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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, Nemšová, Trenčianske Teplice
obce - Borčice, Bolešov, Kameničany, Slávnica, Horná Poruba, Dolná Poruba,
Omšenie, 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 28. najväčším mestom Slovenska. V novom územnom členení patrí od roku
1996 do okresu Ilava a zároveň je najväčším mestom tohto okresu.
Okres Ilava podľa územného a správneho usporiadania patrí do územného celku Trenčianskeho kraja a je
ohraničený okresmi Trenčín, Žilina, Považská Bystrica, Púchov a Prievidza.
Symboly mesta a logo mesta
Erb mesta – v modrom štíte, prstencom obvinutá a dole ľaliovito ukončená vetvička
s troma zrelými a dvoma rozvíjajúcimi žaluďmi – všetko strieborné.
Vlajka mesta Dubnica nad Váhom sa skladá zo šiestich pruhov. Tri sú
strieborné a tri modré a tieto sa navzájom striedajú.
Veľká pečať je okrúhla, v priemere má 35 mm. Medzi vonkajším hrubším
a vnútorným tenkým čiarovým kruhom je kolopis: SIGILUM OPIDI
DUBNICZA. ANNO: 1709. V obrazci je polkruhom zakončený štít, okolo ktorého je
girlandová ozdoba. V samotnom štíte je zo zeme vyrastajúci ker, ktorý tvoria
symetricky rozložené dve menšie a tri väčšie vetvičky zakončené žaluďom, medzi
ktorými sú 2 tulipánové kvety.
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Logo mesta z dvoch prvkov – dubového listu a začiatočného písmena mesta
Dubnica nad Váhom. Návrh elegantne prepája tieto dva prvky v jeden ľahko
zapamätateľný symbol, ktorý úzko súvisí aj s erbom mesta (dubový list v
logu a žalude v erbe). Celé logo je v jednej farbe a je koncipované tak, aby
bol dobre použiteľné v malej veľkosti, prípadne, aby bolo technologicky
dobre spracovateľné rôznymi úpravami na rôzne materiály.

História mesta
Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a začiatkom 6.
storočia k nám prichádzajú prví Slovania. Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine hlásiacej sa do
roku 1193, v ktorej sa spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratslavom a Piskinom. Ďalšia
správa o Dubnici je z roku 1276, keď Samsom a Jakub, synovia Čepku (Vratslavovho syna) predali Dubnicu
manželovi svojej sestry Oltumanovi.
Na konci 16. storočia prevzal zálohu trenčianskeho panstva gróf Štefan Illesházy, za ktoré zaplatil Rudolfovi
II. 201 065 toliarov. Illesházyovci postavili nový kaštieľ (1637) a v roku 1639 získali pre Dubnicu právo
usporiadať jeden výročný jarmok na deň sv. Veroniky a každý utorok trhy, a tým aj povýšenie obce na
mestečko (oppidum).
Rozkvet Dubnice dosiahol svoj vrchol za Jozefa Illesházyho, ktorý rozšíril kaštieľ, v parku zriadil oranžériu,
uzavrel s mestečkom osobitnú dohodu o vykúpení poddanských povinností a postavil nový kostol.
Illesházyovci “držali” Dubnicu do roku 1853, keď posledný člen rodiny Štefan II. predal panstvá Trenčín,
Bánovce a Brumov barónovi Jurajovi Sinovi. Novým majiteľom Dubnice sa tak stala bankárska rodina
gréckeho pôvodu Sina z Hodosu. Za Juraja II. Sina bola Dubnica radovým mestečkom.
Revolúcia v roku 1848 zaznamenala koniec jednej a začiatok ďalšej etapy spoločenského vývoja mesta.
Dubnica sa stala prvým zo štyroch stredísk okresu Ilava, ktorý nahradil obvod Trenčianskej župy. Rok 1882
sa stal pre Dubnicu smutne pamätným pre katastrofálny požiar. Vyhorela celá časť od Ilavy aj s kostolom.
Po týchto skúsenostiach si Dubničania založili v roku 1887 miestnu hasičskú jednotku.
V priebehu roku 1928 sa uskutočnili pre Dubnicu významné rokovania o výstavbe továrne Akciovej
spoločnosti Škodových závodov v Plzni.
Do osudu mesta veľmi ťažko a neblaho zasiahla II. svetová vojna, v závere ktorej bola zničená Škodovka
a z Dubnice odišlo veľa odborníkov.
Oslobodenie v roku 1945 prinieslo nové možnosti pre rozvoj mesta i kraja. Dubnica získala viac
prostriedkov na výstavbu (dom kultúry, školy), rozvoj a modernizáciu. Začali prosperovať Závody ťažkého
strojárstva, zlepšovala sa sociálna sféra.
Prosperujúci priemysel viedol k rýchlemu nárastu obyvateľstva a s ním spojenej rozsiahlej výstavby bytov.
Nový obraz mesta vytvorili panelákové sídliská. V tejto dobe popri náraste počtu obyvateľov bol
zaznamenaný rozvoj školstva, kultúry a športu. V roku 1960 bol Dubnici udelený Štatút mesta. Mesto sa
stalo jedným z najväčších priemyselných centier Slovenska.
Vznik obce Prejta sa traduje od zachovania jej prvej písomnej zmienky a to od r. 1379 pod názvom Peryche,
potom v r. 1409 pod názvom Proytha a v r. 1439 pod menom Prerita ako príslušnosť trenčianskeho
hradného panstva. 6. júna 1439 daroval kráľ trenčiansky hrad aj s príslušenstvom aj obec Prejtu svojej
manželke. V r. 1447 prešla obec do panstva Pongrácovi zo Sv. Mikuláša pod názvom Przetica a od tej
doby je trvale príslušenstvom ilavského hradného panstva až do zániku feudalizmu.
V r. 1972 až 1973 bola obec v rámci integrácie Dubnice pričlenená k mestu Dubnica nad Váhom ako
miestna časť Prejta.
Základné historické údaje:
• 1193 Prvá písomná zmienka o Dubnici
• 1276 V listine ostrihomskej kapituly sa spomína dubnický kostol
• 1439 Dubnica majetkom Trenčianskeho panstva
• 1637 Vybudovanie kaštieľa, ktorý bol majetkom Illesházyovcov
• 1744 Richtári začali používať malú pečať Dubnice
• 1776 Dubnica je jedným z ohnísk "Bernolákovského národného hnutia"
• 1835 Majiteľom Dubnice sa stáva bankárska rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu
• 1937 Začiatok zbrojnej výroby v Škodovke
• 1960 Dubnica nad Váhom získala Štatút mesta uznesením SKNV Banská Bystrica 8. 6. 1960
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Pamiatky
Mesto Dubnica nad Váhom má 8 kultúrnych pamiatok. Významnou kultúrnou pamiatkou je Illesházyovský
kaštieľ (ranobarokový z r. 1637).
Ďalšie pamiatky sú:
- Park Jána Baltazára Magina – najpútavejším miestom parku bolo oranžérium. Nachádza sa tu
obnovená Grotta z polovice 17. storočia s vyhliadkovou vežou a bludiskom.
- Súsošie sv. J. Nepomuckého z roku 1773
- Stĺp hanby (barokový) z roku 1728
- Rímsko-katolícky kostol sv. Jakuba (gotický, barokovo upravený v roku 1754)
- Mariánska socha (rokoková) z polovice 18. storočia
- Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia
- Vila staviteľa Raima
Významné osobnosti mesta
Osobností, ktoré preslávili mesto Dubnica nad Váhom bolo mnoho. Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré
poznačili svojou pôsobnosťou činnosť a vývoj mesta patria:
Ján Lochman (1597 - 1645) - náboženský spisovateľ a cirkevný hodnostár. Pôsobil v Dubnici ako
evanjelický farár v roku 1621.
Ján Augustíni (1610 - 1675) - cirkevný hodnostár a autor príležitostných básní. V rokoch 1646 - 1657 a
1663 - 1665 pôsobil v Dubnici ako evanjelický farár. Zomrel 21. 10. 1675.
Štefan Dubnicai (1675 - 1725) - narodil sa 21. 02. 1675 v Dubnici n/V. Pochovaný je v dubnickom kostole
a nápis na jeho náhrobok zložil jeho spolužiak a priateľ Ján Baltazár Magin. Štefan Dubnicai bol
predstaviteľom konfesionálne ostro vyhranenej náboženskej spisby. Bol autorom viacerých polemických
spisov.
Ján Baltazár Magin (1681 - 1735) – narodil sa 6. 1. 1681 vo Vrbovom pri Piešťanoch. Patril medzi
vynikajúcich znalcov antickej vzdelanosti a literatúry. Ako kňaz pôsobil od roku 1709 v Járku pri Nitre, v
Košeci, v trenčianskom kláštore a od roku 1719 do svojej smrti v roku 1735 v Dubnici. Po dobu pôsobenia
v Dubnici napísal prácu „APOLÓGIA” (1723), ktorá je najstaršou politickou, národnou a kultúrnou obranou
Slovákov v Uhorsku.
Andrej Mesároš (1741 - 1812) - významný predstaviteľ prvej generácie bernolákovcov. Pôsobil v Dubnici
v rokoch 1776 - 1804.
František Xaver Hábel (1760 - 1846) - v Dubnici pôsobil v rokoch 1804 - 1811. F. X. Hábel patril ku
generácii zakladateľov „Slovenského učeného tovarišstva”
Vojtech Teml (1775 - 1835) - bol jedným z aktívnych činiteľov prebúdzajúceho sa národného a kultúrneho
života v našom meste. Zanechal po sebe rukopis kroniky Historia Parochiae Oppidi Dubnicza.
Michal Rešetka (1794 - 1854) - významný dejateľ v období slovenského národného obrodenia. Ako kňaz
pôsobil v Dubnici v rokoch 1820 - 1834. Michal Rešetka zanechal po sebe knižnicu, ktorú začal budovať
už v Dubnici.
Artur Lieskovský (1852 - 1920 maliar, grafik) - narodil sa v Dubnici nad Váhom 7. 8. 1852. Jeho diela
tvoria reprezentatívnu zbierku Trenčianskeho múzea, sú v zbierke Galérie M. A. Bazovského, časť
Lieskovského výtvarného diela sa nachádza v Maďarsku.
Mikuláš Senko (1922 - 1990) - v rokoch 1967 - 1985 umelecký vedúci a choreograf folklórneho súboru
Vršatec. Jeho tvorba dodnes pretrváva v repertoári FS Vršatec. Úctu k tomuto vzácnemu človeku Dubnica
nad Váhom prejavuje prostredníctvom Dubnického folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou, ktorého
súčasťou je i súťaž o „Cenu Mikuláša Senka”.
ThDr. Anton Bagin (1923 - 1992) - po vysviacke za kňaza pôsobil 20 rokov ako kaplán v Dubnici nad
Váhom. Anton Bagin patril k popredným zveľaďovateľom cyrilo-metodskej tradície na Slovensku. Svedčia
o tom jeho knižné práce ako sú: Cyrilo-metodské kostoly a kaplnky na Slovensku, Apoštoli Slovanov Cyril
a Metod a Veľká Morava, Život Gorazda a Cyrilo-metodská tradícia u Slovákov.
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Matej Laczo (1939 – 1998) - vo svojich 14. rokoch sa začal zaoberať cyklistikou. Československým
reprezentantom bol v rokoch 1962 – 1968. Víťaz v pretekoch Okolo Slovenska v roku 1964. Dlhoročný
tréner dubnických cyklistov a hlavný organizátor Medzinárodných dní cyklistiky.
Prof. Ing. Herbert Ďurkovič CSc. (27.12.1928 - 28.03.2007)
Profesor Ďurkovič zastával významné hospodárske a verejné funkcie. Bol prvý generálny riaditeľ
zoskupenia strojárskych a metalurgických závodov na Slovensku. Pôsobil ako poslanec Národného
zhromaždenia Československej republiky, predseda Slovenskej plánovacej komisie, podpredseda vlády
ČSSR a stály zástupca Československa v RVHP, predseda Slovenskej plánovacej komisie a podpredseda
SNR.
Ján Zachara (27. 8. 1928) - mesto Dubnica nad Váhom má aj svojho olympijského víťaza. Bol ním 57 kg
boxer, ktorý bol dvakrát majstrom Slovenska v rokoch 1947 – 1948, štyrikrát majstrom Československa
1951, 1954 - 1956. Pätnásť aktívnych rokov v tomto športe, ďalšie roky ako tréner. Ján Zachara patrí k tým
vyvoleným, ktorým sa splnil olympijský sen. Po víťazstve v perovej váhe do 57 kg stál na najvyššom stupni.
Olympijským víťazom sa stal v Helsinkách v roku 1952. Pamätníci hovoria, že jeho box bol skutočný šerm
päsťami. Ján Zachara bol poctený organizáciou UNESCO titulom Rytier fair play.
Jozef Kurjak (1935 - 2009) - dubnický maliar, grafik, predstaviteľ dubnickej monumentálnej tvorby, art
protis. V rokoch 1959 – 1960 zakladateľ Výtvarnej Dubnice. Od roku 1963 bol členom Slovenského zväzu
výtvarných umení.
Jozef Vydrnák (27.3.1961) - v kresbe, maľbe a grafike sa vzdelával u akad. maliara Mariana Súčanského
v Trenčíne. Od roku 1986 žije a tvorí v Dubnici nad Váhom. Je predstaviteľom tzv. „dubnickej školy“, kde
ide o autorov, ktorí vyžarujú bytostnú energiu v kresbe. Autor mnohých výstav doma i v zahraničí.
Pavol Demitra (1974-2011) - odchovanec dubnického hokeja, bývalý útočník NHL. Jeden z najlepších
svetových útočníkov s veľkými skúsenosťami.
Demografické údaje
K 31.12. 2019 bolo v Dubnici nad Váhom prihlásených k trvalému pobytu 23 136, z toho ženy 11 743 a muži
11 393.
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2014 - 2019
Rok
Počet
obyvateľov

