224

31 816 871

6 913 674

24 903 197

dlhodobý finančný majetok

3 715 756

3 729 045

13 289

3 715 756

19 277 163

19 977 019

621 981

19 355 038

2 222

1 119

0

1 119

14 333 930

13 978 530

0

13 978 530

0

0

0

0

dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok
zásoby
zúčtovacie vzťahy
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky

294 969

1 152 839

607 733

545 106

4 631 794

4 830 283

0

4 830 283

návratné finančné výpomoci

14 248

14 248

14 248

0

Časové rozlíšenie

23 023

24 521

0

24 521

finančné účty

Aktíva v kategórii dlhodobého nehmotného majetku sú súčtom majetku v podobe
softvéru – 2 498 eur, ostatného – 37 648 eur a obstarania – 6 096 eur.
V dlhodobom hmotnom majetku najväčšiu časť tvoria stavby – 17 571 922 eur,
nasledujú pozemky – 6 027 722 eur, obstaranie – 980 136 eur, samostatné hnuteľné
veci a súbory – 167 226 eur, umelecké diela a zbierky – 78 985 eur a dopravné
prostriedky – 77 205 eur.
Ako dlhodobý finančný majetok sú evidované podielové cenné papiere a podiely za
79 665 eur a realizované cenné papiere a podiely v sume 3 636 091 eur.
Prevažnú časť obežného majetku v prípade mesta tvoria zúčtovacie vzťahy
transferov so štátnymi, či inými subjektami, pohľadávky a stav finančných
prostriedkov na účtoch mesta.
K 1. 1. 2013 malo mesto nedokončené investície (obstarávanie) v sume 3 006 905
eur. Zaradením do používania nižšie uvedených investícií stav v obstaraní poklesol
na uvedenú hodnotu a majetok v iných kategóriách bol o tieto investície zvýšený.
investícia
Rekonštrukcia kaštieľa

hodnota v €
2 202 302,47
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TI Háje II. kvadrant - HBV
Rekonštrukcia MK ul. Štúrova
Rekonštrukcia južnej tribúny na FK
GP nových parkovísk
Kamerový systém
Upravený chodník pri b.d.č.s.50
PD stará tribúna futbal. štadióna
Južná tribúna
Upravené parkovisko SPK b.d.č.641
Plochy pod kontajnery pri b.d.1303 ul. Kollárova
Štúdia SZ obchvatu mesta
Upravený chodník pri DUTAF Centre
Upravený chodník pred MŠ od č.28 po 33
Upravený chodník na C II za č.s.92 pri ZŠ
PD - Prístavba objektu triedeného zberu – zmarená
investícia chodník ul. Kalinčiakova – od MsP po ul.
Upravený
Športovcovchodník SPK – spojnica ul. Športovcov –
Upravený
Dom mládeže
Upravený
chodník ul. Športovcov č.641 – ul.
Kalinčiakova
Úprava
MK na Námestí MS
ZŠ s MŠ C II – zníž. energetickej náročnosti
Detské ihrisko Macov dvor
Upravené chodníky – ostatné
Odstavná plocha pod kontajnery pri b.d.č.95 CII
3 svetelné miesta VO na ul. SNP
1 svetelné miesto VO na sídlisku C I
Rekonštrukcia MK ul. Hasičská
Rekonštrukcia MK ul. Partizánska
Detské ihrisko pri Pizza mama
Detské ihrisko Pod kaštieľom
Úprava chodníka na C II pri b.d.č.81
Úprava schodiska Pod hájom medzi b.d.1086 - 1088
Upravená MK Nad kostolom
Úprava chodníka na C I od MŠ č.29 po ul. Nad
kostolom VO na ul. Bratislavská
Rozšírenie
Úprava chodníka na ul. Hasičská pri autob.zastávke
Háje MK a parkoviska Pod hájom 1366-1367
Úprava
Úprava chodníka Pod hájom č. 1095
Úprava chodníka Pod hájom č. 1086 po 1088
Úprava MK pri b.d.č.676 – napojenie na ul. Kpt.
Nálepkuvchodov Pod kaštieľom b.d.č.627
Úprava
Dataprojektor Mitsubishi WL 7200U
Odstavné plochy pod kontajnery pri b.d.1359 Pod
hájom
2
svetelné miesta VO na ul. Kollárova
Prístrešky na kontajnery
SPOLU
019 - Nehmotný majetok
021 - stavby
022 - Samostatne hnuteľné veci (kamery
a dataprojektor)
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482 891,80
152 723,35
22 550,34
2 099,98
28 290,36
4 764,07
5 460,00
3 018,28
9 235,73
3 629,00
21 680,00
6 896,63
13 596,98
9 447,47
2 215,68
5 873,44
2 686,36
11 256,37
22 840,31
340 010,71
23 841,00
34 997,94
2 623,00
8 099,77
428,40
23 986,10
17 956,58
11 864,28
13 422,12
6 555,61
3 343,00
15 240,82
7 613,86
8 691,30
3 620,00
4 985,21
5 639,76
3 039,30
5 667,25
6 472,80
3 299,28
4 730,51
2 967,90
21 288,00
3 593 843,12
21 680,00
3 538 357,80
31 589,64

PASÍVA
PASÍVA
Vlastné imanie a záväzky
Vlastné imanie
výsledok hospodárenia
Záväzky
rezervy
zúčtovacie vzťahy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové úvery
Časové rozlíšenie

minulé obdobie
(r. 2012)
47 420 689
34 905 353
34 905 353
2 945 656
72 174
50 999
11 390
522 510
2 288 583
9 569 680

bežné
obdobie (r.
2013)
48 044 754
36 114 213
36 114 213
2 496 262
78 861
194 140
20 810
344 037
1 858 414
9 434 280

Výsledok akruálneho hospodárenia z predchádzajúceho obdobia sa zaúčtováva do
pasív mesta a za predchádzajúci rok boli týmto spôsobom zvýšené pasíva mesta
o 1 210 860 eur. Pokles zaznamenali krátkodobé záväzky (všetky v lehote
splatnosti), ako aj bankové úvery. Tieto formou splátok úverov poklesli o 430 169 eur,
keďže v priebehu uplynulého roku mesto nevyužilo žiadne cudzie zdroje na
financovanie svojich potrieb. Informácia o stave bankových úverov je uvedená nižšie.
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 záložného
práva a založené zostalo na:
- tribúnu futbalového atletického štadióna s pozemkom,
- tribúnu a šatne s. č. 1416 s pozemkom,
- športovú halu s. č. 656 s pozemkom.
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Stav úveru k 31. 12. 2013 je 274 875,82 eur.
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 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. 2013 je 877 315,28 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. 2013 je 706 223,03 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
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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. 2013, resp. k 1. 1. 2014 nie je zaťažené úvermi, ktoré sa
podľa § 17 ods. 8) citovaného zákona vylučujú z týchto výpočtov, dá sa jeden i druhý
ukazovateľ pre rok 2014 jednoducho vypočítať. Pri použití skutočných bežných
príjmov za rok 2013 sú východiskové údaje pre rok 2014 nasledovné:
a) celková suma dlhu je 14,83 %,
b) suma ročných splátok je 3,76 %.

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. V našom prípade je hodnotenie
programov súčasťou záverečného účtu a je jeho samostatnou prílohou.
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

Rozdiel
na
upravený
rozpočet

%
plnenia
na
schválen
ý
rozpočet

%
plnenia
na
upravený
rozpočet

Schválen
ý
rozpočet

Upravený
rozpočet

Plnenie

1 612 516

1 745 816

1 518 057

-227 759

94,14

86,95

78 744

132 688

117 521

-15 167

149,24

88,57
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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

8 000

8 000

8 314

314

103,92

103,92

0

2 400

2 400

0

x

100,00

21 395

21 395

12 687

-8 708

59,30

59,30

0

30 020

27 462

-2 558

x

91,48

0

0

0

0

x

x

7 220

7 220

1 737

-5 483

24,06

24,06

25 000

25 000

13 031

-11 969

52,12

52,12

0

0

0

0

x

X

6 500

6 500

5 056

-1 444

77,78

77,78

45 742

45 742

36 850

-8 892

80,56

80,56

9 010

9 010

6 848

-2 162

76,00

76,00

1 410 905

1 457 841

1 286 151

-171 690

91,16

88,22

2 216 433

1 914 121

1 845 381

-68 740

83,26

96,41

5 255

5 255

5 078

-177

96,63

96,63

47 040

48 740

26 574

-22 166

56,49

54,52

234 699

234 699

201 053

-33 646

85,66

85,66

1 905

1 905

1 249

-656

65,56

65,56

15 094

15 094

14 440

-654

95,67

95,67

1 242 200

1 248 220

1 244 887

-3 333

100,22

99,73

670 240

360 208

352 100

-8 108

52,53

97,75

409 939

409 939

363 602

-46 337

88,70

88,70

370 526

370 526

331 283

-39 243

89,41

89,41

4 780

4 780

3 797

-983

79,44

79,44

8 633

8 633

4 504

-4 129

52,17

52,17

26 000

26 000

24 018

-1 982

92,38

92,38

396 799

374 269

340 169

-34 100

85,73

90,89

161 832

161 832

153 666

-8 166

94,95

94,95

20 944

20 879

11 806

-9 073

56,37

56,54

26 927

26 927

31 424

4 497

116,70

116,70

60 096

60 096

46 937

-13 159

78,10

78,10
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Podprogram 4.5 Dubnické
múzeum
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
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
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY

127 000

104 535

96 336

-8 199

75,86

92,16

1 501 967

1 525 678

1 249 025

-276 653

83,15

81,87

378 147

399 143

344 798

-54 345

91,18

86,38

1 123 820

1 126 535

904 227

-222 308

80,46

80,27

1 180 373

1 204 878

1 002 839

-202 039

84,96

83,23

13 474

23 823

13 363

-10 460

99,18

56,09

666 515

680 671

568 636

-112 035

85,31

83,54

500 384

500 384

420 840

-79 544

84,10

84,10

4 415 862

4 374 478

4 312 281

-62 197

97,65

98,58

1 108 900

1 132 837

1 132 167

-670

102,10

99,94

2 249 462

2 213 448

2 175 781

-37 667

96,72

98,30

676 200

680 393

676 720

-3 673

100,08

99,46

250 300

266 900

263 013

-3 887

106,28

98,54

45 300

46 500

46 500

0

102,65

100,00

24 400

24 400

13 044

-11 356

53,46

53,46

49 000

10 000

5 056

-4 944

10,32

50,56

11 733
889

11 549
179

10 631
354

-917 825

90,60

92,05

12 300

Úspora bežných výdavkov v porovnaní s rozpočtom dosiahla čiastku 917 825 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.
Kapitálový rozpočet
Program/Podprogram
Program 1: Plánovanie,
manažment, kontrola,
administratíva
Podprogram 1.11

Rozdiel
na
upravený
rozpočet

% plnenia
na
schválený
rozpočet

%
plnenia
na
upravený
rozpočet

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

25 030

25 030

5 819

-19 211

23,25

23,25

25 030

25 030

5 819

-19 211

23,25

23,25
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plnenie

Mestský informačný
systém
Podprogram 1.13 Agenda
MsÚ
Program 2: Služby
občanom
Podprogram 2.6 Rozvoj
ZPS
Podprogram 2.7 Rozvoj
ŠZ Prejta
Program 3: Bezpečnosť
Podprogram 3.1 Mestská
polícia
Podprogram 3.4 Doprava
Program 4: Kultúra
a kultúrne dedičstvo
Podprogram 4.1 Kultúra
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
Podprogram 6.3 DUMAT
Program 7: Školstvo

Podprogram 7.9
Riadenie školstva
SPOLU
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY

42 000

17 531

17 530

-1

41,74

99,99

25 000

17 531

17 530

-1

70,12

99,99

17 000

0

0

0

x

x

23 960

23 960

14 447

-9 513

60,30

60,30

4 000

4 000

2 024

-1 976

50,60

50,60

19 960

19 960

12 423

-7 537

62,24

62,24

0

3 300

3 299

-1

x

99,97

0

3 300

3 299

-1

x

99,97

184 215

163 219

71 772

-91 447

38,96

43,97

169 215

148 219

50 484

-97 735

29,83

34,06

15 000

15 000

21 288

6 288

141,92

141,92

1 304 461

1 715 212

1 122
802

-592 410

86,07

65,46

938 876

1 349 627

764 300

-585 327

81,40

56,63

322 785

322 785

315 702

-7 083

97,80

97,80

42 800
5 000

42 800
71 339

42 800
71 337

0
-2

100,00
1 426,74

100,00
100,00

5 000

71 339

71 337

-2

1 426,74

100,00

1 584
666

2 019
591

1 307
006

-712
585

82,48

64,72

Obdobne, ako u bežných výdavkov, aj úspora výdavkov kapitálových má dve strany.
Celkom je síce úspora 712 585 eur, avšak ako už bolo spomenuté v stati PLNENIE
ROZPOČTU VÝDAVKOV, v rozpočte bola zahrnutá suma 389 820 eur v súvislosti
s memorandom podpísaným medzi ZMOS a Vládou SR. V ňom sa obce zaviazali, že
vo svojich rozpočtoch usporia sumu zodpovedajúcu 5 % mzdových a osobných
výdavkov a 10 % výdavkov na tovary a služby podľa rozpočtu predchádzajúceho
roku (rozpočet 2012). Vyčíslená hodnota zodpovedala údajom z rozpočtu mesta ako
právnickej osoby. Podrobne sa údajmi o plnení rozpočtu výdavkov zaoberá iná stať.
Finančné operácie
Program/Podprogram
Program 1: Plánovanie,
manažment, kontrola,
administratíva

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

plnenie

Rozdiel
na
upravený
rozpočet

433 791

433 791

433 791

0
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% plnenia
na
schválený
rozpočet

%
plnenia
na
upravený
rozpočet

100,00

100,00

Podprogram 1.1 Riadenie
mesta
Podprogram 1.13 Agenda
MsÚ
Program 3: Bezpečnosť
Podprogram 3.1 Mestská
polícia
SPOLU FINANČNÉ
VÝDAVKY

3 625

3 625

3 625

0

100,00

100,00

430 166

430 166

430 166

0

100,00

100,00

1 225

1 225

1 225

0

100,00

100,00

1 225

1 225

1 225

0

100,00

100,00

435 016

435 016

435 016

0

100,00

100,00

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
Bežné príjmy:
Administratívne poplatky, správne poplatky30 184 €
Pokuty, penále, sankcie ....................................60 €
Poplatky a platby - vecné bremeno .............. 2 962 €
Ostatné príjmy z dobropisov (námestie)..........398 €
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ........................................................................ 33 604 €
Kapitálové príjmy:
Príjem z predaja pozemkov......................... 14 137 €
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ............................................................. 14 137 €
Bežné výdavky:
špeciálne - geodet. práce nesúvisiace s výstavbou2 382 €
štúdie, expertízy, posudky............................. 2 610 €
vratky .............................................................8 371€
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY .................................................................... 13 363 €
Výdavky kapitálové:
Nákup pozemkov a nehmotných aktív ............... 42 471 €
Boli vykonané nákupy pozemkov od fyzických osôb pre stavbu Zberná komunikácia
B2 ul. Hasičská - ul. Štúrova v úseku Pod hájom - ZVS vrátane vysporiadania
existujúceho stavu pod miestnymi komunikáciami a parkoviskami. V roku 2014 sa
bude v usporiadaní vlastníctva k pozemkom pokračovať. Bolo uskutočnené finančné
vyrovnanie so spol. Termion, s.r.o. Žilina za spoluinvestorstvo TI Háje/kv. II (HBV) a
predaj pozemkov pod bytovými domami.
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Prípravná a projektová dokumentácia ...............41 479 €
geometrické plány, zamerania .................... 1 890 €
UŠ Podháj 1 - rodinné a bytové domy ......... 4 536 €
UŠ Podháj 2 - rezidenčné bývanie ............... 1 865 €
UŠ Kvášovec - funkčné plochy bývania ....... 7 600 €
GP, DÚR,PD zberná komun.B2 ................... 8 800 €
štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat) ..... 11 880 €
PD chodníky, parkoviská, miestne komunikácie2 050 €
rezerva (nešpecifikované) ...............................456 €
EIA-zámer, parkovací dom (poliklinika)........ 4 080 €
Boli dodané UŠ Podháj 1 a Podháj 2 s finančným vysporiadaním až v r. 2014. Ďalej
boli dodané RP stavby Zberná komunikácia B2 ul. Hasičská - ul. Obrancov mieru,
dopravná štúdia preložky cesty I/61 (SZ obchvat) a EIA - zámer parkovací dom
(poliklinika) vrátane finančného vysporiadania. V prípade UŠ Kvášovec bol v roku
2013 spracovaný návrh na prerokovanie, vykonané jeho prerokovanie, dokončenie
prác na UŠ bude v r. 2014. V prípade projektovej prípravy stavby TI Háje/kv. II. - 2.
etapa PD zabezpečuje vlastník časti územia pre IBV a HBV (Loras, s.r.o. Nová
Dubnica).
Realizácia nových stavieb ................................. 87 581 €
technická infraštruktúra Háje/kv. II-HBV..........850 €
rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č.s. 64335 624 €
rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s.1097 51 107 €
Stavba TI Háje/kv. II - HBV bola dokončená v termíne 11/2012. Z klimatických
dôvodov bolo vodorovné dopravné značenie parkoviska pri jednom bytovom dome
dokončené až v r. 2013. Stavba Rozšírenie parkoviska Pod kaštieľom č.s. 643-644
bola dokončená v zmluvnom termíne 10/2013 s nákladmi 35 736,87 €, kolaudačné
rozhodnutie vydané 16.12.2013. Stavba Rozšírenie parkoviska Pod hájom č.s. 10961097 bola dokončená v zmluvnom termíne 10/2013, s nákladmi 51 844,65 €,
kolaudačné rozhodnutie vydané 17.12.2013.
Rekonštrukcie ................................................... 472 667 €
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru .... 252 610 €
stavebný dozor na ZŠ s MŠ Pavla Demitru.. 2 400 €
rekonštrukcia MK na ul. Štúrova a pries. pri VUB175 564 €
rekonštrukcia MK ul. Hasičská ................... 23 986 €
rekonštrukcia MK ul. Partizánska ............... 17 957 €
rekonštrukcia Babylon ....................................150 €
Stavebné úpravy ............................................... 120 102 €
úprava parkoviska SPK byt.dom č.s. 641..... 9 236 €
úprava parkoviska CI (byt.domy č.s.37-38) za ABC3 365 €
úprava MK Nad kostolom ........................... 14 126 €
úprava chodníka pri s.č.95 -100 ................. 27 293 €
úprava chodníka C I pri s.č.81 ..................... 6 556 €
nešpecifikované ......................................... 53 274 €
plochy pod kontajnery .................................. 6 252 €
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Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Pavla Demitru - kompletné zabezpečenie zateplenia fasády
vrátane výmeny okenných a dverných výplní, okrem objektu telocvične dokončené v
termíne
12/2013.
Okrem rekonštrukcie ZŠsMŠ Pavla Demitru boli zrealizované plánované stavby
rekonštrukcií miestnych komunikácií: ul. Štúrova vrátane úprav pred VÚB s nákladom
175 563,66 €, časť ul. Hasičskej s nákladom 23 986,10 € a časť ul. Partizánskej s
nákladom 17 956,58 €. Z dôvodu neuskutočnenej výmeny vodovodného potrubia v
cestnom telese PVS, a.s. nebola zrealizovaná stavby Rekonštrukcia MK ul.
Hurbanova.
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY................................................. 764 300 €
Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom
Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2013 činili čiastku
celkom 989 408€.
Z toho za zber triedeného odpadu, bioodpadu a mimoriadnych zberov objemného
odpadu a čistenia nelegálnych skládok sa zaplatilo 239 884€, náklady na prevádzku
mestského kompostoviska boli
13 879 € a 6 510€ sa zaplatilo za vývoz
odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom.
Príjmy za skládkovanie odpadu v roku 2013 činili 72 500€ a znížili sa oproti roku
2012 o 140 435€.
Zníženie príjmov za skládkovanie bolo spôsobené uzavretím skládky Luštek. Za
vytriedené suroviny sme získali 73 682 € a z Recyklačného fondu a od oprávnených
organizácií 44 441 €.
Finančné prostriedky získané z recyklačného fondu boli využité na vybudovanie
krytých prístreškov na kontajnery.
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 tento 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.
V minulom roku sa zapojili aj študenti Gymnázia v Dubnici nad Váhom do aktivít Dňa
Zeme vo svojom projekte Zelenej školy a dňa 26. apríla 2013 sa na štrkovisku konala
netradičná vzdelávacia aktivita - projekt Dubnické štrkovisko.
Projektu sa zúčastnilo približne 60 žiakov z tried kvinta a 1.C. Žiaci boli rozdelení do
5 skupín:
geografia, chémia, biológia - vtáctvo, biológia - planktón a ekológia. Každú skupinu
viedol jeden učiteľ a pracovalo v nej 12 žiakov.
Geografi skúmali geografiu štrkoviska - pôdy, polohu a terén.
Chemici odobrali vzorku vody a v škole uskutočnili jej chemický rozbor a zistili, že
znečistenie je čím ďalej tým vyššie.
Žiaci z biologickej skupiny vtáctvo pozorovali a robili fotografie ohrozených druhov
vtákov.
Druhá biologická skupina - planktón odobrala planktón (mikroskopické živočíchy a
rastliny) z vody a v škole ho skúmali pod mikroskopom.
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Ekológovia skúmali okolie štrkoviska - nahromadenie a pôvod divokých (čiernych)
skládok a tiež sa snažili očistiť okolie štrkoviska od odpadkov.
Boli veľmi úspešní, pretože vyzberali 12 plných 100 litrových vriec.
Získané informácie, výsledky pozorovaní a rozborov žiaci spracujú do formy
prezentácií, ktoré odprezentujú na hodinách biológie.
Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2013

Zneškodnené
Zhodnotené
Celkom komunálne odpady

2004
5 831
1 020
6 851

2005
5 773
2 227
8 000

2006
6 459
1 894
8 353

2007
6 865
2 434
9 299

2008
6 871
2 423
9 294

2009
6 526
2 711
9 237

2010
6 393
3 497
9 891

2011
5 779
4 023
9 802

2012
5 747
3 603
9 350

2013
5 560
3 836
9 396

Zmesový komunálny odpad
4718
4627
4566
4664
5090
4838
4704
4507
4542
4327
Zmiešané stavebné odpady
468
758
895
768
569
613
425
396
557
Objemný odpad
855
449
717
1103
870
886
904
736
601
423
Ostatné zneškodnené
258
229
418
203
143
232
171
111
208
252
Zneškodnené celkom
5 831 5 773 6 459 6 865 6 871 6 526 6 393 5 779 5 747 5 560
Miera zneškodnenia (%) 85,1% 72,2% 77,3% 73,8% 73,9% 70,6% 64,6% 59,0% 61,5% 59,2%

Papier a lepenka
275
337
431
549
482
621
651
745
733
642
Plasty
60
85
81
93
146
125
119
140
191
187
Sklo
101
144
214
238
270
273
280
342
333
341
Drobný stavebný odpad
0
0
0
0
367
527
712
706
785
943
Objemný odpad
0
0
353
0
0
0
6
186
249
309
Bioodpady zo zelene
564
1617
723
1475
1068
1012
1585
1740
1105
1209
Elektroodpady
7
19
33
30
39
59
59
74
82
82
Kovy
5
4
13
16
22
38
35
33
31
34
Šatstvo a textílie
0
0
18
15
14
23
30
25
46
35
Kompozitné obaly
0
6
10
9
5
12
3
12
17
20
Opotreb. pneumatiky a guma
0
2
10
5
7
13
11
14
27
29
Batérie a akumulátory
6
7
7
4
2
5
3
2
1
2
Jedlé oleje a tuky
1
Nebezpečné odpady *
1
5
0
1
1
3
3
3
3
3
Zhodnotené celkom
1 020 2 227 1 894 2 434 2 423 2 711 3 497 4 023 3 603 3 836
Miera zhodnotenia (%) 14,9% 27,8% 22,7% 26,2% 26,1% 29,4% 35,4% 41,0% 38,5% 40,8%
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* - okrem nebezpečných odpadov z elektroodpadov a batérií a akumulátorov