2014

2015

2016

2017

2018

2019

24 391

24 143

23 763

23 498

23 378

23 136

Počet obyvateľov
24500

24000

23500

23000

22500

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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2. Organizačná štruktúra mesta

Voľbami dňa 10. 11. 2018 sa začalo volebné obdobie 2018 – 2022, ktoré je už ôsmym obdobím od vzniku
samosprávy v r. 1990. Orgány mesta v roku 2019:
Primátor mesta:
Zástupcovia primátora mesta:
Hlavný kontrolór mesta:

Mgr. Peter Wolf
Ing. Tomáš Truchlý
Adrián Gazdík
Ing. Katarína Mináriková

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

Mgr. Oto Bača (do 25.11.2019)
Ing. Ladislav Buranský (od 12.12.2019)
Ing. Lukáš Bakyta
Ivan Baláž
Bc. Andrea Blajsková
Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská
Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín
Vladimír Lukáč
Bc. DiS. art. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban
Miroslav Sečány
Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová

Mestská rada v Dubnici nad Váhom nebola pre volebné obdobie 2018 - 2022 zriadená.

3. Činnosť oddelení mestského úradu

Mestský úrad Dubnica nad Váhom je výkonným a administratívnym orgánom mestského zastupiteľstva
Dubnica nad Váhom a primátora mesta Dubnica nad Váhom.
Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu.
Prednosta MsÚ je od 01.01.2019 Ing. Silvia Kiačiková.
Organizačná schéma MsÚ od 01.08.2017:
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Organizačná štruktúra MsÚ od 01.11.2019:
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Hospodárenie mesta - Ekonomické oddelenie
Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke
Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad
Váhom

IČO:

00317209

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej
jednotky

10.12.1990 zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení

Identifikačné údaje konsolidovaných účtovných jednotiek
Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 8 rozpočtových organizácií, 2 príspevkové organizácie a 1 dcérsku
obchodnú spoločnosť. V ďalších dvoch obchodných spoločnostiach má mesto podiely s podstatným vplyvom.
Konsolidovaný celok mesta sa v roku 2019 oproti minulým účtovným obdobiam nezmenil. Ku dňu 31.12.2019
bola zrušená mestská príspevková organizácia Mestská poliklinika Dubnica so sídlom Pod hájom 1288/16,
Dubnica nad Váhom uznesením Mestského zastupiteľstva v Dubnica nad Váhom č. 141/2019, časť D/ zo dňa
12.12.2019 podľa §11 ods.4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení bez
právneho nástupcu. Všetky pohľadávky a záväzky organizácie prešli na zriaďovateľa, t.j. Mesto Dubnica nad
Váhom dňom 1.1.2020 podľa §21 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prehľad o účtovných jednotkách konsolidovaného celku je uvedený v nasledovných tabuľkách.
Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

1.
2.
3.
4.

Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky

Sídlo konsolidovanej
účtovnej jednotky

Základná škola s materskou
školou Centrum I 32
Základná škola s materskou
školou Pavla Demitru
Základná škola s materskou
školou Pod hájom 967
Materská škola Centrum II
72

Centrum I 32, 018 41 Dubnica
nad Váhom
Centrum II 87, 018 41 Dubnica
nad Váhom
Pod hájom 967, 018 41
Dubnica nad Váhom
Centrum II 72, 018 41 Dubnica
nad Váhom
Obrancov mieru 356, 018 41
Dubnica n/Váhom
Pod hájom 1356, 018 41
Dubnica nad Váhom
Pod hájom 1291/119, 018 41
Dubnica nad Váhom
Námestie sv. Jakuba 623/3,
018 41 Dubnica nad Váhom

5.

Základná umelecká škola

6.

Centrum voľného času

7.

ZpS Dubina, m.r.o.

8.

Dubnické múzeum, m.r.o.

IČO

Dátum založenia
konsolidovanej
účtovnej
jednotky

35678127

01.01.1997

31202284

01.01.1998

35678119

01.01.1997

37920332

01.09.1997

36124699

01.01.2002

36128601

01.04.2002

00632333

01.07.1988

37922335

01.07.2005
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Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky
1.

DUMAT, m.p.o.

2.

Mestská poliklinika
Dubnica, m.p.o.

Sídlo konsolidovanej
účtovnej jednotky

Identifikačné údaje o konsolidovaných
spoločnostiach

1.

účtovných

36293962

01.01.1997

17336244

01.01.2002

jednotkách –

Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky

Sídlo konsolidovanej
účtovnej jednotky

IČO

TSM Dubnica nad
Váhom, s.r.o.

Nádražná 4007, 018 41
Dubnica nad Váhom

36312941

Identifikačné údaje o konsolidovaných
účtovných
spoločnostiach s podstatným vplyvom mesta

Dátum založenia
konsolidovanej
účtovnej
jednotky

IČO

Bratislavská 435/12, 018 41
Dubnica nad Váhom
Pod hájom 1288/16, 018 41
Dubnica nad Váhom

organizáciách

dcérskych obchodných

Dátum
založenia/vzniku
konsolidovanej
účtovnej
jednotky

06.12.1999

jednotkách –

Podiel
konsolidujúcej
účtovnej
jednotky na ZI
hlasovacích
právach kons.
ÚJ (obchodnej
spoločnosti)

100%

podielových obchodných

Dátum
založenia/vzniku
konsolidovanej
účtovnej
jednotky

Podiel
konsolidujúcej
účtovnej
jednotky na ZI
hlasovacích
právach kons.
ÚJ (obchodnej
spoločnosti)

Názov konsolidovanej
účtovnej jednotky

Sídlo konsolidovanej
účtovnej jednotky

1.

Spoločnosť Stredné
Považie, a.s.

Opatovská 1735,
911 01 Trenčín

34119647

06.09.1994

30%

2.

uni –Poliklinika, a.s.

Pod hájom 1288/16,
018 41 Dubnica nad
Váhom

50705105

01.09.2017

40%

IČO

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku mesta k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna
konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
za účtovné obdobie od 1.januára 2019 do 31. decembra 2019.
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Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok

Aktíva

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Majetok spolu

62,899,519.80

61,703,890.38

Neobežný majetok spolu

46,540,050.74

47,090,664.86

255,635.48

177,542.28

Dlhodobý hmotný majetok

42,150,966.64

43,239,652.46

Dlhodobý finančný majetok

4,133,448.62

3,673,470.12

16,239,404.86

14,420,298.80

Zásoby

63,788.87

72,518.18

Zúčtovanie medzi subjektmi VS

44,745.35

38,293.00

Dlhodobé pohľadávky

117,765.85

49,966.75

Krátkodobé pohľadávky

800,952.03

795,144.86

15,212,152.76

13,464,376.01

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0.00

0.00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0.00

0.00

120,064.20

192,926.72

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu
z toho :

Finančné účty

Časové rozlíšenie

Pasíva

Skutočnosť
k 31.12. 2019

Skutočnosť
k 31.12. 2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

62,899,519.80

61,703,890.38

Vlastné imanie

49,044,338.59

47,269,746.77

169,347.86

205,092.47

0.00

0.00

48,373,642.83

47,064,654.30

501,347.90

0.00

4,256,053.01

5,053,921.35

190,667.70

592,566.77

57,360.91

111,317.50

180,166.79

266,959.06

Krátkodobé záväzky

2,026,171.96

1,639,747.04

Bankové úvery a výpomoci

1,801,685.65

2,443,330.98

Časové rozlíšenie

9,599,128.20

9,380,222.26

z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Podiely iných účtovných jednotiek
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
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Informácie o nákladoch a výnosoch

Položky nákladov

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu
k 31.12. 2019
bežného
účtovného
obdobia

Spolu k
31.12.2018
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Spotrebované nákupy, z toho:

2,388,261.31

133,829.03

2,522,090.34

2,189,702.47

Spotreba materiálu

1,477,101.72

116,676.95

1,593,778.67

1,404,986.19

911,159.59

17,152.08

928,311.67

784,716.28

0.00

0.00

0.00

10 210,50

1,999,976.87

963,583.54

2,963,560.41

4,605,489.28

676,026.63

39,938.11

715,964.74

1,088,334.13

Cestovné

11,761.19

195.00

11,956.19

9,253.81

Náklady na reprezentáciu

30,973.77

2,207.18

33,180.95

31,758.63

1,281,215.28

921,243.25

2,202,458.53

3,476,142.71

10,216,245.70

839,770.95

11,056,016.65

10,015,062.97

Mzdové náklady

7,321,534.85

588,151.85

7,909,686.70

7,158,575.63

Zákonné sociálne poistenie

2,500,982.58

199,236.05

2,700,218.63

2,445,184.75

Ostatné sociálne poistenie

100,760.66

0.00

100,760.66

91,032.80

Zákonné sociálne náklady

277,985.93

52,383.05

330,368.98

299,326.45

Ostatné sociálne náklady

14,981.68

0.00

14,981.68

20,943.34

Dane a poplatky, z toho:

46,735.85

12,315.60

59,051.45

23,734.33

Daň z motorových vozidiel

0.00

12,315.60

12,315.60

13,186.50

Daň z nehnuteľnosti

0.00

0.00

0.00

1,703.00

46,735.85

0.00

46,735.85

8,844.83

585,724.19

25,113.48

610,837.67

334,654.15

Odpisy, rezervy a opravné položky z
prvádzkovej činnosti a finančnej
činnosti, z toho:

1,959,425.82

72,886.64

2,032,312.46

2,364,728.70

Odpisy dlhodobého nehm.a hm.majetku

1,766,257.88

68,705.64

1,834,963.52

1,942,936.42

193,167.94

4,181.00

197,348.94

421,792.28

0.00

0.00

0.00

0.00

42,945.59

5,328.03

48,273.62

51,646.18

0.00

0.00

0.00

0.00

18,560.13

4,312.68

22,872.81

29,783.61

15.14

0.00

15.14

1,974.69

24,370.32

1,015.35

25,385.67

19,887.88

0.00

0.00

0.00

0.00

Náklady na transfery a náklady z odvodu
príjmov, z toho:

814,273.85

0.00

814,273.85

503,589.00

Náklady na transfery z rozpočtu obce
subjektom mimo verejnej správy

814,273.85

0.00

814,273.85

503,589.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,053,589.18

2,052,827.27

20,106,416.45

20,088,607.08

Spotreba energie
Predaný tovar
Služby, z toho:
Opravy a udržiavanie

Ostatné služby
Osobné náklady, z toho:

Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti
Rezervy a opravné položky z fin.činnosti
Finančné náklady, z toho:
Predané cenné papiere
Úroky
Kurzové straty
Ostatné finančné náklady
Mimoriadne náklady

Náklady na ostatné transfery
NÁKLADY celkom
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Položky výnosov

Tržby za vlastné výkony a tovar, z toho:

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu
k 31.12. 2019
bežného
účtovného
obdobia

Spolu k
31.12.2018
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

641,426.46

2,082,566.13

2,723,992.59

5,140,003.66

0.00

0.00

0.00

0.00

641,426.46

2,082,566.13

2,723,992.59

5,130,541.26

Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj

0.00

0.00

0.00

9,462.40

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

0.00

0.00

0.00

0.00

Aktivácia, z toho:

4,555.62

0.00

4,555.62

3,511.04

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

4,555.62

0.00

4,555.62

3,511.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Daňové a colné výnosy z poplatkov, z toho:

13,754,853.83

0.00

13,754,853.83

13,000,232.12

Daňové výnosy samosprávy

12,583,832.96

0.00

12,583,832.96

11,605,323.25

1,171,020.87

0.00

1,171,020.87

1,394,908.87

284,982.89

2,545.01

287,527.90

240,951.38

28,683.73

0.00

28,683.73

63,755.77

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.00

70.00

2.10

9,568.00

0.00

9,568.00

2,757.99

0.00

0.00

0.00

0.00

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

246,661.16

2,545.01

249,206.17

174,435.52

Zúčtovanie rezerv a opravných poloiek z
prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti, z
toho:

251,553.95

0.00

251,553.95

247,888.08

2,845.06

0.00

2,845.06

47.00

224,710.00

0.00

224,710.00

244,888.00

23,998.89

0.00

23,998.89

2,953.08

0.00

0.00

0.00

0.00

80,062.81

501,347.90

581,410.71

140,419.48

0.00

0.00

0.00

0.00

3,491.67

0.00

3,491.67

1,049.96

0.00

0.00

0.00

0.00

76,571.14

0.00

76,571.14

139,369.52

Ostatné finančné výnosy

0.00

0.00

0.00

0.00

Podiel konsolidovanej ÚJ na výsledku
hodpodárenia pridružených ÚJ verejnej správy

0.00

501,347.90

501,347.90

0.00

Mimoriadne výnosy

0.00

0.00

0.00

162.99

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
štátnych RO a PO

0.00

0.00

0.00

0.00

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v
obciach, VÚC a RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC, z toho:

5,219,290.16

0.00

5,219,290.16

4,449,101.59

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb

Aktivácia dlhodobého nehm. a hm.majetku

Výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, z toho:
Tržby z predaja DNM a DHM
Tržby z predaja materiálu
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
Výnosy z odpísaných pohľadávok

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej
činnosti
Zúčtovanie ostatných opravných položiek
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
Finančné výnosy
Tržby z predaja cenných papierov
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
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Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a
od iných subjektov verejnej správy

4,704,321.94

0.00

4,704,321.94

3,973,557.27

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo
ŠR a od iných subjektov verejnej správy

118,784.66

0.00

118,784.66

77,368.43

Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ

24,912.69

0.00

24,912.69

0.00

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
EÚ

89,432.60

0.00

89,432.60

172,364.91

Výnosy samosprávy z bežných transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy

42,131.82

0.00

42,131.82

22,930.70

239,706.45

0.00

239,706.45

202,880.28

20,236,725.72

2,586,459.04

22,823,184.76

23,222,270.34

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od
ostatných subjektov mimo verejnej správy
VÝNOSY celkom

.

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu
k 31.12. 2019
bežného
účtovného
obdobia

Spolu k
31.12.2018
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

NÁKLADY celkom

18,053,589.18

2,052,827.27

20,106,416.45

20,088,607.08

VÝNOSY celkom

20,236,725.72

2,586,459.04

22,823,184.76

23,222,270.34

2,183,136.54

533,631.77

2,716,768.31

3,133,663.26

620.00

10,006.00

10,626.00

56,284.31

0.00

-2,335.86

-2,335.86

-910.10

2,182,516.54

525,961.63

2,708,478.17

3,078,289.05

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Splatná daň z príjmov
Dodatočne platená daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Prehľad o daňových výnosoch
samosprávy:

Poukázaný podiel na dani z príjmov zo
štátneho rozpočtu

Spolu
k 31.12. 2019
bežného
účtovného
obdobia

Spolu k
31.12.2018
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

8,896,667.27

8,077,404.77

27,114.52

27,329.88

1,225.00

1,216.66

Dane za špecifické služby – za ubytovanie

73,261.00

81,480.00

Dane za špecifické služby – za užívanie
verejného priestranstva

10,411.50

17,559.00

3,465,633.14

3,565,829.75

12,474,312.43

11,770,820.06

Dane za špecifické služby – za psa
Dane za špecifické služby – za predajné
automaty

Daň z nehnuteľnosti
Daňové výnosy samosprávy spolu

Informácia o splnení predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti účtovnej jednotky
Činnosť účtovnej jednotky nebude v nasledujúcich obdobiach prerušená, obmedzená ani ukončená.
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Oddelenie strategického rozvoja, investičnej výstavby a informačných technológií
Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2019
V roku 2019 boli predmetom výdavkov rozpočtu mesta investičné akcie v celkovej hodnote 1 345 657,- €.
Rozpočet
schválený

Kapitálové výdavky spolu:
Realizácia nových stavieb
Rekonštrukcia a modernizácia
Stavebné úpravy

2 343 407,00
759 025,00
1 395 967,00
188 415,00

Rozpočet
upravený

Čerpanie

2 743 454,00
1 521 102,00
1 005 967,00
216 385,00

1 345 657,23
1 032 073,65
97 199,28
216 384,30

Čerpanie [%]

49,05%
67,85%
9,66%
100,00%

1. Realizácia nových stavieb
Výťah v Dome Kultúry - zrealizované práce v objeme 152 646,- €.
Potreba osobného výťahu v kultúrnom dome vyplynula z prevádzkových potrieb súčasnej doby. V dnešnej
dobe sú požiadavky na užívanie verejných stavieb, kde dochádza k zhromažďovaniu osôb primerane
prísnejšie. Výťah vo výraznej miere zvýšil užívateľský komfort a prispeje k debarierizácii celej budovy.
Rozšírenie kapacít MŠ Centrum I 32 - zrealizované práce v objeme 678 226,- €.
Projekt rieši s cieľom zvýšenia nedostačujúcich kapacít prístavbu existujúcej materskej školy, ktorá je
situovaná na existujúcich parcelách vo vlastníctve Mesta Dubnica nad Váhom v areály ZŠ s MŠ Centrum I 32,
Dubnica nad Váhom .
Parkovisko Centrum I 39 - zrealizované práce v objeme 201 202,- €.
Stavba rieši vybudovanie nových parkovacích miest pre osobné automobily, plochy pre nádoby na odpad
a chodníky pre peších.
Pri bytovom dome s.č. 39 bolo pôvodne vybudované parkovisko s 34 kolmými parkovacími miestami. Počet
parkovacích miest bol nedostatočný a obyvatelia ako aj návštevníci a rodičia školákov a detí z materskej školy
pre odstavenie svojich vozidiel využívali miestne komunikácie a miestnu zeleň.
Parkovisko je rozšírené a pred bytovým domom s.č. 39 vzniklo 44 nových kolmých parkovacích miest z čoho
dve parkovacie miesta sú vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Celkovo pred bytovým domom s.č. 39 je 78 parkovacích miest.
Nádoby na odpad sú situované na dvoch miestach a vybudované sú pre ich umiestnenie dve nové spevnené
plochy. Pred bytový dom s.č. 39 sú doplnené plochy pre chodcov, ktoré sú min. rozmerov 1,5 m.

2. Rekonštrukcie
Rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych zariadení na ZŠ s MŠ P. Demitru - zrealizované práce v objeme
84 430,- €.
Stavebné práce mali v prvom rade charakter riešenia havarijného stavu splaškovej kanalizácie, čím boli
znefukčnené sociálne zariadenia na dvoch poschodiach jedného pavilónu. Išlo o odstránenie prepadnutej –
zlomenej splaškovej kanalizácie a následne o rekonštrukciu a sfunkčnenie sociálnych zariadení tak, aby
vyhovovali hygienickým predpisom.
Rekonštrukcia komunikácii a chodníkov na ulici Obrancov mieru - zrealizované práce v objeme 12 769,- €.
Zrealizované rekonštrukcie 3 schodísk s priľahlými chodníkmi na Ulici Obrancov mieru. Boli vybúrané
schodiskové stupne z betónu a novovybudované nové schodiská z palisád s dopojením zámkovou dlažbou
na existujúci chodník. Pri jednom schodisku pribudla aj rampa na bezbariérový prístup.