Celková produkcia komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom sa v roku 2013 len
mierne zvýšila o + 0,5%. Najvýraznejšou mierou sa na tomto negatívnom ukazovateli
podpísali drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa medziročne rapídne zvýšila,
až o + 27% (nárast o viac ako 300 ton)! Zneškodnenie stavebných odpadov sa
dokonca zvýšilo až o + 40,6%, čo možno hodnotiť ako najnegatívnejší výsledok roka
2013 pri nakladaní s odpadmi. Aj napriek tejto negatívnej skutočnosti sa však opäť
podarilo znížiť celkové množstvo zneškodnených odpadov o – 3,3%, čo je pozitívne.
Ďalším veľmi pozitívnym výsledkom roka 2013 je to, že sa podarilo zvýšiť množstvo
zhodnotených odpadov o + 6,5%. Medziročne sa tak zvýšila celková miera
zhodnotenia odpadov o + 2,3% a účinnosť triedeného zberu po 2. krát v histórii
prekonala úroveň 40% a dosiahla účinnosť 40,8%. Nebyť nárastu zneškodňovania
stavebných odpadov, Dubnica nad Váhom by pravdepodobne dosiahla historicky
najvyššiu účinnosť triedeného zberu a prekonala výsledok z roku 2011 (41%).
Pozitívom roka 2013 bola aj tá skutočnosť, že sa opäť podarilo znížiť množstvo
zneškodňovaného zmesového komunálneho odpadu, o – 4,7% a objemného odpadu
až o – 29,6%. Na skládkach odpadov sa teda uložilo (zneškodnilo) o 187 ton menej
odpadu ako v roku 2012.
Ako už bolo uvedené vyššie, celkové zhodnotenie odpadov sa medziročne zvýšilo o
+ 6,5%. Vďaka upravenému systému zberu sa opäť podarilo dosť výrazne zvýšiť (až
o + 24,1%) množstvo zhodnotených objemných odpadov. Podobne ako pri
zneškodňovaní drobných stavebných odpadov (DSO), aj pri zhodnocovaní DSO sme
medziročne zaznamenali dosť výrazné zvýšenie množstva (o + 20,1%). Mierne sa
zvýšilo množstvo vytriedeného skla. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a mestskej zelene a kovy sa zvýšili takmer o + 10%. Aj vďaka zberom na základných
školách sa opäť podarilo zvýšiť (o + 17,6%) množstvo vytriedených kompozitných
(viacvrstvových kombinovaných) nápojových obalov a splniť tak zmluvný limit
stanovený Recyklačným fondom pre daný rok.
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Mestské kompostoviská
Mesto Dubnica nad Váhom spravuje na svojom území tri kompostoviská, na ktorých
ukladá biologický odpad zo zelene, vzniknutý na mestských a súkromných
pozemkoch. Kompostovisko situované na Ul. Športovcov je vyčlenené len pre odber
biologického odpadu od občanov. Na kompostovisko „Za traťou“ sa vozí biologický
odpad z mestských pozemkov. Obe kompostoviská sú v prevádzke počas
vegetačného obdobia (apríl až november). Kompostovanie prebieha na voľných
plochách, na ktorých sa ukladá dovezený biologický rozložiteľný odpad do
kompostovacích hroblí. Vzniknuté kompostovacie hroble sa pravidelne prekopávajú –
prevzdušňujú, čo niekoľkonásobne urýchli čas na „vyrobenie“ výsledného produktu kompostu. Na kompostoviskách pracujú kompostmajstri, ktorí prijímajú dovezený
biologický odpad, ukladajú ho do hroblí, čistia od odpadu, ktorý nie je vhodný na
kompostovanie a iné s touto činnosťou súvisiace práce. Vzniknutý kompost sa
používa na mestských pozemkoch.
Ochrana prírody a správa mestskej zelene
Mestskú zeleň v meste Dubnica nad Váhom zabezpečovali v roku 2013 podľa
pasportu a inventarizácie mestskej zelene a na základe zmlúv nasledovné
spoločnosti :
 V lokalite D – Pod hájom , v lokalite C – Centrum II. a v lokalite „U“ Pod
Hájom – PETMART P. Horanský. Nová Dubnica,
 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.,
 V lokalite A – Sídlisko pod Kaštieľom vrátane Parku J.B. Magina, plôch
Detské ihrisko Gagarinova, Nerudov Parčík, RD Dolné – PZ Trvalky, Ing.
J.Rácová,
 a v lokalite B - ul. Bratislavská, Pionierska, Moyzesova, Kmeťova, Pod
Zábrehom, Partizánska, Okružná – l LB,Ľ. Stráňavská, Dubnica nad
Váhom
Na údržbu mestskej zelene v zmysle zmlúv a objednávok bolo preinvestovaných
celkom 275 39,99 €. V roku 2013 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 2013 sa prehodnocoval zdravotný stav drevín, ich vplyv na
úroveň bývania obyvateľov a na bezpečnosť majetku a osôb, na základe ktorého
bolo potrebné nevyhnutne odstrániť 38 ks stromov na sídliskách a 7 kusov stromov
v Materskej škole Rozptyl, za ktoré bude vykonaná náhradná výsadba. Vzhľadom na
rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Pod Hájom a Pod Kaštieľom bolo nutné
odstrániť 26 kusov drevín, ktoré boli nahradené novou veľkorysou výsadbou pred
bytovým domom 1096 – 1097 v počte 39 kusov. Rozširovanie parkovísk a projektové
dokumentácie sú vopred konzultované s referátom ochrany prírody a mestskej
zelene. Ak bolo nutné odstrániť dreviny z hľadiska budovania parkovísk prihliadalo sa
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na ich zdravotný stav, dosiahnutie maximálnej dĺžky veku dreviny, perspektívu
ďalšieho rastu v priestore a pod. V jednotlivých lokalitách sa taktiež vykonávalo
rozsiahlejšie orezávanie drevín z hľadiska estetického a bezpečnosti obyvateľov
a ochrany majetku - vyvetvenia konárov, podchodných výšok drevín a odstránenie
suchých a značne preschnutých drevín.
V roku 2013 boli mestom realizované nasledovné výsadby:
V lokalite vnútrobloku Háje II. kvadrant bola realizovaná výsadba podľa projektovej
dokumentácie „Komunikácie, terénne a sadové úpravy II. Kvadrant 1. etapa“, 31
kusov drevín (10 ks Tilia cordata, 3 ks Quercus palustris, 11 ks Prunus cerasifera, 5
ks Pinus sylvestris) a 430 ks trvaliek.
Na Cedrovej ulici bol zrevitalizovaný priestor 13 m2 výsadbou brečtanu Hedera helix
v prieluke medzi bytovkami a prefabrikáty pri bytovom dome boli vysadené 200
kusmi brečtanu a 16 kusmi skalničiek.
V parku J.B.Magina bolo vysadených 96 ks ruží v kruhovom záhone.
Pri Rímsko-katolíckom kostole sv. Jakuba a katolíckom dome bolo vysadených 10
kusov tuje smaragdovej a 2 kusy krov – Cercus kanadensis.
Ďalších 8 kusov Cercus knadensis bolo dosadených na Cédrovej ulici, sídlisku Pod
hájom.
Po vybudovaní parkovacích miest pred bytovými domami 1096 a 1097 bolo
vysadených 39 kusov vzrastlých listnatých a ihličnatých drevín v celkovej hodnote
5 686,28 €.
Za bytovými domami 1096 a 1097 bolo vysadené stromoradie 16 kusov Pyrus
calleryana chantcleer a pri detskom ihrisku pri BD 84 Liliodendreon tulipifera,
Pawlovnia tomentosa, Taxodium distichum a 4 ks Robinia viscosa v celkovej
hodnote 4 284,50 €.
V novej časti mestského cintorína bolo dosadených 30 kusov Taxus baccata, na
námestí Matice Slovenskej boli do záhonov dosadené trvalky.
V rámci komplexnej starostlivosti o existujúcu zeleň bolo potrebné, vzhľadom na
veľmi suché počasie, pravidelne zalievať dreviny aj záhony.
Celkovo bolo v roku 2013 revitalizovaných spolu 2 490 m2 mestských plôch.
V rámci nových výsadieb a náhradných výsadieb v meste pribudlo spolu: 134
ks listnatých a ihličnatých drevín a 536 ks krov a trvaliek.
V roku 2013 bolo vybudované detské ihrisko v lokalite Centrum II – Macov dvor vo
výške – 23 841,00 €. Treba poznamenať, že pár týždňov po realizácii DI bol
poškodený 3 D prvok – jašter, ktorého oprava stála 1 312,00 €.
Zároveň boli vybudované nové dopadové zóny na DI pri Pizza Mama vo forme
výmeny štrku za gumový povrch v hodnote za 11 864,00 €.
Na novovybudovaných DI boli vykonané hlavné ročné kontroly a boli odstránené
nedostatky, ktoré z nich vyplývali.
Tieto činnosti boli vykonané v hodnote 550,80 €.
Asanácia starých nefunkčných detských zariadení pokračovala na sídliskách Pod
hájom a Pod kaštieľom v celovej hodnote 2 259,60 €.
V rámci skvalitnenia oddychových zón bolo zakúpených 30 ks nových lavičiek a 30
kusov košov v hodnote 14 106,00€. V priebehu roku 2013 boli vykonávané priebežné
opravy lavičiek nachádzajúcich sa na sídliskách a v parkoch.
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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 (31 v roku 2013). 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 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
oddelenie kultúry predstavilo verejnosti fašiangové, veľkonočné a svätojurské zvyky.
V spolupráci s Dubnickým múzeom bol realizovaný projekt z roku 2012 o
dubnickej výšivke „Gatra – národopisný objav“. Jeho súčasťou boli výšivkárske
kurzy, ktorých sa zúčastnilo cca 20 žien, výstava prác kurzu a pôvodných ženských
rukávcov a vydanie malého informačného bulletinu. Vo februári 2012 pripravilo
program slávnostného krstu knihy „Lieskovec – stratená dedina“. Podujatie sa
uskutočnilo v priestoroch Dubnického múzea. V programe Svätojurské slávnosti sa
predstavili trombitáši, FS Otava z Nového Mesta nad Váhom, Mladosť z Dubnice nad
Váhom, speváčka Horana a ohňová šou. Úlohou oddelenia kultúry je aj podnecovať
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mládež k pozitívnemu vzťahu k miestnej kultúre. Jedným z takýchto podujatí je aj
Dubnický slávik – súťaž v speve ľudovej piesne. V I. kategórii sa umiestnili: 1. Karin
Pastorková, 2. Adelka Žitná, 3. Nina Čižmáriková. V II. kategórii sa umiestnili: 1.
Veronika Žáková, 2. Martin Rebro, 3. Klaudia Fornádelová.
Najvýznamnejšie podujatia v roku 2013
Veľký ohlas mali hlavne detské podujatia a predstavenia, ktoré sa tešili veľkej
návštevnosti. Vysoko hodnotený bol Mikuláš, ktorý sme pripravili v spolupráci
s CVČ a Dubnickým múzeom na Grotte s vyhliadkovou vežou a následne na
nádvorí Dubnického kaštieľa. Okrem toho sa konali koncerty: Jaromír Nohavica,
Zuzana Smatanová, skupina Lojzo, La Gioia, Cigánski diabli; divadelné predstavenia:
Radošinské naivné divadlo, Miroslav Donutil, Roman Pomajbo; vystúpenia: SĽUK
(Krížom krážom), 60. výročie FS Vršatec, veľký galaprogram Šláger šou a mnoho
zájazdov. Plánovaný koncert Hany Zagorovej bol z dôvodu úrazu umelkyne
presunutý na rok 2014.
Projekty realizované v roku 2013
20. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou: MK SR, TSK
Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha: MK SR
Gatra – národopisný objav: Nadácia SPP
Historický náučný chodník
Pozitívnu odozvu mal projekt Historický náučný chodník, ktorého cieľom bolo
vyčistenie historických zaujímavostí v blízkom okolí mesta s osadením
informatívnych tabúľ. Vybrané boli: židovský cintorín, Reimova krypta, kalvária,
bunker „Veľryba“. Za spolupráce Dubnického múzea a dobrovoľníkov sa realizoval
projekt. Na projekte je potrebné pracovať aj v budúcnosti.
Kino
Problémom kina je technická zastaranosť od čoho sa odvíja aj filmová ponuka.
Jediným riešením je digitalizácia. V roku 2013 oddelenie kultúry a knižnice zakúpilo
výkonnejší dataprojektor pre potreby letného kina. Spolu bolo premietaných 8
filmových titulov počas letného kina a tiež aj ako školské predstavenia. Celkový počet
návštevníkov 724.
Dubnické noviny
V roku 2013 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.
20. Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou
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Začiatok festivalového týždňa poznačilo nepriaznivé počasie a preto muselo byť aj
premietanie festivalového kina zrušené. V stredu sa v sále MsDK kultúry uskutočnil
večerný program spojený s projekciou a spievaním moravských balád pod názvom
„Chodíval Matúšek“. Štvrtkový predvečer patril programu umeleckého kolektívu
SĽUK „Krížom, krážom“. V roku 2013 bol festival organizovaný so zásadnými
zmenami vo výbere účinkujúcich folklórnych súborov. Po predchádzajúcich
rokovaniach s Národným osvetovým centrom v Bratislave boli za spoluúčasti
regionálnych osvetových stredísk delegované folklórne súbory z jednotlivých krajov.
V piatok 30.8.2013 sa na nádvorí Dubnického kaštieľa uskutočnila prvá časť súťaže
o Cenu Mikuláša Senka. Predstavili sa FS Jánošík z Partizánskeho (Trenčiansky
kraj) s programom „Zo Strážovských vrchov“, Orgonina z Vranova nad Topľou
(Prešovský kraj) „Od Zámutova po Oblík“, Liptov z Ružomberka (Žilinský kraj)
„Sliačanska jar“, Gymnik (Bratislavský kraj) z Bratislavy. Piatkový večer na Dutafe
patril zahraničným súborom Ahenk z Turecka, Žedowianie z Poľska, Kunovjan
z Česka. Večer ukončila zábava pri muzikách.
Sobotné dopoludnie začalo „Krojovanou parádou“ – sprievodom zúčastnených
folklórnych súborov mestom, ktoré rovnako ako v piatok bolo zaplnené návštevníkmi
trhovníkmi a remeselníkmi. V závere sprievodu sa jeho účastníci predstavili
krátkymi vystúpeniami na javisku pred OS ABC. V programe „Od obedu do
nešpor“ sa predstavili FS Orgonina, Ahenk, Žedowianie a o 15:00 program ukončil
Kunovjan. Súčasťou popoludnia boli oslavy 69. výročia SNP, Spomienka na Mikuláša
Senka, Akadémia Poľského klubu. O 17:00j hodine privítal všetkých účastníkov
20.DFF primátor mesta Ing. Jozef Gašparík v reprezentačných priestoroch
Dubnického kaštieľa. V 2. časti súťaže o Cenu Mikuláša Senka sa predstavili FS
Vatra z Tlmáč s programom „Z Dolniakov k prameňom Hrona“, Mladosť z Banskej
Bystrice (Banskobystrický kraj) a Jahodná z Košíc (Košický kraj) „Tance zo
Šarzema“. Trnavský kraj nemal v súťaži reprezentanta. Predsedom poroty bol určený
Mgr. art. Štefan Zima, ktorý mal na starosti výber členov poroty. Miesta porotcov
obsadili naozaj zvučné mená: Prof. PhDr. Oskar Elschek, DrSc, doc. Vladimír
Marušin, ArtD., Mgr. Mária Mázorová, Mgr. Igor Kovačovič, Mgr. art. Emil Bartko,
PhD, PhDr. Alžbeta Gazdíková. Sobotný večer vrcholil vystúpeniami na Dutafe.
Predstavili sa FS Kopaničár zo Starého Hrozenkova, FS Váh z Púchova s FSk
Záriečanka zo Záriečia, Žedowianie, Kunovjan, Jánošík, Vatra, Ahenk, Liptov,
Gymnik. Ani v tomto roku nechýbal veľký hudobný festivalový ohňostroj a záver
zábave pri muzikách.
Z dôvodu dažďa boli nedeľné vystúpenia „Ranné pozdravy“ zrušené.
Popoludní o 15:00 hodine sa konal v športovej hale Galaprogram 20. ročníka
Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou. V úvode programu
primátor mesta Ing. Jozef Gašparík odovzdal dodatočne ocenenia mesta pri
príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom.
Ocenenia si prevzali Július Alt a MVDr. Stanislav Mišák, ktorí sa riadneho
slávnostného odovzdávania nemohli zúčastniť. V závere galaprogramu vyhlásil
predseda poroty Mgr. art. Štefan Zima výsledky súťaže o Cenu Mikuláša Senka.
1. miesto FS LIPTOV Ružomberok - Žilinský kraj
2. miesto FS GYMNIK Bratislava - Bratislavský kraj
3. miesto FS MLADOSŤ Banská Bystrica - Banskobystrický kraj, FS ORGONINA
Vranov nad Topľou - Prešovský kraj
Po ukončení galaprogramu si mohli
priaznivci dychovej hudby vychutnať
„Festivalové odvečerie“ s dychovou hudbou Krásinka z Dolnej Súče.
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Súčasťou festivalu boli aj výnimočné výstavy „Gatra z Dubnice – národopisný objav“
v Dubnickom kaštieli a „60 rokov histórie FS Vršatec“ v MsDK.
Účastníci 20. DFF
8 slovenských FS: FS Liptov, Jánošík, Gymnik, Mladosť (BB), Orgonina, Jahodná,
Vatra, Váh
5 dubnických FS: Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Dubnička
1 folklórna skupina: Záriečanka zo Záriečia
4 zahraničné FS: Kunovja (CR), Kopaničár (CR), Ahenk (Turecko), Žedowianie (PL)
2 dychové hudby: Krásinka, Dechový orchestr mladých z Jeseníkú s mažoretkami
Crazy girls
Počet aktivít: 40
Výstavy: 2 (Gatra z Dubnice – národopisný objav, 60 rokov FS Vršatec)
Trhy, jarmoky: 4
Vystúpenia: 23
Komponované programy: 4 (Všetci, čo sme sa tu zišli, Folklórne inšpirácie,
Galaprogram, Chodíval Matúšek)
Spoločenské stretnutia: 3 (Prijatie folklórnych súborov, 2x stretnutie s muzikami)
Sprievod: 1
Pietny akt: 2 (Mikuláš Senko, SNP)
Iné: 3 (ohňostroj, Poľská akadémia, omša)
Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice za rok 2013
Aj v roku 2013 bola činnosť knižnice zameraná na knižnično-informačné služby,
medzi ktoré patria prezenčné a absenčné výpožičky, poskytovanie bibliografických a
faktografických informácií a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť.
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 2013 využitá 3.934-krát.
Rovnako dobre slúži aj stránka knižnice, ktorá bola v danom období navštívená
takmer 15.000-krát.
Jej prostredníctvom knižnica informuje o podujatiach, oznamuje s predstihom
uzatvorenie knižnice z dôvodu školení, čerpania dovolenky a podobne.
V roku 2013 skončil projekt informatizácie knižníc, počítače a ostatné technické
zariadenie boli vrátené ich poskytovateľovi. Internet pre verejnosť bol preto
k dispozícii iba v mesiacoch január, február a marec.
Jedným a tiež podstatným dôvodom ukončenia poskytovania tejto služby boli práve
komplikácie s personálnym zabezpečením a tiež nemožnosť zablokovania návštev
na nevhodné internetové stránky, čo vyplývalo zo zmluvy.
Aj v tomto období sme sa snažili zo zdrojov mesta a vďaka grantu od Ministerstva
kultúry SR modernizovať a doplniť fond o vhodné tituly vo všetkých oddeleniach,
prihliadali sme na možný dopyt po jednotlivých dokumentov, ale aj na ich kvalitu
a hodnotu pre čitateľa.
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Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity sme zameriavali prevažne na deti a
mládež, knižnica pri ich organizácii spolupracovala s materskými a základnými
školami. Akcií sa zúčastnilo spolu 870 návštevníkov.

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby pre verejnosť
Výpožičné služby – spolu výpožičiek: 75.824. Z toho odborná literatúra 20.795,
beletria 34.505, mládež beletria a náučná 11.543, výpožičky periodík 8.981.
Medziknižničná výpožičná služba: z iných knižníc – 15, iným knižniciam – 0.
Prístup na internet pre verejnosť – 928 používateľov na 6 termináloch (nízky počet
užívateľov je zapríčinený tým, že internet bol k dispozícii len v mesiaci január, február
a marec 2013)
Počet aktívnych čitateľov – 2.878, do 15 rokov – 582.
Počet návštev knižnice – 18.891.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť
Informačná príprava – Načo nám je knižnica? – prvá a druhá návšteva knižnice,
žiaci MŠ a ZŠ sa dozvedeli, na čo knižnica slúži, aké knihy v nej možno nájsť, ako si
ich požičať a starať sa o ne a podobne. Informačnej výchovy sa v roku 2013
zúčastnilo spolu 14 tried a skupín.
Informačná príprava pre stredné školy – návšteva, prehliadka knižnice a
prednáške o jej činnosti a o službách pre maturitné ročníky. Podujatie navštívili 2
skupiny žiakov.
Pokus o najpočetnejší detský čitateľský maratón – tradičná celoslovenská akcia,
do ktorej sa zapojila aj dubnická knižnica. Rekord v počte čítajúcich detí počas
jedného dňa bol znova prekonaný.
Detský letný tábor – tri skupiny detí z letného tábora navštívili v rámci svojho
programu knižnicu, ktorá pre nich pripravila niekoľko aktivít.
Slávnostné vyhlásenie súťaže Literárny Boom – úspešní autori si prevzali ceny,
jednou nich bol aj čerstvý zborník, obsahujúci najlepšie práce z druhého ročníka
podujatia. Poviedky či básne odzneli v podaní Jarmily Bajzíkovej, čestným hosťom
večera bola regionálna autorka Ivana Žalúdeková.
Literárny večer na tému slovenská a česká balada (v spolupráci s oddelením
kultúry) - pod Grottou v mestskom parku si mohli prítomní vypočuť originálne pásmo,
zložené z informácií o baladách, o autoroch, tematike básní a z balád samotných.
Všetko vhodne dopĺňali hudobné predely na fujare, píšťale či gitare, ako aj spievané
ukážky zo žánru balady.
Knižničný fond, odborná evidencia, spracovanie a ochrana
- knižničné jednotky spolu – 58.418; počet kníh – 57.803, video a audiokazety
456, elektronické dokumenty 159; z toho odborná literatúra pre dospelých 21.062,
beletria 23.635, náučná a krásna pre deti 13.721.
- ročný prírastok - 839 knižničných jednotiek (702 kúpou)
- úbytok: 1.650 zastaraných a opotrebovaných kníh
- počet titulov odoberaných periodík – 32 (z toho 2 zahraničné)
Projekty, podané na MK SR
- nákup kníh – pridelená dotácia 1.200 €
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Priestory knižnice
Budova bývalej MŠ a jaslí, do ktorej sa knižnica v roku 1993 presťahovala, prešla len
vnútornou prestavbou. Zvonka chátra a vyžadovala by si rekonštrukciu. Okná sú
staré a netesnia, čím sa veľmi znižuje efektivita vykurovania. Omietka opadáva
a v múroch sa ukazuje niekoľko kazov. Vynovenie budovy by mohlo viesť okrem
iného aj k motivovaniu potenciálnych nových čitateľov k návšteve knižnice.

Oddelenie školstva
V roku 2013 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení
s právnou subjektivitou:
1) Základná škola s materskou školou Centrum I 32, ktorej súčasťou boli:
základná škola, školská jedáleň, školský klub detí, materská škola a výdajná
školská jedáleň materskej školy.
Počet žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. Povinnú školskú dochádzku
v základnej škole plnilo (k 1.1.2013/ k 1.9.2013) 663/653 žiakov. Stav detí v
materskej škole bol 90/90, v školskom klube 198/191 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.
2) 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. Povinnú školskú
dochádzku v základnej škole plnilo 311/281 žiakov, v materskej škole bol
189/185 detí a ŠKD navštevovalo 66/64 žiakov počas školského roka. Škola
bola školským vzdelávacím programom zameraná na športovú prípravu žiakov v
ľadovom hokeji, futbale a tenise. Zároveň v rámci projektu EU „Rozvoj
prírodovedných predmetov v modernej škole“ boli na škole vytvorené podmienky
aj na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov. Učebne s interaktívnymi
tabuľami, výpočtovou technikou, jazykové laboratóriá, odborné učebne chémie a
fyziky, dve telocvične a dve multifunkčné ihriská prispeli k skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu.
3) 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. Povinnú školskú dochádzku v základnej škole plnilo
568/574 žiakov,
stav detí v materskej škole bol
138/142 a ŠKD
navštevovalo 198 žiakov počas celého školského roka.
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Škola bola zameraná na všestranný rozvoj tvorivej osobnosti, na vyučovanie
cudzích jazykov. Okrem anglického a nemeckého jazyka sa v škole vyučuje aj
ruský jazyk.
Dôraz sa kládol aj na prácu s informačnými technológiami výtvarnú výchovu a
rozvoj telesnej kultúry. Zvýšené úsilie pracovníkov školy sa prejavilo aj v tom, že
si škola udržala popredné miesta v hodnotení základných škôl Trenčianskeho
kraja (v športových súťažiach 5. miesto).
4) Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356.
Svoje nadanie v tomto zariadení rozvíjalo v roku 2012 531/499, z toho v
skupinovej forme 316/327 a v individuálnej 215/172 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.
5) Materská škola Centrum II 72, je rozpočtová organizácia mesta s právnou
subjektivitou. Poskytovala predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6
rokov. Súčasťou materskej školy bolo aj elokované pracovisko Centrum I
29. Materská škola bola 10 triedna, z toho 3 triedy boli na elokovanom
pracovisku. V roku 2013 ju navštevovalo spolu 224/225 detí. Výchovnovzdelávací 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.
6) Centrum voľného času, Pod hájom 1356.
Do augusta 2013 navštevovalo toto zariadenie v 47 pravidelných záujmových
útvaroch 653 detí. Najväčší záujem sa koncentroval do záujmového krúžku
TWEETY, AJ, cvičenie s deťmi. Ostatných podujatí za toto obdobie bolo 96 s
účasťou 6.893 detí. Propagačných podujatí sa realizovalo 9. Od 9. do 12.
mesiaca 2013 sa prihlásilo do 51 záujmových útvarov 683 detí, v mesiaci
december sa celkový počet detí v záujmových útvaroch zvýšil až na 700. V tomto
období sa realizovalo i 36 podujatí, počet účastníkov1998. Boli to tvorivé dielne v
CVČ , prevencia na ZŠ, Fašiangy, Vianočné vystúpenia...
Do prázdninovej činnosti sa zapojilo 349 detí, 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
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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), CVC, ZUŠ a neštátne školy - ZŠsv.D.Savia (ŠKD a školské
stravovanie) a neštátne zariadenie CVC 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.