3. Stavebné úpravy
Úprava miestnej komunikácie na ul. Bottova - zrealizované práce v objeme 216 384,- €.
V rámci stavebných úprav boli odstránené staré cestné obrubníky, vykopané ryhy, zriadené káblové lôžko,
položené chráničky pre telekomunikačné siete a uložené nové cestné obrubníky. Následne bol odfrézovaný
starý povrch. V druhej časti prác sa zrealizovala výšková úprava poklopov a uličných vpustí a bol položený
nový asfaltový koberec. Na záver taktiež boli upravené vstupy do rodinných domov a terénne úpravy v zelenej
ploche.
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Referát strategického rozvoja
Mesto Dubnica nad Váhom podalo v roku 2019 spolu 16 žiadostí o finančný príspevok. Tieto žiadosti boli
podané v rámci štátnych grantových výziev jednotlivých ministerstiev SR a v rámci výziev riadiacich orgánov
na získanie podpory z fondov Európskej únie.
Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie bolo podaných 8:
1. Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom
2. Výmena zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v Dubnici nad Váhom
3. Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta
4. Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom
5. Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov prostredníctvom informačných nástrojov v
Dubnici nad Váhom
6. Zlepšenie verejnej osobnej dopravy v meste Dubnica nad Váhom
7. Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Dubnica nad Váhom
8. Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom – II. etapa
Žiadostí o dotáciu bolo podaných 8:
1. 26. Dubnický folklórny festival – Fond na podporu umenia
2. 26. Dubnický folklórny festival – Trenčiansky samosprávny kraj
3. Gotta v parku J. B. Magina – Ministerstvo kultúry SR, Obnovme si svoj dom
4. Skvalitnenie interiérového vybavenia mestskej knižnice - Fond na podporu umenia
5. Mestská knižnica Dubnica nad Váhom - obohatenie knižničného fondu - Fond na podporu umenia
6. Kino Lastovička - podpora návštevnosti – Audiovizuálny fond
7. Letná čitáreň pre deti a ekozáhradka - Nadácia VUB
8. Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – Ministerstvo vnútra SR
V tabuľke je prehľad podporených projektov v roku 2019:
Názov projektu
26. Dubnický folklórny festival – Fond na podporu umenia
26. Dubnický folklórny festival – Trenčiansky samosprávny kraj
Grotta v parku J. B. Magina – Ministerstvo kultúry SR, Obnovme si svoj
dom
Skvalitnenie interiérového vybavenia mestskej knižnice - Fond na podporu
umenia
Mestská knižnica Dubnica nad Váhom - obohatenie knižničného fondu Fond na podporu umenia
Kino Lastovička - podpora návštevnosti – Audiovizuálny fond
Letná čitáreň pre deti a ekozáhradka - Nadácia VUB
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému – Ministerstvo vnútra
SR
Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom
Operačný program Ľudské zdroje
Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom
Integrovaný regionálny operačný program
SPOLU

Schválená suma v €
12 000
1 000
15 000
3 000
1 500
6 68
7 460
5 000
58 084
217 952
321 664
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Oddelenie životného prostredia
Nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom
Náklady na odpadové hospodárstvo (na vývoz odpadu) v roku 2019 činili čiastku celkom 888 555,60 €. Z toho
za zber BRO a objemného odpadu 38 420,66 €, a za čistenie nelegálnych skládok sa zaplatilo 10 836,37 €
a 3 670,48 € sa zaplatilo za vývoz odpadu pri rôznych akciách poriadaných mestom. Za dezinfekciu
kontajnerov na komunálny odpad sa zaplatilo 2 857,68 €.
Príjmy za skládkovanie odpadu za rok 2019 činili 310 292,75 €, z predaja vriec 2 454,96 € a za stavebný odpad
na zbernom dvore 19 905,66 €.Náklady na zabezpečenie triedenia a zvozu papiera, plastov, skla, kovov
a tetrapakov uhrádza organizácia zodpovednosti výrobcov.
Pri príležitosti „Dňa Zeme“ bola tak ako každý rok zorganizovaná „upratovaciu“ akciu. Zameraná bola 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.
Vyhodnotenie DUBNICKEJ ENVIROJARI 2019 sa konalo na Námestí Matice slovenskej, kde oprávnená
organizácia ENVI -PAK, a. s., Štátna ochrana prírody SR, SCHKO Strážovské vrchy a poľovníci pripravili pre
deti program zameraný na ekovýchovu rôznymi hrami a vedomostnými súťažami.
Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2019

Produkcia a nakladanie s komunálnymi
odpadmi
v Dubnici nad Váhom bez výkupu kovov (t)
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ROK
Zneškodnené (t)
Zhodnotené (t)

2010
6 393
3 497

2011
5 779
4 023

2012
5 747
3 603

2013
5 560
3 836

Celkom
komunálne
odpady (t)

9 891

9 802

9 350

9 396

10 245

7,1

-0,9

-4,6

0,5

9,0

Trend produkcie
(%)

2014
5 832
4 413

2016
5 715
4 322

2017
5173
3918

2018
5397
8569
8974*

2019
5446
6489
8679*

9 241

10 037

9092

14 564

12 399

-9,8

8,6

-9,4

4,3

-14,9

2015
5 845
3 396

* bez výkupu kovov

Celkové množstvo komunálnych odpadov oproti minulému roku pokleslo o 2165 t (-15%). Objem
zneškodneného odpadu sa oproti roku 2018 zvýšil o 0,9% na 5 446 t. Celková produkcia zmesového
komunálneho odpadu (KO) v Dubnici nad Váhom v roku 2019 klesla oproti predchádzajúcemu roku o 1,8 %.
Celkovo sa ale zvýšilo množstvo zneškodnených odpadov oproti minulému roku o 49 t. Najvýraznejšou mierou
sa na tomto vzraste podpísal nárast ostatného zneškodneného odpadu (z čistenia ulíc), ktorého množstvo sa
zvýšilo až o 74,8%. V oblasti zneškodňovania je negatívom, že sa v roku 2019 nepodarilo znížiť množstvo
zneškodňovaného objemného odpadu - nárast o 8%. Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene a záhrad v roku
2019 klesol oproti minulému roku aj vplyvom rozdania kompostérov obyvateľom (o 12,4%). Medziročne úroveň
vytriedenia komunálnych odpadov klesla oproti minulého roku o 24%, z čoho najviac poklesol výkup kovov
o 35% (o 1 857 t). K poklesu zhodnotenia prispel aj pokles množstva kovov od obyvateľov (o 25%) a textilu
(o 8%). Nárast bol pri zhodnotení najmä elektroodpadu, jedlých olejov a tukov a kompozitných obaloch.
Množstvo zhodnotených elektroodpadov stúplo o 10%, jedlých olejov a tukov o 100%, kompozitných obalov
o 66%. Na zbernom dvore zostalo na sklade z minulého roku 89 t vytriedeného odpadu, ktorý bude
zhodnotený v roku 2020.
Pri predchádzaní zneškodňovania sa podarilo vyzbierať 11 t opotrebovaných pneumatík a zhodnotiť 373 t
drobného stavebného odpadu.

Zhodnotené zložky komunálnych odpadov v
Dubnici nad Váhom 2017 -2019 (t)
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Zneškodnené odpady na skládke mestom Dubnica nad
Váhom 2006-2019
8000
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Zmesový komunálny odpad
Objemný odpad
Nebezpečné odpady skládkované

Drobné stavebné odpady
Ostatné zneškodnené

Zhodnotenie
V roku 2019 zabezpečovala pre mesto Dubnica nad Váhom spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
komplexné služby v rámci nakladania s komunálnymi odpadmi – zber a vývoz zmesového komunálneho
odpadu, triedených zložiek odpadu, uličných odpadov, umiestňovanie a výmenu odpadových nádob,
prevádzku zberného dvora a mestských kompostovísk. Zabezpečovali aj sezónny odvoz odpadov zo zelene,
objemných odpadov, likvidáciu čiernych skládok. V spolupráci s TSM Dubnica nad Váhom sa riešili vzniknuté
problémy pri nakladaní s odpadmi – poškodené kontajnery, kontrolu vykonania vývozu odpadu, čierne skládky
pri niektorých prevádzkach. Osadili sa nové uličné koše na triedený odpad a doplnili sa koše na zber psích
exkrementov. Upravil sa a doplnili harmonogram vývozu uličných košov. Zabezpečilo sa pristavenie a vývoz
odpadových nádob (vrátane nádob na triedenie) na všetky kultúrne a športové podujatia mesta (DFF, jarmok,
podujatia Dubnického múzea, Vianoce). Vymieňali sa pokazené a poškodené kontajnery, dopĺňali odpadové
nádoby pre nových obyvateľov a nové prevádzky v meste. Vykonala sa dezinfekcia nádob na komunálny
odpad.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019
Katalógové
číslo

Druh odpadu

Množstvo
t

20 01 01

Papier a lepenka

693,017

20 01 02

Sklo

382,280

20 01 03

Kompozity na báze lepenky

21,780

20 01 04

Obaly z kovu

66,282

20 01 08

Bio. rozlož. kuchynský a reštauračný odpad

20 01 10

Šatstvo

70,341

20 01 11

Textílie

11,423

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0,794

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce CFC

27,364

20 01 25

Jedlé oleje a tuky

2,617

20 01 26

Oleje a tuky iné ako ... v 20-01-25

1,890

20 01 33

Batérie a akumulátory ...

0

13,278
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20 01 34

Batérie a akumulátory ...

0,030

20 01 35

Vyradené el. zariadenia ... obsahujúce nebezpečné časti

21,362

20 01 36

Vyradené el. zariadenia iné ako ...

60,818

20 01 38

Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

702,630

20 01 39

Plasty

210,100

20 01 40

Kovy

38,540

20 01 40 01

... meď, bronz, mosadz

71,743

20 01 40 02

... hliník

129,613

20 01 40 03

... olovo

0,040

21 01 40 04

... zinok

0,140

21 01 40 05

... železo a oceľ

21 01 40 06

... cín

22 01 40 07

... zmiešané kovy

16,956

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

445,64

3500,366
0,070

SPOLU

Ovzdušie

6 489,114

ÚVKO =

6 489,114

12 399,106

= 0,52335

[52,34%]

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – kategorizácia podľa druhu paliva a počtu prevádzkovateľov zdrojov:
PLYN - Počet prevádzkovateľov zdrojov: 167
PEVNÉ PALIVO – DREVO - Počet prevádzkovateľov zdrojov: 22
PEVNÉ PALIVO – PELETY - Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
ĽAHKÝ VYKUROVACÍ OLEJ- Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
NAFTA - Počet prevádzkovateľov zdrojov: 3
SKLÁDKY KO - Počet prevádzkovateľov zdrojov: 2
ČOV- Počet prevádzkovateľov zdrojov: 1
OSTATNÉ ZDROJE – (cínové vlny, odmasťovacie linky a práčovne, pracoviská na občasné nanášanie farieb,
pieskovne, zvarovne, brusiarne, plochy na skúšanie zábavnej pyrotechniky)
Počet prevádzkovateľov zdrojov: 11
CELKOVÝ POČET PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV: 209
SUMÁR POPLATKOV: 5 711,59 €
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Ochrana prírody a správa mestskej zelene
Údržba trávnikov a trávnatých plôch v jednotlivých lokalitách mesta na základe zmlúv vyplývajúcich
z verejného obstarania okrem TSM Dubnica nad Váhom v roku 2019 :
Údržba sa vykonávala v ôsmich lokalitách na ploche 599 304 m2. V údržbe je zahrnuté kosenie trávnikov s
odvozom 5 krát do roka (na námestí a v parku pri soche Panny Márie min. 2 x do mesiaca ), čistenie trávnikov
od odpadkov, výsadieb a záhonov 2 krát za týždeň, mobilné nádoby čistota, zálievka, jesenné vyhrabanie
a odvoz lístia, strihanie krov v lokalite.
Práce vykonávali Technické služby mesta s.r.o. Dubnica nad Váhom.