Referát organizačný
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov boli vyhlásené rozhodnutím
predsedu NR SR v Zbierke zákonov č. 191/ 2013 zo dňa 3. júla 2013 v ktorom deň
konania volieb bol určený na sobotu 9. novembra 2013.
Pri príprave volieb sa postupovalo podľa zákona č. 303/2001 Z. z. zo dňa 4.7.
2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, uznesenia vlády SR č. 435 zo 14.
augusta 2013 k návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov
samosprávnych krajov v roku 2013 a „Harmonogramu organizačno-technického
zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013“, ktorý vydal
Obvodný úrad v Trenčíne.
Primátor mesta Ing. Gašparík plnil osobitné úlohy vyplývajúce zo zákona č.
303/2001 Z. z. a prostredníctvom predsedu komisie a hlavného koordinátora úloh bol
pravidelne informovaný o stave plnenia úloh. Pre riadenie organizačných a
technických záležitostí a celkovú prípravu volieb do orgánov samosprávnych krajov
primátor určil zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie
volieb (organizačnú skupinu):
Ing. Pavol Kubečka, prednosta MsÚ
- predseda
Ing. Milan Dohnanský, odb. ref. org. činností - podpredseda a hlavný koordinátor
úloh
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Ing. Mária Barcíková, ved. ekonom. odd. MsÚ
finančné záležitosti

-

organizačný

prac.

pre

Každá politická strana, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do
zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 2 – Ilava v zmysle § 13 ods. 1 zákona č.
303/2001 Z. z. zo dňa 4.7. 2001 o voľbách do orgáno v samosprávnych krajov a o
doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov mohla
delegovať do okrskovej volebnej komisie (OVK) v meste Dubnica nad Váhom 1 člena
a 1 náhradníka v termíne do 10.10.2013. V našom mesta túto možnosť využilo 8 z 9
kandidujúcich subjektov. Na odovzdávanie hlasovacích lístkov primátor mesta určil
19 volebných okrskov. Volebný okrsok zahŕňal spravidla 1 000 voličov. Občania
Dubnice nad Váhom volili 5 poslancov v obvode č. 2 Ilava.
Z pohľadu mesta organizačno – technickú prípravu volieb do NR SR možno
hodnotiť na vysokej úrovni a volebným komisiám a voličom boli pripravené dôstojné
podmienky.
Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v meste Dubnica nad
Váhom
Z 20 925 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 3 125 voličov, t.j. 14,93%.
V meste Dubnica nad Váhom za predsedu TSK občania zvolili Ing. Jaroslava Bašku
(1 387 hlasov) a za poslancov by zvolili kandidátov s počtom hlasov: Mgr. Evu
Bočincovú (1 152), Ing. Jozefa Gašparíka (1 037), Ing. Emila Suchánka (913), Ing.
Pavla Bagina (739) a Ing. Juraja Horta (719).
Celkové výsledky volieb v Trenčianskom samosprávnom kraji
Účasť voličov 17.37%. Za predsedu TSK bol zvolený Ing. Jaroslav Baška a za
poslancov do zastupiteľstva TSK boli zvolení: Mgr. Eva Bočincov á, Ing. Peter
Marušinec, Ing. Juraj Hort, Ing. Pavol Bagin a MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
Slávnostné MsZ pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky o
meste Dubnica nad Váhom 22.8.2013.
Referát organizačne zabezpečoval zasadnutia MsZ vrátane slávnostného
MsZ.
V roku 2013 sme si pripomenuli:
• 820. výročie prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom,
• 60. výročie založenia folklórneho súboru Vršatec,
• 130. výročie založenia Mestského dobrovoľného hasičského zboru,
• XX. ročník DFF.
Pri príležitosti 820. výročia prvej písomnej zmienky o meste Dubnica nad Váhom boli
ocenené kolektívy a občania mesta, ktorí sa podieľali na jeho rozvoji a zviditeľňovaní
doma i v zahraničí. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo 22.8.2014 na
zasadnutí MsZ.
Podľa Štatútu Mesta Dubnica nad Váhom ocenenia mesta sú:
 Čestné občianstvo mesta Dubnica nad Váhom
 Cena mesta Dubnica nad Váhom
 Cena primátora mesta
Podľa § 11 ods. 4 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je MsZ
vyhradené najmä udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny.
V súlade s článkom 5 ods. 1 Štatútu mesta Dubnica nad Váhom mesto môže udeliť
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Čestné občianstvo mesta Dubnica nad Váhom a Cenu mesta Dubnica nad
Váhom.
Súčasťou mestských osláv boli i oslavy 130. výročia založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Dubnici nad Váhom. Mesto Dubnica nad Váhom je jedným z
mála miest v SR, kde sa podarilo udržať činnosť dobrovoľníkov, ktorí sú združení
v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Pravidelne sa organizuje súťaž o „Cenu primátora
mesta“ v hasičskom športe. Veľmi dobrá je spolupráca s členmi výboru a mesto im
poskytuje finančné prostriedky na činnosť. Členovia aktívne pomáhajú pri
preventívnych prehliadkach, ochrane životného prostredia a spolupracujú s
profesionálnym hasičským zborom. DHZ sa stal súčasťou histórie mesta, ctíme si
tradície a preto na zasadnutí MsZ primátor slávnostne odovzdal stuhu a pohár pri
príležitosti 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Dubnici nad
Váhom.
XX. ročník Dubnického folklórneho festivalu 30.8.2013 – 1.9.2013.
V posledný augustový týždeň sa konal XX. ročník Dubnického folklórneho
festivalu (DFF) a to v dňoch 30.08.2013 až 01.09.2013. Pozvanie prijali aj delegácie
družobných miest. Družobné mesto Otrokovice zastupoval starosta mesta Mgr.
Jaroslav Budek, družobné mesto Vác primátor Attila Fördős a družobné mesto
Zawadzkie primátor Mieczysław Orgacki. Delegácie družobných miest sa
zúčastnili celého festivalu až po jeho vyvrcholenie – galaprogram, ktorý sa
konal v športovej hale. Referát organizačný zabezpečoval pobyt a program pre
hostí z družobných miest počas festivalu, aby sa cítili v našom meste čo najlepšie, čo
sa aj podarilo, keďže pri rozlúčke predstavitelia družobných miest vyjadrili veľkú
spokojnosť s organizáciou a celým priebehom návštevy.
Ostatné úlohy.
Referát organizačný plnil v roku 2013 (od 1.5.2012 po organizačných
zmenách) úlohy stanovené v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Dubnici
nad Váhom. Referát pokračoval v preberaní zmlúv zo sekretariátu
prednostu, súčasne vykonával ich inventúru od roku 2007 do roku 2012. Prevzatie
zmlúv bolo ukončené k 1.10.2013. Zmluvy za rok 2013 boli na referáte zakladané
pribežne.
Referentka organizačných činností robila uzávierku spisov za celý mestský
úrad, za rok 2013 to bolo 34 834 registratúrnych záznamov a z toho 2728 spisov.
Pred uzávierkou spisov bol každý registratúrny záznam skontrolovaný, či je
zaspisovaný, spisy skontrolované, či majú potrebné náležitosti a následne boli
uzatvorené.
Referát archivoval dokumenty mestského úradu vrátane dokumentácie
z volieb do orgánov samosprávnych krajov a pripravil časť volebných dokumentov
na skartáciu. Ďalej referát vykonával ostatné činnosti v súlade s náplňou práce
jednotlivých zamestnancov.
Referát sociálnych vecí
V sledovanom období sa Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, bývania a
verejného poriadku /ďalej len komisia/ zamerala na riešenie potrieb občanov mesta.
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Základom tejto činnosti boli žiadosti predložené na rokovanie komisie. V roku 2013
sa konalo zasadnutie komisie sedemkrát. Rokovania boli orientované tiež na
riešenie aktuálnych úloh a záležitostí spadajúcich do kompetencie komisie – návrhy
správ, návrh VZN, prerokovanie rozpočtu, žiadosti občanov. Komisia bola vo
všetkých prípadoch uznášaniaschopná.
V decembri 2013 uskutočnili členovia komisie burzu ošatenia, výťažok bol použitý pre
sociálne odkázaných občanov.
Na rokovanie komisie boli predložené:
- žiadosti občanov o jednorazové dávky:
o počet žiadateľov 1
o počet vybavených peňažne 1 v sume 50 €
- žiadosti po prepustení z výkonu trestu
o počet žiadateľov 6 v sume 120 €
2. Činnosť referátu sociálnych vecí a opatrovateľskej služby
A. Príspevky
Vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí:
 príspevok pri narodení: počet žiadostí 15 v sume 495 €,
 príspevok pri úmrtí: počet žiadostí 5 v sume 165 €
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 troch poskytovateľov K-H-L, Solus, Espresso
Dada. Mesto vypláca príspevok na stravu občanom, ktorí spĺňajú nárok na uvedenú
službu a požiadajú mesto o sociálnu službu v jedálni.
V roku 2013 požiadalo o sociálnu službu v jedálni 310 občanov, denne sa
odstravovalo cca 120 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 2013 vo výške 12 974,7 €.
Rozčlenenie stravníkov:
Rok
2013
2012
2011

Príspevok mesta
1€
32 stravníkov
12 stravníkov
33 stravníkov

Príspevok 0,7 €

Príspevok 0,2 €

140 stravníkov
197 stravníkov
123 stravníkov

138 stravníkov
48 stravníkov
98 stravníkov
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2010

25 stravníkov

111 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 8 200 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 2013 bola poskytovaná opatrovateľská služba v domácnostiach 127
občanom. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 35 opatrovateliek.
Výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov bola:
rok

príjmy

2013
2012
2011
2010

20 957 €
14 258 €
14 932 €
15 238 €

%
príjmy/výdavky
10,4%
6,9%
7,4%
7,2%

Zmenou výšky životného minima od 1.7. 2013 bola prehodnotená výška príjmu
opatrovaných občanov za účelom zachovania 1,3 násobku životného minima
garantovaného zákonom.
E. Uskutočnené činnosti vyplývajúce s aplikáciou zákona NR SR č.448/2008
Z.z. o sociálnych službách
V roku 2013 bolo vypracovaných 110 sociálnych posudkov, 110 lekárskych
posudkov, 110 komplexných posudkov.
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Výsledkom procesu bolo 110 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu. K 31.12.
2013 boli náklady na posudkovú činnosť vo výške 1 695 €.
Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal
9-krát a rozhodoval o 26 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 98.
Počas prevádzky bola priemerne denne poskytnutá služba 13 občanom.
Dotácia na jeden mesiac prevádzky bola vo výške 1 680 €.
Celkové náklady a príjmy na prevádzku KC :
rok
2013
2012
2011
2010

náklady
7 316 €
3 679 €
3 420 €
2 302 €

príjmy
496,5 €
423,5 €
420,0 €
478,0 €

Náklady boli v roku 2013 vyššie z dôvodu zvýšenia mzdy pracovníkov krízového
centra a tiež poskytnutej dotácie na 5 mesiacov – 8 400 €.