Údržba trávnikov v meste na základe zmlúv

lokalita
1. Pod hájom

plocha v
m2

subjekt údržby zelene v r. 2019

103 477

Háje + zelené pásy ulíc

10 489

2. CII.,Rozptyl

96 504

Pod hájom – „Učko“

46 658

SPOLU

zmluvy na rok
2019 v €

257 128

37 529,14 PETMART, s.r.o. J.Kollára 700/3 N.Dubnica

40 199,77 PETMART, s.r.o. J.Kollára 700/3 N.Dubnica
77 728,91

3. C I.

98 234

TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom

4. Pod kaštieľom

84 661

TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom

5. Bratislavská...

99 631

TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom

6.Prejta

32 302

TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom

7.Cintoríny- Dca, Prejta,
Lieskovec
8. Námestie Matice Slov.

24 926

TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom

2 522

TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom

SPOLU

342 276

SPOLU VŠETKY

599 304

Kosenie okrajových častí mesta:
Celková plocha okrajových častí mesta bola v roku 2019 – 67 360,46 m2. Do údržby okrajových častí bolo
zahrnuté aj kosenie priestorov štadióna a nadjazdov. Kosba prebiehala 3 x do roka na základe objednávky.
Práce vykonávali Technické služby mesta s.r.o. Dubnica nad Váhom.
Údržba tulipánového záhonu okružnej križovatky:
Práce spočívali v odburinení plochy záhonu v období jún, júl, august, september, október (5 krát za rok),
ostrihanie trsov tráv, odstránenie odkvitnutých častí tulipánov, odstránenie odkvitnutých častí okrasných
cesnakov, odvoz biologického materiálu. Práce vykonávali TSM s.r.o. Dubnica nad Váhom.
Iné bežné a nevyhnutné údržby sa v roku 2019 realizovali nasledovne :
-

Revitalizácia trávnikov a ruderálnych plôch – 1 000 m2 - v cene: 4 386 €
Orezanie a nevyhnutný výrub drevín v meste, v cene : 33 662 €
Údržba mobiliáru, montáž a demontáž v cene : 18 443 €
Oprava detských ihrísk v rátane hlavnej ročnej kontroly: 5 150 €
Výsadby letničkových záhonov, trvaliek, mobilných nádob, dvojročiek v cene 4 806 €
Frézovanie pňov : 855 €
Údržba parčíku pri soche Panny Márie (Landart s.r.o. TN) : 2 701 €
21

Konsolidovaná výročná správa mesta Dubnica nad Váhom 2019

Prehľad údržby zelene v meste na základe objednávok
subjekt údržby
2019
PETMART s.r.o
TSM s.r.o.
SEIDL s.r.o
stromolezec
Zahradníctvo
Klačanský

Orezanie a
výruby
drevín €

kosbaokrajové
časti,
potok €

údržba
námestia,
Parčík pri
soche P.
Márie €

Mobiliár,
montáž
a demontáž
Detské
ihriská €

výsadby drevín,
krov a trvaliek €

Revitalizácia
plôch €

18 760,00

14 673,00

18 443,00

3 936,00

4 092,00

5 994,00
22 665,00
5 003,00
13 331,00

Landart s.r.o. TN

2 701,00

Konzult

3 262,00

Ing. Pavol Raček

6 675,00

Silvia HomolováOlívia Ilava

870,00
1 890,00
(cibuľoviny)

Línia TN
Zepelin s.r.o. TN

2 265,00

DEXTRADE s.r.o.
ZA
Intersystém EU
Bytča
SPOLU :

1 548,00
1 337,00
33 662,00

22 022,00

17 374,00

23 593,00

26 702,00

4 092,00

Nové výsadby a sadové úpravy
Letničkové záhony boli vysadené počas jarného obdobia: Námestie Matice Slovenskej – tzv. „Bakyčka“,
kruhový záhon Park J.B. Magina, Záhon pred OD Máj, mobilné nádoby pred kostolom, pred ABC a pri
Mestskom úrade. V roku 2019 sa realizovali nasledovné výsadby:
-

Centrum II. 92 – 8 ks jabloň previsnutá,8 ks muchovník lamarcov, 2 ks brest horský pendula, 6 ks
pajazmín vencový,6 ks drieň biely, 6 ks vtáčí zob;
Centrum I. BD 53,54 – 3 ks hloh obyčajný, 2 ks buk lesný tricolor, 1 ks jedľa srienistá;
Centrum II. BD 91 – 6 ks zlatý dážď , 1 ks buk obyčajný, 1 ks čerešňa pílkatá;
Moyzesova ul. – 100 ks hlohyňa šarlátová, 8 ks rakytník, 8 ks muchovník, 7 ks hrab stĺpovitý, 1 ks
vŕba babylonská, 2 ks agát srstnatý, 40 ks tis obyčajný, 2 ks borovica pyrenejská;
Pionierska 418 – 3 ks slivka čerešňoplodá,
Pod kaštieľom 648 – 1 ks jedľa srienistá, 1 ks pajazmín, 1 ks pagaštan pleťový, 1 ks Pawlovnia
plstnatá,
Pod kaštieľom 1095 – 6 ks tavoľa kalinolistá, 6 ks svíb biely, 4 ks bršlen krídlatý, 1 ks pajazmín
vencový,
Centrum II. 77 – 1 ks jarabina mukyňa,
Pod hájom 953 – 15 ks cotoneaster,
Starý cintorín urnový háj – 50 ks tuja smaragdová,
Výsadba záhonov pred Mestským úradom a pred internátom SPŠ (trvalky a cibuľoviny),
Jesenná výsadba dvojročiek do mobilných nádob a záhon v parku J.B. Magina,

Vďaka tohtoročným výsadbám v meste pribudlo 127 kusov drevín a 181 kusov krov a trvaliek. Suma jesennej
výsadby stromov a krov predstavuje čiastku 13 331 €.
Detské ihriská
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V rámci údržby zelene prebiehala starostlivosť o detské ihriská počas roku 2019 v počte 13 DI udržiavaním
čistoty a vysypaním odpadkových košov.
Rekonštrukcia Detských ihrísk (DI)
V rámci rekonštrukcie DI boli v roku 2019 doplnené detské hracie prvky na detské ihrisko pri ABC – kolotoč
a detské ihrisko za OD Máj – domček v celkovej sume 4 224 €.
Mobiliár
Lavičky sa udržujú počas celého roka, dopĺňajú sa chýbajúce alebo poškodené dosky. V roku 2019 bolo
nakúpených 33 kusov košov na psie exkrementy v celkovej hodnote 7 772,89 €, ktoré boli postupne
doplňované na sídliská.

Osadenie domčeka DI OD Máj

Výsadby drevín na ul. Moyzesovej

Osadenie kolotoča DI pri ABC

Výsadby drevín na ul. Moyzesovej
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Oddelenie kultúry a knižnice
Oddelenie kultúry a knižnice mesta Dubnica nad Váhom zabezpečuje väčšinu kultúrno-spoločenských
podujatí organizovaných na území mesta Dubnica nad Váhom. Podujatia realizuje v dome kultúry, na Námestí
Matice slovenskej, nádvorí Dubnického kaštieľa, v Parku J.B. Magina a v mestskej knižnici.
Oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad Váhom je hlavným organizátorom najväčších podujatí konajúcich sa na
území mesta Dubnica nad Váhom. Zrealizovalo v roku 2019 kultúrne podujatia v počte 47 v 71 dňoch
a v čistom celkovom produkčnom čase 250 hodín.
Mestské podujatia (MDŽ, Nové leto ide, Pálenie Ďura, Mesiac úcty k starším, 17. november, Mikuláš,) v počte
16 tvorili 34,04 % z celkového počtu. Ďalšími podujatiami, ktoré zabezpečuje oddelenie kultúry, boli príjmové
podujatia ako sú koncerty, divadlá, detské platené predstavenia, stand-up, besedy a iné. 31 príjmových
podujatí tvorí 65,96% podiel z celkového počtu.
Rok 2019 bol 30. výročím Nežnej revolúcie. Pri tejto príležitosti bol pripravený súbor podujatí pripomínajúci si
práve tento významný moment v histórii Slovenska. Na jeseň v roku 2019 boli pripravené podujatia ako beseda
s Milanom Kňažkom a Jánom Gorduličom Utvorte koridor! a beseda zameraná na spomienkové rozprávania
na priebeh revolúcie v našom meste s jej pamätníkmi pod názvom Nežná pod tvojim oknom. Súčasťou bolo
nasvietenie Domu kultúry vo farbách SR a výstavy dobových fotografií z Dubnice nad Váhom od Ľuboša
Jakubáška a z námestí z uvedeného obdobia z celého Československa.
Novým a po organizačnej stránke náročným podujatím v roku 2019 bolo podujatie Babylon, ktoré sa konalo
v mesiaci jún. Podujatie nadväzuje na júnové oslavy mesta, ktoré sa konali k výročiu prvej písomnej zmienky,
či štatútu. Cieľom bolo priniesť obyvateľom multižánrové vyžitie, súčasné a alternatívne trendy v kultúre
v príjemnom prostredí parku a kaštieľa.
Zmeny zaznamenali aj vianočné podujatia, ktoré priniesli do nášho mesta skutočnú vianočnú atmosféru priamo
na Námestí Matice slovenskej. Vzniklo tu Vianočné mestečko z drevených stánkov, kde si bolo možné zakúpiť
rôzne vianočné drobnosti a občerstvenie. Od štvrtku do nedele sa konal kultúrny program pozostávajúci
z koncertov rôznych skupín. Dubnica nad Váhom sa dočkala aj svojho betlehemu, ktorý bol inštalovaný na
nádvorí Dubnického kaštieľa. Obraz betlehemu dopĺňal text z Biblie o narodení Ježiša s hudbou a svetelná
projekcia. Betlehem sa stal jednou z vianočných atrakcií nášho mesta.
Významným prínosom pre rôznorodosť kultúry v meste boli aj iniciatívy pracovníkov oddelenia kultúry
a knižnice Adama Pavlíka a Mgr. Samuela Valúcha v spolupráci s členmi Dubnického divadla a iných hercov.
Čítačky Mládeži neprístupno, Poslední svedkovia, O zle v troch kapitolách mali aj vďaka aktuálnosti tém
a originálnemu spracovaniu vysoký ohlas nie len u návštevníkov z nášho mesta.
Celková návštevnosť platených podujatí a podujatí na miestenku podľa evidencie cinemaware.eu bola v roku
2019 - 7.572 s celkovým príjmom 118.102,- €.
Dubnický folklórny festival s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil v predposledný augustový týždeň od stredy
21. do nedele 25. augusta. Myšlienkou festivalu bola popri prezentácii ľudovej kultúry Slovenska a iných krajín
aj prezentácia ľudovej kultúry Dubnice nad Váhom a jej blízkeho okolia.
26. ročník Dubnického folklórneho festivalu prešiel mnohými zásadnými zmenami. Festival sa po prvýkrát
konal v centre mesta, čo pozitívne vnímali Dubničania hlavne z dôvodu dostupnosti a sociálneho zázemia. Aj
z pohľadu organizácie, bezpečnosti, evidencie návštevnosti, zlepšenia štandardu pre účinkujúcich,
eliminovania vplyvu nepriaznivého počasia na program a zvýšenia úrovne, kvality a bohatosti štruktúry
programov môžeme zmenu miesta a organizácie vnímať pozitívne. Centralizovaním konania podujatia sa
prejavila aj ekonomická efektivita, rozšírili sa programové možnosti, využil sa priestor a majetok mesta, ožilo
historické jadro.
Kino Lastovička
V Kine Lastovička je veľkým prínosom hlavne zlepšenie informovanosti divákov o filmových predstaveniach
a následne aj o iných kultúrnych podujatiach, čo sa prejavilo hlavne v rozšírených možnostiach kultúrneho
vyžitia a celkovo lepšiemu postoju obyvateľov ku kultúre v meste. Celkový príjem kina za rok 2019 bol
66.074,-€. Priemerná návštevnosť 626 filmových predstavení bola 21,31 diváka na predstavenie.
Mestská knižnica
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Knižnica v Dubnici nad Váhom je mestskou knižnicou, ktorej zriaďovateľom je mesto Dubnica nad Váhom a jej
prioritnou úlohou sú knižnično-informačné služby. Zákon č. 126/2015 Z. z. ich definuje ako súčasť
zabezpečenia práva na informácie a jedná sa o službu vo verejnom záujme. Ide o služby založené na
využívaní knižničných fondov s cieľom uspokojovať informačné potreby, požiadavky a záujmy používateľov.
V roku 2019 knižnica disponovala s rozpočtom 9.500,- € na nákup kníh a periodík. Suma je tvorená z peňazí
vlastného rozpočtu a získanej dotácie vo výške 1.500 € z Fondu na podporu umenia. Približne 1.400,-€
z rozpočtu bolo použitých na predplatné novín a časopisov. Zostávajúcich 8.100,- € bolo použitých na nákup
kníh do troch oddelení knižnice. V roku 2019 bol doplnený knižný fond o 1.066 výtlačkov. Celkový knižný fond
je v počte 54.061 ks. Knižnica má 2.562 aktívnych čitateľov, z toho detí do 15 rokov je 784. Príjmy knižnice
vo výške 3.480 € boli tvorené z členských poplatkov a inej činnosti. Náklady na činnosť knižnice vrátane
nákupu knižného fondu, mzdových nákladov, nákupu materiálu bez prevádzkových nákladov budovy boli vo
výške 85.857 €.