G. Zastavené prídavky na deti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne (ďalej len „UPSVaR“) rozhodol v roku
2013 v štrnástich prípadoch o zastavení prídavku oprávnenej osobe – rodičovi.
Mesto Dubnica nad Váhom bolo v týchto prípadoch určené osobitným príjemcom na
výplatu prídavku. Na účet mesta bolo v roku 2013 zaslaných 873 €, ktoré boli
vyplatené oprávnenej osobe - rodičom detí, alebo súdom ustanovenej osobe, ktorá
má zverené deti.
3. 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 :

Počet
poberateľ

2013
Jednotlivci/rod
ina
782/*

2012
Jednotlivci/rod
ina
966/*
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2011
Jednotlivci/rod
ina
881/203

2010
Jednotlivci/rod
ina
574/195

ov
Vyplatená 643 564,52 €
689 784,98 €
suma
*/ nový systém neumožňuje rozčleniť

818 654,53 €

925 954 €

Priemerný mesačný prehľad o štátnych dávkach
Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia
rok
2013

počet
poberateľov
659

vyplatená suma
346 526€

Prídavok na dieťa
rok
2013

počet
poberateľov
4 905

vyplatená suma
1 344 752,36€

Rodičovský príspevok
rok
2013

počet
poberateľov
614

vyplatená suma
1 462 805,54€

Príspevok na pohreb
rok
2013

počet
poberateľov
205

vyplatená suma
16 332,35€

Oddelenie strategického rozvoja a projektového manažérstva
Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2013 spolu 13 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 OP
Informatizácia spoločnosti a OP cezhraničnej spolupráce SR a ČR 2007 -2013.
Žiadosti o štátne dotácie na základe výnosu Ministerstva kultúry SR boli
podporené 4 a to "Dubnický folklórny festival", "Mestská knižnica v Dubnici
nad Váhom - nákup kníh", " Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký
s anjelmi - výskum ", " Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha ".
V roku 2013 sa mesto uchádzalo o získanie nenávratného finančného príspevku
v dvoch operačných programoch. Projekt „Nový priestor – nová príležitosť – nové
priateľstvá“ na cezhraničnú spoluprácu nebol schválený. Projekt „Elektronizácia
služieb mesta Dubnica nad Váhom“ z OP Informatizácia spoločnosti bol podporený
v plnej výške a realizovať sa začne v roku 2014.
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Zrealizované projekty za posledných 6 rokov

Schválená suma
v€

2008
15. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Projekt statického zabezpečenia objektu Kaštieľ krídlo B, C, D, E v
Dubnici nad Váhom
Materiálové vybavenie obytných miestností pre DD-DPD
Vybavenie priestorov na rehabilitačno – športovú činnosť pre DDDPD
Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko
mobilnými klientmi.
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému
Rekonštrukcia Domu kultúry
Cyklotrasa Slavičín - Nevšová - Luhačovice (Projektová
dokumentácia)
Protipovodňová opatření a varovný systém Říká - Vlára - Váh
(Bezdrôtový rozhlas)
„Cez Karpaty na vohľady: Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie
ľudovej kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka –
Ilavskodubnicka“ (kinosála)
2009
16. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Projekt Grotta (Babylon)
Pamiatkový výskum - Kaštieľ v Dubnici nad Váhom
Monografia mesta Dubnica nad Váhom
Nákup mikrobusu /9 miestneho/so zdvíhacou plošinou pre
vozíčkarov
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste
Dubnica nad Váhom
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
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica
nad Váhom
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom
Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia DD
v Dubnici n/V
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum
2010
17. ročník Dubnického folklórneho festivalu
Park J.B. Magina
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste
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5 311
19 916
8 298
12 614
6 639
18 257
12 946
22 332
197 597
130 002

6 660
35 000
9 100
7 000
25 200
12 000
73 160
198 000
1 677 146
2 023 380
1 657 998
2 998 001
2 478 896
4 160
20 000
7 300

Dubnica nad Váhom
2011
18. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Dubnický nárečový slovník
Tradície nás spájajú
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste
Dubnica nad Váhom
Materiálové vybavenie obytných miestností pre Dubinu
2012

2 660
1 700
1 300
12 269
13 500
16 000

19. ročník Dubnického folklórneho festivalu MK SR + TSK
Informatizácia mestskej knižnice
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Kniha Lieskovec
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica
nad Váhom
2013

2 700
2 850
1 000
3 400

20. ročník Dubnického folklórneho festivalu (MK+TSK)
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi - výskum
Ľudový odev Ilavskej kotliny - kniha
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb- materiálové
vybavenie
Žiadosť o podporu pre oblasť – Environmentálna výchova,
vzdelávanie a propagácia
Elektronizácia služieb mesta Dubnica nad Váhom
Historický náučný chodník

5 500
1 500
2 100
3 000

7 500

4 000
5 000
731 135
5 000

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.
Jednou z úloh hlavného kontrolóra je predložiť najmenej raz ročne MsZ správu o
kontrolnej činnosti, ktorá pozostáva z X. kapitol.
Prvá kapitola popisuje „Kontrolu plnenia uznesení MsZ za rok 2013“.
V roku 2013 MsZ, prijalo 500 uznesení, z toho 454 bolo splnených, 30 zostáva
rozpracovaných, 5 nesplnené. Rozpracované uznesenia zostávajú v sledovaní a
vyhodnotenie ich plnenia je priebežne kontrolované.
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V kapitolách II. – IX. je vyhodnotené plnenie prijatých uznesení z rokov 2005 – 2012,
ktoré neboli ku
dňu 31. 12. 2013 splnené.
Kapitola X. obsahuje „Správa o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2013“.
Počas roka bolo zahájených 7 kontrol, z toho v roku 2013 bolo 5 ukončených a výkon
2 kontrol sa presunul do roku 2014. Pri kontrolnej činnosti hlavný kontrolór postupuje
v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.
n. p. a prijatým uznesením MsZ č. 36/2006. Kontroly boli vykonané na MsÚ a v
organizáciách zriadených a založených mestom. S výsledkom kontrol bol
oboznámený primátor mesta a vedúci kontrolovaných subjektov, ktoré následne
prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ďalej sú povinní predložiť
hlavnému kontrolórovi správu o splnení prijatých opatrení.
Kontrolované boli nasledovné subjekty s uvedením predmetu kontroly:
- DUMAT m. p. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude
overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými predpismi, kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
(nebytové priestory), zvereného do správy príspevkovej organizácii, so
zameraním na nájomné zmluvy (príležitostné nájmy 1. – 6. mesiac 2012 v súlade
so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov, VZN č. 8/2011 zo dňa 02. 06. 2011 v znení VZN č. 8/2012
zo dňa 27. 09. 2012 o určovaní cien a nájmov nebytových priestorov a výške
úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad
Váhom, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Dubnica nad
Váhom zo dňa 02. 06. 2011. Bola vykonaná kontrola zverejňovania zmlúv
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Dubnické múzeum, m. r. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou
bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly
v organizácii, so zameraním na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, so
zameraním na uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o. - Kontrola dodržiavania zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností
a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej
finančnej kontroly v organizácii, so zameraním na dodržiavanie zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov, so zameraním na uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Mesto Dubnica n/V – Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude
overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly v Meste
Dubnica nad Váhom so zameraním kontrola dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z.
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z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v z. n. p., IS 5/2011 Zásady poskytovania informácií
v podmienkach mesta Dubnica nad Váhom upravujúcich kontrolovanú oblasť
v podmienkach mesta,
- Mesto Dubnica n/V – Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude
overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly v Meste
Dubnica nad Váhom, so zameraním na kontrolu nedaňových príjmov za výherné
hracie prístroje s uplatnením zákona č. 175/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v z. n. p.,
DUMAT m. p. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou bude
overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly v DUMAT, m. p.
o. so zameraním na kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
(nebytové priestory), zvereného do správy príspevkovej organizácii, so
zameraním na nájomné zmluvy a prenajímané priestory v budove Domu kultúry,
Bratislavská 435/12, Dubnica nad Váhom,
- Dubnické múzeum, m. r. o. - Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, ktorou
bude overovaný objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so
všeobecne záväznými predpismi, uskutočnenie následnej finančnej kontroly
v Dubnickom múzeu, m. r. o.. Na základe uznesenia MsR je kontrola rozšírená
o evidenciu muzeálnych predmetov. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov, ktorou bude overovaný objektívny stav kontrolovaných
skutočností so zameraním na používanie ERP.
Pozitívnou informáciou je ukončenie kontroly podpísaním Záznamu z kontroly v 3
prípadoch, t. j. v daných prípadoch neboli zistené nedostatky pri výkone kontroly.
Pred každou kontrolou je potrebné preveriť aktuálnosť platných právnych
predpisov. 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.

Mestská polícia
Mestská polícia Dubnica nad Váhom aj v roku 2013 pôsobila ako poriadkový orgán
Mesta Dubnica nad Váhom. Okrem svojich základných úloh, ktoré sú pre
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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 31.12.2013 početný stav Mestskej polície Dubnica nad Váhom
predstavoval 16 príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného
organizačného poriadku.
Mestská
polícia
vykonávala
svoju
činnosť
v nepretržitej
prevádzke
v dvanásťhodinových pracovných zmenách. V katastrálnom území mesta bolo
riešených spolu 2623 priestupkov . Z tohto počtu bolo 1017 dopravných priestupkov
– spáchaných porušením predpisov o plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a
1606 ostatných priestupkov. Sem zaraďujeme najmä priestupky proti verejnému
poriadku občianskemu spolunažívaniu, majetku, porušenia ustanovení všeobecné
záväzných nariadení mesta a porušenie iných zákonných noriem a predpisov.
Porovnanie počtu riešených všetkých priestupkov za roky 2009 -2013.
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Počet riešených priestupkov (dopravné a ostatné) v r. 2013 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi..
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Počet riešených priestupkov ( § 47,48- proti verejnému poriadku ,§ 49 proti
občianskemu spolunažívaniu, § 50 proti majetku a trestných činov ) podľa obvodov.
Obvod č.1 :
Obvod č.2 :
Obvod č.3 :
Obvod č.4 :
Obvod č.5 :
Obvod č.6:
Obvod č.7:

Za traťou.
Pod kaštieľom, Dolné kolonky, Nádražná, Cintorínska.
Háje, Horné kolonky, Bratislavská, Obrancov mieru.
Pod hájom, priliehajúce záhradkárske . osady
Centrum II, Rozptyl, priliehajúce záhradkárske osady
Nad kostolom, Centrum I, Kollárova
Mestský park, Nám. sv. Jakuba, Nám. Matice Slovenskej, Partizánska
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Obvod č.8: Prejta
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.
Prevenčná činnosť tvorila aj v roku 2013 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. 2013 bolo vykonaných 26 akcií s účasťou viac ako 800 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.
Prevenčnú funkciu plní i kamerový monitorovací systém, ktorý mestská polícia
prevádzkuje prostredníctvom operačného strediska od r. 2004. V roku 2013 bol
kamerový monitorovací systém rozšírený o 1 kameru umiestnenú v novo
vybudovanom podchode pre chodcov pod železničnou traťou, takže ich počet
dosiahol 19.

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
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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 r. 2013:
Vlastnou činnosťou a prostredníctvom občanov dostalo do daru viac ako 30
zbierkových predmetov, ktoré obohatili zbierkový fond múzea. Dokumentácia
zbierkových predmetov – príprava návrhových listov pre Komisiu na tvorbu zbierok,
ktorá predmety posúdi, ocení a na základe jej odporučenia sa predmety zaraďujú do
zbierkového fondu, prideľujú sa im prírastkové čísla, - je jednou z odborných činností
múzea, ktorá je v súčasných personálnych podmienkach zdĺhavá.
Predmety po zaradení do zbierkového fondu sú na základe ceny navrhnutej
odbornými pracovníkmi Komisie na tvorbu zbierok zo spolupracujúcich múzeí,
postupne zaraďované do majetku Dubnického múzea.
Organizácia priebežne vyvíja činnosť zameranú na rozšírenie a obohacovanie
expozície a výskum historických súvislostí (návšteva vnučky správcu lesov
pôsobiaceho v Dubnici na začiatku 20.stor., archeologický výskum, príprava
a postupná realizácia projektu na výskum a obnovu studne na nádvorí).
Vlastné podujatia:
Valentínsky zvonček šťastia – večerná akcia k sviatku Sv. Valentína
Gatra z Dubnice nad Váhom – národopisný objav – výšivkársky kurz v Dubnickom
múzeu + výstava sprístupnená od 26. augusta do 31. decembra 2013
Dubnica v minulosti a dnes – výstava historických fotografií prístupná od 2. apríla
Život v úli –výstava slovenského včelárstva prístupná od 24. mája do 30. septembra
2013
Výstava portrétnej tvorby Zuzany Smatanovej a Františka Muchu – otvorená od 7.
júna do 27. júna
Nočná prehliadka – prehliadka múzea v nočných hodinách, obohatená historickým
príbehom
Tajomstvá kuchyne – výstava sprístupnená od 22. augusta do 31. januára 2014
Kroje rôznych národov – výstava známok sprístupnená od 26. augusta
Kaštieľu vládnu strašidlá – netradičná prezentácia v nočných hodinách na
26.10.2013
Vianočný koncert – koncert v priestoroch múzea 20.12.2013
Projekt „Tajomstvo studne v Dubnickom kaštieli“ - podanie žiadosti o dotáciu,
koordinácia projektu, vyúčtovanie a záverečná správa, archeologický výskum bol
realizovaný dodávateľsky
Ostatné podujatia:
V spolupráci s odd. kultúry :
Krst knihy Lieskovec, stratená dedina
Region Tour Expo Center Trenčín
Dubnické kultúrne leto – spolupráca pri organizácii koncertov a podujatí počas
letných víkendov
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Dubnický folklórny festival.
V spolupráci Základnej umeleckej školy:
Leť, myšlienka, na krídlach melódie – koncert ZUŠ na nádvorí kaštieľa
Vo februári 2013 podalo Dubnické múzeum žiadosť na Ministerstvo kultúry SR
o registráciu inštitúcie ako prijímateľa kultúrnych poukazov.
V marci 2013 podalo Dubnické múzeum žiadosť o dotáciu do nadačného programu
firmy Telekom na projekt Tajomstvo studne v Dubnickom kaštieli, kde získalo
finančnú podporu v hodnote 800 € na otvorenie, vyčistenie a znovuobnovenie
studne na nádvorí Dubnického kaštieľa. Finančné prostriedky z dotácie boli použité
na otvorenie, zabezpečenie stien a čiastočné vyčistenie studne. Zvyšok projektu bol
dofinancovaný z rozpočtových prostriedkov vo výške 1 300 €.
Návštevnosť Dubnického múzea je podľa posledných sledovaní porovnateľná
s minulým rokom. Vzhľadom k tomu, že Dubnické múzeum zorganizovalo v roku
2013 viac vlastných podujatí, návštevnosť je oproti minulému roku vyššia približne o
20 % v porovnaní s rokom 2012.
Štruktúru návštevnosti Dubnického múzea:

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu

Dospelý

Polovičný

Voľný
vstup

Kult.
poukazy

Výstavy

Akcie

Spolu

4
0
10
49
40
39
74
203
43
31
23
13
529

0
0
4
18
26
13
40
140
23
28
21
10
323

16
50
30
41
15
19
23
14
6
3
1
0
218

0
14
0
31
88
206
0
9
68
0
5
0
421

16
0
0
66
21
36
8
10
11
14
2
4
188

0
38
0
95
28
62
55
12
90
249
126
37
792

36
102
44
300
218
375
200
388
241
325
173
64
2466

Hospodárenie
Návrh rozpočtu na rok 2013 predstavoval objem 127 000 €. Návrh príjmovej časti
predpokladal sumu
11 400 € ako príjem z predaja suvenírov, vstupeniek,
poskytovania služieb a prenájmu vyhradených priestorov. Za sledované obdobie bol
plánovaný rozpočet príjmovej časti splnený vo výške 9 888 €.
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu za celé sledované obdobie predstavuje 98 194 €.
Z toho bolo čerpaných:
- mzdy a odvody 32 061 €
- energie 22 381 €
- materiál 17 005 €
- údržba 6 533 €
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- služby 19 718 €
- ostatné 496 €.

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,
poskytujú zdravotnú
starostlivosť lekári v nasledovných ambulanciách a oddeleniach:
Mestskí poskytovatelia ZS

Ambulancia

Lekár

Mestská poliklinika
Dubnica

Ambulancia fyziatrie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie

MUDr. Zlatuša
Bajdalová

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

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

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

MUDr. Vladimír Kopecký

Oftalmologická ambulancia

SANOX s.r.o.

Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Dopravná zdravotná služba

MUDr. Malgorzata
Kafková
MUDr. Mohammad Reza
DJABERI GERASHI
MUDr. Anna Rábeková

Zdravotná doprava
s.r.o.
Gynekológia – MUDr.
Darina Orálková,
s.r.o.
UROLUX s.r.o.

Otorinolaryngologická ambulancia

Kamil Kučerka

Gynekologická ambulancia

MUDr. Darina Orálková

Urologická ambulancia

MUDr. Jana Tretiníková
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MUDr. Dominik
Kosorín
MCM GYNPED, s.r.o.

Chirurgická ambulancia

MUDr. Dominik Kosorín

Gynekologická ambulancia

MUDr. Ctirad Mokráš

GYNAMB – MUDr.
Dagmar Galiovská,
s.r.o.
Mgr. Helena
Holíčková
MUDr. Jana Tholtová

Gynekologická ambulancia

MUDr. Dagmar
Galiovská

Klinická logopédia

Mgr. Helena Holíčková

Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Psychiatrická ambulancia

MUDr. Jana Tholtová

Ortopedická ambulancia

MUDr. Milan Bubeník

HPL spol. s.r.o.

Oddelenie klinickej biochémie a
klinickej hematológie

MUDr. Marian
Kadlubiak
MUDr. Poliačik, 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
Všeobecná ambulancia pre
dospelých
Zubné laboratórium

Konatelia MUDr. Juraj
Hanzen,
JUDr. Slavomír Moško
MUDr. Marian Kadlubiak

MUDr. Bohuslav
Tholt
STEVOL s.r.o.
MEDIFER s.r.o.
MUDr. Jaroslav
Kobela
BUBENÍK s.r.o.

MUDr. Eva
Kozempelová
MUDr. Marta
Čileková
MUDr. Želmíra
Bagínová
Detská ambulancia
DCA s.r.o.
SANTES, s.r.o.
Marcela Kurjaková

MUDr. Bohuslav Tholt
MUDr. Štefánia
Volánková
MUDr. František
Jászberényi
MUDr. Jaroslav Kobela

MUDr. Jaroslav Poliačik
MUDr. Eva
Kozempelová
MUDr. Marta Čileková
MUDr. Želmíra Bagínová
MUDr. Irena Jankechová
MUDr. Silvia
Trenčanová
Ivana Ondrejcová

MUDr. Adamcová
Dentálna hygiena
Vladimíra, MUDr.
Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana
Zubná ambulancia
Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší Zubná ambulancia

MUDr. Adamcová
Vladimíra, MUDr.
Zuzana Turčanová
MUDr. Zuzana
Turčanová
MUDr. Ľubica Horejší

MUDr. Slavomír
Legdan
MUDr. Soňa

Zubná ambulancia

MUDr. Slavomír Legdan

Zubná ambulancia

MUDr. Soňa Ondrišová
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Ondrišková
MUDr. Pravomila
Dolinská

Zubná ambulancia

MUDr. Pravomila
Dolinská

Hospodárenie
Mestská poliklinika hospodári s vlastnými príjmami, ktoré kryjú potrebu bežných
výdavkov. Vo svojom rozpočte na rok 2013 organizácia na vykrytie rozpočtovaných
výdavkov v sume 737 110 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 znížením výdavkov o 5 000 eur súčasne
so znížením zdroja z minulých rokov o rovnakú sumu.
Plánované príjmy .................... 732 110 eur
Skutočné príjmy ...................... 709 133 eur
Plnenie príjmov ............................ 96,86 %
I keď v rozpočte bolo uvažované so zapojením finančných prostriedkov z minulých
rokov v sume 25 000 eur, organizácia dosiahla dostatočný objem príjmov na to, aby
svoje skutočné výdavky financovala z nich.
Plánované výdavky ................. 732 110 eur
Skutočné výdavky................... 695 529 eur
Plnenie výdavkov.......................... 95,00 %
Porovnaním skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov je zistenie, že organizácia
v rozpočtovom hospodárení dosiahla prebytok v hodnote 13 604 eur.
Mestská poliklinika Dubnica nevykonávala v priebehu uplynulého obdobia
podnikateľskú činnosť a údaje z hlavnej činnosti sú sumarizované v nižšie uvedenom
výkaze.
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť
organizácie
Čísl
o
účtu

Náklady a výnosy

Číslo
riadk
u

Bežné
účtovné
obdobie

a

b

c

1

Bezprostredn
e
predchádzajú
ce
účtovné
obdobie
2

602

Tržby z predaja služieb

067

470 134

490 684

642

Tržby z predaja materiálu

085

0

5 364

644

Zmluvné pokuty, penále, úroky z
omeškania

086

58

0
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645

662

Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
Ostatné výnosy z prevádzkovej
činnosti
Úroky

692

Výnosy z kapitál. transferov...

126

107 611

107 611

Účtovná trieda 6 celkom

134

759 808

802 862

501

Spotreba materiálu

002

38 950

53 140

502

Spotreba energie

003

110 988

94 303

511

Oprava a udržiavanie

007

27 323

34 356

512

Cestovné

008

540

236

518

Ostatné služby

010

68 765

62 956

521

Mzdové náklady

012

325 166

320 163

524

Zákonné sociálne poistenie

013

110 107

96 853

527

Zákonné sociálne náklady

015

20 793

23 684

528

Ostané sociálne náklady

016

2 569

909

538

Ostatné dane a poplatky

020

351

473

542

Predaný materiál

023

0

5 364

545

025

0

54

027

4 792

4 976

030

112 913

112 913

562

Ostatné pokuty, penále a úroky z
omeškania
Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
Odpisy dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného
majetku
Úroky

042

746

1 186

568

Ostatné finančné náklady

047

996

996

591

Splatná daň z príjmov

136

0

2

824 999

812 564

648

548
551

Náklady celkom

087

0

0

089

182 004

199 121

102

1

82

Rozdiel medzi nákladmi včítane splatnej dani z príjmov a výnosmi z hlavnej činnosti
organizácie, teda medzi triedami 6 a 5 je strata 65 191 eur, čo je v porovnaní
s rokom predchádzajúcim viac o 55 489 eur.
Tento záporný výsledok hospodárenia bol zúčtovaný do pasív spoločnosti a ovplyvní
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, ktorý má organizácia ku dňu
31. 12. 2013 plusový vo výške 143 344 eur. Takže po zaúčtovaní výsledku z roku
2013 tento výsledok poklesne na 78 153 eur.
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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
Zariadenie pre seniorov
Štátna dotácia MF SR
Dotácia na projekt
MPSVaR
Vlastné príjmy
Dotácia od zriaďovateľa
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Špecializované
zariadenie

683 649 €
2 400 €

112 761 €
1 600 €

579 702 €
0€
1 244 886 €
17 530 €

168 347 €
77 500 €
352 100 €
0€

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu kúpeľní na bezbariérové, sušičku,
šporák a umývačku riadu.
V roku 2013 bolo do Špecializovaného zariadenia prijatých 73 klientov, z toho 25
umrelo a piati zrušili zmluvu z rodinných dôvodov.
V poradovníku o umiestnenie do ZpS evidujeme 57 žiadostí.
Zariadenie pre seniorov
Priemerný počet
obyvateľov
Počet zamestnancov
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Špecializované
zariadenie