Oddelenie školstva
V roku 2019 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 6 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou:
1) Základná škola s materskou školou Centrum I 32, ktorej súčasťou sú: základná škola, školská jedáleň,
školský klub detí a ako elokované pracovisko materská škola a výdajná školská jedáleň materskej školy. Počet
žiakov sa v posledných rokoch stabilizoval. V roku 2019 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v priemere 628 žiakov. Počet tried 26 z toho 13 na prvom a 13 na druhom stupni. Počet žiakov so zdravotným
znevýhodnením 17. Stav detí v materskej škole sa zo 78 v školskom roku 2019 zvýšil na 84. Deti navštevovali
štyri triedy, ktoré symbolizujú školský vzdelávací program „Farebný štvorlístok“ a v školskom klube bolo 214
žiakov. Škola mala vynikajúce podmienky a možnosti využívať najmodernejšie didaktické prostriedky
a interaktívnu techniku. Škola sa aj naďalej zameriavala na výučbu cudzích jazykov a ponúkala rozšírené
vyučovanie prírodovedných predmetov už od prvého ročníka. V septembri 2019 už po tretí krát prebiehalo
vyučovanie matematiky Hejného metódou.
Na druhom stupni je zaradené vyučovanie predmetu
Enviromentálna výchova od 5.ročníka. Škola rozvíjala schopností žiakov v oblasti čitateľskej a počítačovej
gramotnosti, umožňovala žiakom prácu s informačnými komunikačnými technológiami vo výchovnovzdelávacom procese aj v mimoškolskej činnosti. Triedy a odborné učebne sú vybavené najmodernejšou
interaktívnou technikou a učebnými pomôckami. 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. Počet zamestnancov školy sa za
posledné roky výrazne nemenil. V roku 2019 bolo na škole v priemere fyzicky 88 zamestnancov, z toho 59
pedagogických a odborných a 29 nepedagogických.
2) Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II 87. Súčasťou tohto právneho subjektu
sú: základná škola, školská jedáleň, školský klub detí a časť materskej školy v priestoroch ZŠ a ako elokované
pracovisko druhá časť materskej školy a výdajná školská jedáleň materskej školy. V roku 2019 plnilo povinnú
školskú dochádzku v základnej škole v priemere 352 žiakov v 17 triedach. Stav detí v materskej škole bol 173
a v školskom klube bolo 129 žiakov. Škola vytvárala v športových triedach podmienky pre talentovaných žiakov
na ich ďalšiu aktívnu športovú činnosť, so zameraním na športovú prípravu žiakov v ľadovom hokeji, futbale,
gymnastike a tenise. Zároveň v rámci projektu EU „Rozvoj prírodovedných predmetov v modernej škole“ boli
na škole vytvorené podmienky aj na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov. K skvalitneniu
výchovno-vzdelávacieho procesu prispeli učebne s interaktívnymi tabuľami, výpočtovou technikou, jazykové
laboratóriá, odborné učebne chémie a fyziky, učebňa technickej výchovy vybudovaná z vlastných zdrojov, dve
telocvične rekonštruované z prostriedkov mesta a MŠ SR a dve multifunkčné ihriská. Počet zamestnancov
školy: v roku 2019 bolo na škole v priemere fyzicky 73 zamestnancov, z toho 48 pedagogických a odborných
a 25 nepedagogických.
3) Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, ktorej súčasťou sú: základná škola, školská
jedáleň, školský klub detí a elokované pracovisko materská škola a školská jedáleň materskej školy. V roku
2019 plnilo povinnú školskú dochádzku v základnej škole v priemere 580 žiakov v 26 triedach, stav detí v
materskej škole bol 133 a v školskom klube bolo 295 žiakov. Škola bola zameraná na všestranný rozvoj tvorivej
osobnosti, oblasť matematiky, programovania a práce s počítačom na vyučovanie cudzích jazykov. V škole
sa vyučuje anglický a nemecký jazyk. Dôraz sa kládol aj na prácu s informačnými technológiami, výtvarnú
výchovu a rozvoj telesnej kultúry. Škola podporovala trendy v inovatívnom vzdelávaní. V oblasti umeleckoestetickej sa škola zameriavala na tvorivú dramatiku, v škole pôsobí divadlo. Počet zamestnancov školy:
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v roku 2019 bolo na škole v priemere fyzicky 91 zamestnancov, z toho 59 pedagogických a odborných a 32
nepedagogických.
4) Základná umelecká škola, Obrancov mieru č. 356.
Vlastné zameranie školy vychádza z regionálnych kultúrnych tradícií, súčasných potrieb regiónu i možností
uplatnenia sa žiakov v európskom kultúrno-umeleckom priestore. Škola vytvára inšpiratívne prostredie umenia
hudby, farby, dramatizácie a tanca, v ktorom žiaci zažívajú pocity úspechu, šťastia a radosti. Svoje nadanie v
roku 2019 v tomto zariadení rozvíjalo 501 žiakov (202 v individuálnej forma 299 v skupinovej forme štúdia).
Základným poslaním školy bolo a zostáva, aby vplývala na rozvoj talentu žiakov po línii tvorivosti
a emocionálnosti s maximálnym individuálnym prístupom. Umelecké vystupovanie žiakov bolo neoddeliteľnou
súčasťou najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií mesta, okolia i zahraničia. Škola organizovala
niekoľko významných tematických koncertov. Úspechy zaznamenala i v súťažiach v hudobnom, výtvarnom
i tanečnom odbore od najnižších až po medzinárodné. Počet zamestnancov školy: v roku 2019 bolo na škole
v priemere fyzicky 34 zamestnancov, z toho 28 pedagogických a 6 nepedagogických.
5) Materská škola Centrum II 72, je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou. Poskytuje
predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Materskú školu tvoria dve pracoviská- Centrum II
72, ktoré má 7 tried a elokované pracovisko Centrum I 29, ktoré má 5 tried. Materská škola poskytuje
celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie deťom od 2 – 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou
dochádzkou a deťom s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchova a vzdelávanie sa
uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu Rozprávkovo so zameraním na rozvoj literárnej
gramotnosti.
V roku 2019 ju navštevovalo spolu 251 detí. Počet zamestnancov školy: v roku 2019 bolo na materskej škole
v priemere fyzicky 41 zamestnancov, z toho 25 pedagogických a 16 nepedagogických.
6) Centrum voľného času, Pod hájom 1356.
V roku 2019 navštevovalo toto zariadenie v 49 pravidelných záujmových útvaroch 602 detí. Najväčší záujem
sa koncentroval do záujmového krúžku TWEETY- 93 členov, AJ – 167členov, cvičenie s deťmi. Deti sa zapájali
vo veľkej miere do prázdninovej činnosti, prevažne účasťou na táboroch, ale aj jednodňových podujatiach. Je
potešujúce, že toto zariadenie navštevovali aj deti, ktoré neboli zapísané v niektorom záujmovom útvare. Hrali
sa spoločenské hry, navštevovali počítačovú učebňu a spolu s rodičmi chodili do mini ZOO. Bola to spontánna
činnosť najmä počas jednotlivých prázdnin. Venovala sa im vychovávateľka, ktorá mala v daný deň dozor.
Denne sa počet takýchto detí pohyboval okolo čísla 35 - 50. Počet zamestnancov: v roku 2019 bolo v CVČ v
priemere fyzicky 11 zamestnancov, z toho 7 pedagogických a 4 nepedagogickí.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2019
zabezpečovalo 229 pedagogických zamestnancov z toho traja asistenti na ZŠ a jeden na MŠ.
Základné školy boli financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v zmysle normatívneho financovania
regionálneho školstva. Predmetné dotácie štátu tvorili tzv. normatívne príspevky na osobné náklady
a prevádzku. Doplňované boli nenormatívnymi finančnými prostriedkami ako sú vzdelávacie poukazy,
príspevky na asistentov učiteľov, príspevky za mimoriadne výsledky žiakov, príspevky na učebnice, príspevky
pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok pre deti v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky, rozvojové projekty a podobne.
Finančnými prostriedkami z podielových daní mesta (tzv. originálne kompetencie samosprávy) boli dotované
všetky materské školy (4+ jedno elokované pracovisko), školské kluby detí (3), školské stravovanie v ZŠ
(3),prevádzka multifunkčných ihrísk (ZŠsMŠ P.Demitru), CVČ, ZUŠ a neštátne školy – ZŠ s MŠ sv. D. Savia
(ŠKD, MŠ a školské stravovanie) a neštátne zariadenie CVČ Laura, súkromná základná umelecká škola.
Mestské CVČ mohlo využívať aj finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov a dotáciu ÚPSVaR, materské
školy dostávali štátny príspevok na výchovu a vzdelávanie predškolákov. Do rozpočtu škôl boli zapojené
poplatky rodičov, nájmy škôl a dotácie ÚPSVaR pre žiakov rodičov v hmotnej núdzi.
Všetky školy a školské zariadenia sú umiestnené v objektoch patriacich mestu.
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Sociálne veci a opatrovateľská služba
Príspevky mesta
Mesto Dubnica nad Váhom prispieva občanom na výdavky spojené s významnými životnými udalosťami ako
je narodenie člena rodiny alebo úmrtie. Týmto krokom pomáha prekonať finančné zaťaženie a tiež prispieva
k podpore pôrodnosti na území mesta. Podmienky nároku má mesto stanovené vo VZN č. 3/2019, podľa
ktorého sa postupuje pri vybavovaní žiadostí občanov.
Vybavovanie žiadostí občanov o príspevky pri narodení a úmrtí:
a)