177,52

27,82

85

34

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 pracuje pod vedením Milana Valjenta, ktorý je riaditeľom spoločnosti od
decembra 2008.
V roku 2013 neprišlo ku žiadnym personálnym zmenám.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2013 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 má dve strediská:
- stredisko surovinovo-odpadového hospodárstva, zabezpečuje zber
komunálneho odpadu v meste Dubnica nad Váhom a vykonáva do triedenie
zozbieraných surovín ( plasty, papier, kompozity...) z mesta na triediacej linke,
zlisovanie surovín do balíkov pripravených ku expedícii ďalším spracovateľom,
dočasné uloženie elektro odpadov a iných druhotných surovín. Stredisko je
vybavené na zhromaždenie odpadov od obyvateľov mesta.
- Pre obyvateľov mesta boli aj v uplynulom roku podmienky vytvorené na
odovzdávanie druhotných surovín v zbernom dvore aj v popoludňajších
hodinách a v sobotu.
Odovzdávanie rôznych druhov odpadu v obmedzenom množstve môžu obyvatelia
mesta na tomto stredisku odovzdať bezplatne na základe dokladu o mieste pobytu v
Dubnici nad Váhom.
Celková produkcia komunálnych odpadov v Dubnici nad Váhom sa v roku 2013 len
mierne zvýšila o + 0,5%. Najvýraznejšou mierou sa na tomto negatívnom ukazovateli
podpísali drobné stavebné odpady, ktorých produkcia sa medziročne rapídne zvýšila,
až o + 27% (nárast o viac ako 300 ton)! Zneškodnenie stavebných odpadov sa
dokonca zvýšilo až o + 40,6%, čo možno hodnotiť ako najnegatívnejší výsledok roka
2013 pri nakladaní s odpadmi.
Aj napriek tejto negatívnej skutočnosti sa však opäť podarilo znížiť celkové množstvo
zneškodnených odpadov o – 3,3%, čo je pozitívne. Ďalším veľmi pozitívnym
výsledkom roka 2013 je to, že sa podarilo zvýšiť množstvo zhodnotených odpadov o
+ 6,5%. Medziročne sa tak zvýšila celková miera zhodnotenia odpadov o + 2,3% a
účinnosť triedeného zberu po 2. krát v histórii prekonala úroveň 40% a
dosiahla účinnosť 40,8%. Nebyť nárastu zneškodňovania stavebných odpadov,
Dubnica nad Váhom by pravdepodobne dosiahla historicky najvyššiu účinnosť
triedeného zberu a prekonala výsledok z roku 2011 (41%).
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- verejná zeleň, je druhým strediskom Spoločnosti, ktoré v roku 2013 v Meste
Dubnica nad Váhom zabezpečovalo všetky práce týkajúce sa letnej a zimnej údržby
komunikácii, chodníkov ich čistoty, práce na údržbe verejnej zelene a ostatné rôzne
druhy prác vyplývajúcich z potrieb Mesta Dubnica nad Váhom.
V uplynulom roku spoločnosť vykonala generálne opravy dvoch malých nákladných
vozidiel značky multicar M25 s ktorých jedno je pripravené pre zber budúceho
biologického odpadu z novou nadstavbou prispôsobené k tomuto účelu a druhé malé
vozidlo rozšírilo náš vozidlový park za účelom vykonávania služieb v meste. Za
účelom obnovy vozidlového parku a vykonávania kvalitnejších služieb pre obyvateľov
mesta sme zakúpili vozidlo LIAZ – reťazový nosič kontajnerov s výsuvnými
ramenami a pre prevoz mechanikov ku opravám v teréne sme z mesta odkúpili a
opravili vyradené aj druhé vozidlo značky Fábia s mestskej polície.
Spoločnosť za rok 2013 vykazuje hospodársky výsledok 2 914 EUR.
Za sledované obdobie spoločnosti nevznikli žiadne mimoriadne náklady ani
mimoriadne výnosy.
Celkové výnosy za rok 2013 predstavovali čiastku 1 156 683 EUR.
Z celkových výnosov tvoria výnosy za tržby od externých objednávateľ čiastku 26
872 EUR.
Celkové náklady za sledované obdobie predstavujú čiastku 1 153 769 EUR.

Dubnica Invest, s.r.o.
Mesto Dubnica nad Váhom v roku 2004 založilo spoločnosť Dubnica Invest s.r.o.,
ktorej predmetom činnosti malo byť vybudovanie priemyselného parku medzi
Dubnicou a Novou Dubnicou.
Vzhľadom k tomu, že pôvodný zámer sa neuskutočnil a spoločnosť nevykonáva
žiadnu činnosť je potrebné rozhodnúť o jej ďalšom pôsobení prípadne likvidácii.

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 2013:
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Činnosť správy zvereného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica
nad Váhom
DUMAT, m. p. o. mal v roku 2013 do správy zverený dlhodobý hmotný majetok vo
výške 2 650 266,42 €. Predmetom výkonu správy boli 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.
Pri zámeroch v tejto oblasti v roku 2013 sme vychádzali z činností a vecného plnenia
úloh za predchádzajúce obdobie, vykonaných analýz so zameraním na nákladové
položky pri zabezpečovaní správy majetku mesta. DUMAT, m. p. o. po prerokovaní
so zriaďovateľom stanovil na rok 2013 nasledovné prioritné zámery :
- pokračovať v zdokumentovaní skutkového stavu objektov v správe DUMAT, m. p. o.
- realizovať úsporu energií na objektoch
V tejto oblasti je potrebné analyzovať výdavky za energie a činnosti s tým spojené.
Výdavky za energie predstavujú v priemere 42 - 50 % celkových výdavkov rozpočtu
DUMAT, m. p. o.
V absolútnych číslach výdavky za energie predstavovali. r. 2010 – 416 112 €, r. 2011
– 374 280 €, r. 2012 – 319 780 €, v roku 2013 - 326 720 €
Výdavky za energie sú priamo úmerné v závislosti od počtu spravovaných objektov,
počtom odberných miest a cenami energií. Došlo k miernemu nárastu výdavkov za
energie, nakoľko ukončením nájmu priestorov v Dubničanke , sme prevzali zmluvné
záväzky za energie.
Činnosť zabezpečenia ochrany objektov bola realizovaná s dôrazom na mechanické
zábranné prostriedky, technické zabezpečovacie prostriedky a fyzickú ochranu.
DUMAT, m.p.o. riešil tieto činnosti vlastnými kapacitami. Pri ochrane objektov nie je
zabezpečený sledovací systém, čo v lokalite s problematickou komunitou znižuje
efektivitu ochrany objektov a v ďalšom období si táto oblasť bude vyžadovať zvýšené
finančné náklady na technické prostriedky a personálne doplnenie
správcov
objektov, minimálne na objektoch bývala II. ZŠ a športová hala.
Činnosť prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa základné opakované činnosti predovšetkým:
evidenciu nebytových priestorov, ich obsadenie v jednotlivých objektoch a evidenciu
žiadateľov, uzatváranie nájomných zmlúv, realizáciu finančných plnení zmluvných
partnerov a vyhodnocovanie ich plnenia záväzkov, návrhy na vytváranie nových
nebytových priestorov, reklamnú činnosť voľných nebytových priestorov.
V oblasti prenájmu zvereného majetku DUMAT, m. p. o. v zmluvných vzťahoch
uplatňoval postupy a metódy s cieľom efektívne využívať zverený majetok v súlade
s platnou legislatívou mesta. Príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku sú súčasťou
príjmovej časti rozpočtu.
Pri stanovení prioritných zámerov v roku 2013 v tejto oblasti bol dôraz kladený najmä
na :
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- prehodnotenie všetkých nájomných zmlúv o dočasnom užívaní majetku mesta
v správe
DUMAT, m. p. o. v zmysle platných noriem a zákonov
- analyzovanie prevádzkových nákladov v jednotlivých objektoch v nadväznosti
na poskytované služby nájomcom
- zvýšenie rozsahu plôch ponúkaných nebytových priestorov v jednotlivých objektoch
cez
úpravy, vypratanie a celkové zatraktívnenie ponúkaných nebytových priestorov.
DUMAT, m. p. o. mal k 31.12.2013 na nebytové priestory uzatvorených 31
nájomných zmlúv.
Príjmy u nebytových priestorov z prenájmu a služieb spojených z prenájmom boli
v roku 2013 vo výške 140 429 €. Ostatné príjmy boli 4 950 €.
Príjmy z prenájmu a služieb bytových domov boli v roku 2013 vo výške 120 671 €.
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.
DUMAT, m. p. o. v roku 2013 zabezpečoval výkon správy v bytových domoch 293,
431. V týchto bytových domoch sa nachádza 72 nájomných bytov. Ďalej
zabezpečoval výkon správy u 5 bytov, kde bytové domy spravuje OSBD a 2 byty kde
výkon správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov bytov
a nebytových priestorov. Tieto 2 byty boli v roku 2013 odpredané.
Narastanie pohľadávok voči nájomcom sa pri zvýšenej snahe a prijatých opatreniach
nepodarilo eliminovať, pohľadávky z titulu prenájmu bytových priestorov narástli
v roku 2013 o 17 494 € oproti počiatočnému stavu k 31.12.2013 na celkovú výšku
187 362
Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti
Príspevková organizácia mala pre rok 2013 v rozpočte mesta stanovený príspevok
na činnosť vo výške 500 384 eur na krytie bežných výdavkov a 42 800 eur na krytie
výdavkov kapitálových. Okrem tohto príspevku mala v sledovanom roku hospodáriť
aj s prostriedkami, ktoré získala vlastnou činnosťou. Tieto boli rozpočtované sumou
288 880 eur. Ich zdrojom boli príjmy z prenájmu vo výške 147 530 eur a príjmy
z poplatkov a platieb vo výške 141 350 eur. Z uvedeného vyplýva, že na svoju
činnosť mala organizácia rozpočtované zdroje vo výške 832 064 eur. Táto hodnota
nebola v priebehu roku menená.
Plánované príjmy .................... 832 064 eur
Skutočné príjmy ...................... 729 690 eur
Plnenie.......................................... 87,70 %
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Nesplnenie príjmov o 12 % bolo spôsobené nenaplnením príspevku z rozpočtu
mesta o 16 %, vo finančnom vyjadrení o 79 544 eur a nesplnením vlastných príjmov
o 20 687 eur, teda s plnením 92,84 %.
Vo svojom rozpočte organizácia celé príjmy rozpočtovala do výdavkov s rozdelením
na 42 800,- eur na kapitálové a 789 264,- eur na výdavky bežné.
Plánované bežné výdavky ...... 789 264 eur
Plánované kapitálové výdavky.. 42 800 eur
Plánované výdavky spolu ....... 832 064 eur
Skutočné bežné výdavky ........ 740 892 eur
Skutočné kapitálové výdavky.... 42 800 eur
Skutočné výdavky spolu ......... 783 692 eur
Plnenie bežných výdavkov ........... 93,87 %
Plnenie kapitálových výdavkov ... 100,00 %
Plnenie výdavkov celkom ............. 94,19 %
Rozpočet organizácie bol pre bežný rok zostavený ako vyrovnaný. V skutočnosti boli
výdavky organizácie v porovnaní s príjmami vyššie o 54 002 eur. Na financovanie
týchto výdavkov boli čerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roku, ktoré
organizácia mala na svojom účte k 1. 1. 2013.
Mestská príspevková organizácia nevykonávala v priebehu uplynulého roku žiadnu
podnikateľskú činnosť. Výsledky v hlavnej činnosti je možné dokumentovať údajmi
z nižšie uvedeného výkazu.
Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (v €) – údaje sú za hlavnú činnosť
organizácie
Číslo
účtu
a
602
64
65
66
69
501
502
511
512
513
518
521
524
527
528

Číslo
riadku

Náklady a výnosy
b
Tržby z predaja služieb
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčtovanie rezerv a oprav.položiek z prev.čin.
Finančné výnosy
Výnosy z transferov a rozpočt. príjmov obce
Účt. trieda 6 celkom - výnosy
Spotreba materiálu
Spotreba energie
Oprava a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostané sociálne náklady
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c
067
083
090
100
124
002
003
007
008
009
010
012
013
015
016

Bežné
účtovné
obdobie
1
198 414
1 019
4 374
233
577 596
781 636
33 787
243 512
33 823
0
131
42 230
182 284
63 608
2 758
9 068

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
2
217 545
1 968
6 657
211
672 807
899 188
18 089
249 988
28 081
0
186
42 940
178 057
57 569
2 881
9 123

538
546
548
55
568
591

Ostatné dane a poplatky
Odpis pohľadávky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy, rezervy a oprav.položky z prev.činn.
Ostatné finančné náklady
Splatná daň z príjmu
Účt. trieda 5 – náklady vč. splatnej dane

020
026
027
029
047
136

2 795
3 300
9 572
194 441
976
97
822 345

2 572
0
8 286
191 189
1 390
91
790 442

Z hlavnej činnosti sledovanej v uvedenom výkaze pri porovnaní triedy 6 a triedy 5 je
výsledkom „strata“ v sume 40 709 eur. Táto strata bola účtovaná do pasív
organizácie a zasiahne doterajší plusový nevysporiadaný výsledok hospodárenia,
ktorý poklesne a bude vykázaný vo výške 183 352 eur.

Spoločnosti s účasťou mesta
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
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