b)

príspevok pri narodení - prehľad žiadostí za uplynulé roky:
2019: 1 žiadosť (33 €)
2018: 0
2017: 2 žiadosti
príspevok pri úmrtí - prehľad žiadostí za uplynulé roky:
2019: 13 žiadostí (429 €)
2018: 24 žiadostí
2017: 26 žiadostí

Riešenie pohrebov nemajetných občanov alebo osamotených občanov
V roku 2019 mesto nezabezpečovalo pochovanie žiadneho osamelého ani nemajetného občana. Posledné
pochovanie občana mesta bez príbuzných bolo v roku 2017, náklady na pohreb zomrelej boli uplatnené
v dedičskom konaní.
Sociálna služba v jedálni
Od 1.8. 2019 je účinné VZN č. 3/2019 o sociálnych službách mesta a príspevkoch mesta, podľa ktorého mesto
postupuje pri zabezpečovaní sociálnej služby v jedálni. Sociálna služba v jedálni je zabezpečená
prostredníctvom troch poskytovateľov stravy: Best Gastro s.r.o. – prevádzka Lavante, Sobul, s.r.o. prevádzka
v dome kultúry, Dada trade s.r.o. Espresso (bývalá Bakička). Poskytovatelia stravy zabezpečujú výber min.
z troch jedál v cene 3 € za jedlo. Mesto vypláca príspevok na stravu občanom, ktorí spĺňajú nárok na uvedenú
službu a požiadajú mesto o sociálnu službu v jedálni. Hranica výšky dôchodku nároku na príspevok je 363,- €.
Počas roku 2019 požiadalo o sociálnu službu v jedálni a o príspevok na stravu 44 žiadateľov.
Mesto vyplatilo seniorom na príspevku v roku 2019 sumu 2 699,- €.
Výška príspevku oprávnenej osobe na zakúpenie stravných lístkov pre poskytovanie SS v jedálni je:
pri výške dôchodku
do 303,00 € vrátane
príspevok mesta 0,70 €,
pri výške dôchodku
od 303,01 € do 363,00 €
príspevok mesta 0,40 €
pri výške dôchodku
nad 363,01 €
príspevok sa neposkytuje
Opatrovateľská služba
Mesto Dubnica nad Váhom poskytuje občanom mesta opatrovateľskú službu v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Podmienky poskytovania sú určené vo VZN č. 3/2019.
V roku 2019 bola poskytovaná opatrovateľská služba 96 občanom v ich domácnostiach (v roku 2018 - 94
klientom, roku 2017- 92 občanom).
V roku 2019 požiadalo o zabezpečenie opatrovateľskej služby 33 nových klientov, v roku 2018 bolo
zaznamenaných 34 nových klientov.
Od roku 2019 je mesto zapojené do projektu opatrovateľskej služby prostredníctvom Implementačnej
agentúry, ktorá čiastočne prepláca oprávnené náklady na mzdy opatrovateliek.
Výdavky na opatrovateľskú službu predstavovali sumu
rok 2019 - 289 949,- €
rok 2018 - 266 905,- €
rok 2017 - 251 482,- €
Príjmy zo štátnej dotácie 29 309,04 € a príjem od opatrovaných občanov bol 29 456,10 €.
Platby z dotácie Implementačnej agentúry sú zasielané oneskorene, preto sa prejavili iba v uvedenej hodnote.
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Výška príjmu z úhrad od opatrovaných občanov :
Rok
Príjmy
2019
29 456,- €
2018
30 262,- €
2017
31 960,- €

% príjmy /výdavky
20,3% ( aj príjmy z dotácie)
11,3%
12,7%

Uskutočnené činnosti súvisiace s aplikáciou zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
V roku 2019 požiadalo 142 občanov mesto o posúdenie odkázanosti a vydanie rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu. Na základe požiadaviek občanov bolo vydaných 142 sociálnych posudkov, 142 lekárskych
posudkov, 142 komplexných posudkov.
Výsledkom procesu bolo 160 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu (preposúdenie klientov zariadenia
pre seniorov, opatrovateľskej služby a nové žiadosti).
Počet žiadostí a posudkov bol nižší ako počet vydaných rozhodnutí z dôvodu, že niektorí žiadatelia si
požiadali o opatrovateľskú službu a zároveň o vydanie rozhodnutia do zariadenia do poradovníka, alebo
súčasne do zariadenia opatrovateľskej služby pri kombinovaných typoch zariadení. V niektorých prípadoch
mohol byť použitý posudok vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín.
K 31.12. 2019 boli náklady na posudkovú činnosť vo výške 2 408,- €.
Poradný orgán primátora mesta pre aplikáciu zákona o sociálnych službách zasadal v roku 2019
osemkrát a rozhodoval o 22 prednostných umiestneniach občanov, ktorých zdravie alebo život boli vážne
ohrozené a boli odkázaní na zabezpečenie celodennej starostlivosti.
Činnosť Komisie sociálnych vecí
V sledovanom období sa Komisia sociálna a bytová /ďalej len komisia/ zamerala na riešenie predložených
žiadostí a potrieb mesta. Základom tejto činnosti boli žiadosti a vstávajúce potreby v sociálnej oblasti
predložené na rokovanie komisie a tiež vlastné aktivity - členovia komisie participujú na rôznych charitatívnych
aktivitách zameraných na pomoc občanom a tiež deťom. V roku 2019 sa konalo zasadnutie komisie šesťkrát.
Rokovania boli orientované tiež na riešenie aktuálnych úloh a záležitostí spadajúcich do kompetencie komisie
– návrhy správ, návrhy VZN v sociálnej oblasti, prerokovanie rozpočtu, žiadosti občanov, prideľovanie bytov,
založenie občianskeho združenia Pro Dubnica, o.z. Komisia bola vo všetkých prípadoch uznášaniaschopná.
Krízové centrum
Sociálna služba pre občanov bez prístrešia v Krízovom centre (KC) bola zabezpečená v súlade
s poveternostnými podmienkami podľa Prevádzkového poriadku Krízového centra.
Počet dní prevádzky KC:

Rok otvorenia

Rok
2019
2018
2017
2009

Dní prevádzky
119
120
108
79

Počas prevádzky KC bola denne poskytnutá služba 8-14 občanom. Dotácia na jeden mesiac prevádzky bola
vo výške 1 680,- €. Dotácia na krízové centrum je 8 400,- € / 5 mesiacov. Celkové náklady a príjmy na
prevádzku KC:
Rok
2019
2018
2017

náklady
9 609,- €
8 400,- €
8 400,- €

príjmy
598,- €
614,- €
575,- €

Zastavené prídavky na deti
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne rozhodol v roku 2019 v 13 prípadoch o zastavení prídavku na
dieťa a ostatných dávok oprávnenej osobe – rodičovi. V roku 2019 bolo na účet mesta zaslaných 2 998,62 €.
Finančné prostriedky boli vyplatené oprávnenej osobe - rodičom detí, alebo súdom ustanovenej osobe, ktorá
má zverené deti.
Skladba zaslaných dávok za rok 2019:
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•
•
•

4.

Prídavok na dieťa 1 920,22 €
Dávka v hmotnej núdzi 1 078,40 €
Rodičovský príspevok 0 €

Kontrolná činnosť

Hlavný kontrolór v priebehu hodnoteného obdobia vykonával kontrolnú činnosť v rozsahu, ktorý mu vyplýva
z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a túto vykonával v súlade s:
- Plánom kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019 a
- Plánom kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
Hlavný kontrolór sa pri procese výkonu kontrolnej činnosti riadil ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z.z.
o finančnej kontrole a audite v z.n.p. a následne aj Pravidlami kontrolnej činnosti vykonávanej hlavným
kontrolórom mesta, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 31.01.2019 uznesením č. 13/2019,
ktoré bližšie špecifikujú procesný postup hlavného kontrolóra mesta pri výkone kontrolnej činnosti.
V zmysle dodržiavania povinností vyplývajúcich hlavnému kontrolórovi zo zákona s cieľom dodržiavania
zákonnosti sa kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta v roku 2019 rozdeľovala na:
spracovávanie a predkladanie návrhov plánu kontrolnej činnosti HK mesta,
komplexné posúdenie návrhu rozpočtu mesta na rok 2019,
priebežná kontrola plnenia uznesení prijatých MsZ,
vypracovanie správy o kontrolnej činnosti HK za rok 2018,
spracovanie priebežnej správy o kontrolnej činnosti HK v priebehu roku 2019
výkon konkrétnych kontrolných akcií v zmysle plánu kontrolnej HK mesta v roku 2019
kontrola dodržiavania splnenia podmienok ustanovených osobitnými predpismi.
Vzhľadom na dlhodobú práceneschopnosť hlavného kontrolóra mesta v roku 2019 nebolo vypracované
stanovisko komplexné posúdenie Záverečného účtu mesta za rok 2018.
Podľa schválených plánov kontrolnej činnosti boli v hodnotenom období začaté 4 konkrétne kontrolné akcie,
procesne pokračujúcimi kontrolami v roku 2019 boli 4 konkrétne kontrolné akcie, procesne ukončených bolo
5 konkrétnych kontrolných akcií a v prípade 3 konkrétnych kontrolných akcií prechádzalo procesné ukončenie
do ďalšieho roka z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti hlavného kontrolóra mesta.
V zozname vykonaných kontrol sú uvedené všetky ukončené konkrétne kontrolné akcie v priebehu roku 2019
a tiež vykonané kontroly plnenia uznesení, nakoľko aj táto činnosť spadá do kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra:
Kontrolná činnosť
kontrola č. 02/2018 - 2019
kontrola č. 03/2018 - 2019
kontrola č. 04/2018 - 2019
kontrola č. 05/2018 - 2019
kontrola č. 02/2019
kontrola plnenia uznesení

Kontrolovaný subjekt
Mesto Dubnica nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom
Mesto Dubnica nad Váhom
ZpS DUBINA, m.r.o. Dubnica n/V
DUMAT – mestská príspevková organizácia, Dubnica n/V
z rokovania MsZ dňa 27.03.2019

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v hodnotenom období bola zameraná na:
- preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach v zneniach platných a účinných pre obdobie do 31.05.2017 a znenia platné a účinné od
01.06.2017. V rámci kontroly vybavovania sťažností a podnetov bolo preverované dodržiavanie prijatej
internej smernice – prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola vybavovania sťažností a petícií
fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Dubnica nad Váhom platnej do 31.05.2017
a následne dodržiavanie novoprijatej internej smernice č. 01/2017 – vybavovanie sťažností a petícií
fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Dubnica nad Váhom v účinnosti 1. vydania
a v účinnosti 2. vydania.
- dodržiavanie rozpočtového hospodárenia vo vybraných rozpočtových položkách v roku 2017, tak na
úrovni dodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
v súvislosti so zákonom o obecnom zriadení a kompetenčnou rovinou rozpočtového hospodárenia, ako
aj na úrovni dodržiavania opatrení MF SR súvisiacich s rozpočtovou klasifikáciou a na úrovni
preverovania oprávnenosti rozpočtových výdavkov a efektívnosti pri ich vynakladaní z rozpočtu mesta
v kontrolovanom období roku 2017.
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preverenie procesu verejného obstarávania týkajúceho sa zákaziek s nízkou hodnotou, preverenie
zavedenia procesu verejného obstarávania pri týchto zákazkách a dodržiavania tohto procesu pri týchto
zákazkách v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v zmysle platného interného predpisu
týkajúceho sa verejného obstarávania, ktoré má kontrolovaný subjekt prijaté.
- preskúmanie zmluvných vzťahov a povinností súvisiacich so zmluvnými vzťahmi s poukazom na
ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p., zákona
č. 131/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Procesne otvorené zostali k 31.12.2019 tri kontrolné akcie: kontrola č. 01-1/2019, 01-2/2019 a 01-3/2019
zamerané na preverenie nakladania s finančnými prostriedkami v súvislosti s nákupom pohonných hmôt,
hospodárnosť a efektívnosť použitia týchto finančných prostriedkov na nákup pohonných hmôt
v kontrolovaných subjektoch – mesto Dubnica nad Váhom, DUMAT - mestská príspevková organizácia,
Dubnica n/V a TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. v kontrolovanom období rokov 2014-2018.
-

V hodnotenom období hlavný kontrolór vykonával kontrolu plnenia uznesení MsZ prijatých počas roka 2019
priebežne, a tiež opakovane bola vykonaná kontrola plnenia (nesplnených) uznesení prijatých MsZ v roku
2018 a pred rokom 2018 v stave rozpracovania resp. v sledovaní.
Hlavný kontrolór mesta Dubnica nad Váhom sa ku dňu 07.11.2019 vzdal svojej funkcie. Od 8.11.2019 do
31.12.2019 nebola pozícia hlavného kontrolóra obsadená. Nový hlavný kontrolór mesta bol zvolený MsZ dňa
05.02.2020 a nastúpil do funkcie od 01.03.2020.

5.

Mestská polícia

Mestská polícia Dubnica nad Váhom pôsobí ako poriadkový orgán Mesta Dubnica nad Váhom. Okrem svojich
základných úloh, ktoré sú pre príslušníkov mestskej polície stanovené osobitným predpisom - zákonom SNR
č.564/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov, medzi ktoré patrí najmä zabezpečovanie verejného poriadku
a ochrana života, zdravia a majetku obyvateľov i návštevníkov mesta Dubnica nad Váhom, plnila mestská
polícia aj úlohy primátora mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva. Mestská polícia taktiež kontrolovala
ustanovenia platných Všeobecne záväzných nariadení Mesta Dubnica nad Váhom. Územie Mesta Dubnica
nad Váhom je pre potreby výkonu práce mestskej polície rozdelené do 8 obvodov. Každý z obvodov je
pridelený konkrétnym policajtom, ktorých povinnosťou je počas bežného výkonu služby na území celého
mesta časť hliadkovej a kontrolnej činnosti vykonať aj v pridelenom obvode. Ku dňu 31.12.2019 početný stav
Mestskej polície Dubnica nad Váhom predstavoval 20 príslušníkov, pracovne zaradených v zmysle platného
organizačného poriadku.
Svoju činnosť mestská polícia zabezpečovala formou motohliadok a peších hliadok. V priebehu roku 2019
príslušníci mestskej polície na území mesta zistili a riešili spolu 2 072 priestupkov, z toho 912 dopravných
priestupkov a 1 160 ostatných priestupkov.
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 takto prijaté
oznámenie či podnet a to i anonymný, je následne príslušníkmi mestskej polície preverované a v prípade
zistenia nezákonného konania i riešené v zmysle platných právnych noriem.
Preventívna činnosť patrí neoddeliteľne k práci mestskej polície. Okrem priamej prevencie vykonávaním
hliadkovej a kontrolnej činnosti a prevádzkovaním kamerového monitorovacieho systému pokračovali
príslušníci mestskej polície v preventívnej činnosti u predškolskej a najmä školskej mládeže a to formou
prednášok a besied. Celkovo bolo v r. 2019 takto vykonaných 23 akcií s účasťou viac ako 600 detí. Tematicky
je tento prevenčný program zameraný na bezpečnosť detí v škole i v domácom prostredí a vo zvyšovaní
právneho vedomia našich detí. Vzhľadom k personálnemu stavu mestskej polície sú aktivity v prevenčnej
činnosti vykonávané určenými príslušníkmi mestskej polície, ktorí toto vykonávajú popri zabezpečovaní bežnej
služby.
Medzi prevenčnú činnosť zaraďujeme už dlhoročné ranné zabezpečovanie prechodov pre chodcov pri nástupe
detí na školské vyučovanie. Zabezpečované sú prechody na ul. Obrancov mieru, ul. Továrenskej a prechod
pre chodcov v blízkosti základnej školy na sídlisku Pod hájom.
Mestská polícia prevádzkovala v r. 2019 Pult centrálnej ochrany objektov, kde bolo k 31.12.2019 napojených
a chránených v nepretržitom režime 28 objektov, z ktorých je 10 objektov patriacich právnickým alebo fyzickým
osobám a 18 tvoria objekty patriace do majetku mesta alebo organizácií mestom zriadených alebo majetok
30

Konsolidovaná výročná správa mesta Dubnica nad Váhom 2019

mesta spravujúcich (predškolské a školské zariadenia, múzeum , kaštieľ, dom kultúry, mestský úrad, knižnica,
poliklinika atď. ). V sledovanom období nedošlo k fyzickému narušeniu chránených objektov.
Kamerový monitorovací systém bol ku dňu 31.12.2019 prevádzkovaný v počte 32 kamier s príslušenstvom.
Priamou prevádzkou kamier a i následným vyhodnocovaním záznamov bolo zdokumentované najmä
narúšanie verejného poriadku, zistená totožnosť osôb ničiacich verejnoprospešné zariadenia,
zdokumentovaných niekoľko prípadov fyzického napádania. Na základe dožiadania je záznam zo systému
poskytovaný príslušníkom policajného zboru, kde slúži pre potreby objasňovania ich prípadov. V roku 2019
tak boli odovzdané záznamy slúžiace pre potreby objasňovania orgánov polície v 15 prípadoch.
Počet riešených priestupkov (§ 47 - proti verejnému poriadku, § 49 proti občianskemu spolunažívaniu,
§ 50 proti majetku, VZNM) podľa obvodov
Obvod č.1 :
Obvod č.2 :
Obvod č.3 :
Obvod č.4 :
Obvod č.5 :
Obvod č.6:
Obvod č.7:
Obvod č.8:

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

45
154
122
86
105
218
416
14

Prehľad a medziročné porovnanie štruktúry riešených ostatných priestupkov
PORUŠENÁ ZÁKONNÁ NORMA
(Zák. SNR č. 372/1990 Zb o priestupkoch)

2016

2017

2018

2019

4

8

5

7

§47 proti verejnému poriadku

723

813

602

533

§49 občianske spolunažívanie

136

106

126

101

§50 proti majetku

58

57

66

37

Iné porušenia zákonov

26

21

15

42

§48 VZNM

zeleň

24

18

11

14

VZNM

podmienky držania psov

119

113

116

118

VZNM

trhový poriadok

14

11

2

3

VZNM

odpad, čistota mesta

231

117

113

63

VZNM

o verejnom poriadku
301

258

257

209

76

69

44

40

1726

1302

1357

1160

§30 ochrana pred alkoholizmom

.

Ostatné
SPOLU

Počet riešených dopravných priestupkov podľa obvodov
Obvod č.1 :
Obvod č.2 :
Obvod č.3 :
Obvod č.4 :
Obvod č.5 :
Obvod č.6:
Obvod č.7:
Obvod č.8:

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

6
81
59
161
22
146
432
5
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Prehľad a medziročné porovnanie štruktúry riešených dopravných priestupkov
PORUŠENÁ ZÁKONNÁ NORMA
(Zák. SNR č. 8/2009 Z. z. §22 ods.1 písm. k) bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky)

2016

2017

2018

2019

§22 B1 zákaz vjazdu

127

145

83

119

§22 B2 jazda v protismere

67

55

34

24

§22 B34,B33 zákaz zastavenia, státia

362

408

403

303

§22 B6 zákaz vjazdu nákladných vozidiel

14

16

8

11

§22 vyhradené parkovisko

135

128

118

88

§22 prikázaný smer jazdy, zákaz odbočenia

15

22

15

40

§22 zákaz jazdy na bicykli

98

87

34

42

§22 nedovolené parkovanie ( zeleň, chodník, vjazdy a výjazdy)

124

189

196

151

§22 ostatné ( jazda v pešej zóne )

159

140

173

123

3

3

4

1

1104

1193

1068

912

Iné – alkohol, marenie rozhodnutia, neoprávnené užívanie motor. vozidla
SPOLU

Z uvedeného počtu 912 dopravných priestupkov sa v 458 prípadoch ( 50,2 % ) dopustili priestupku osoby
s pobytom v Dubnici nad Váhom a v 454 prípadoch ( 49,8 % ) s pobytom mimo mesta ( z toho 34 cudzích
štátnych príslušníkov).
Prehľad štatistických ukazovateľov z ďalšej činnosti mestskej polície a medziročné porovnanie.
2015

2016

2017

2018

2019

predvedené osoby

43

42

32

59

29

zadržané osoby

4

3

2

2

1

otvorenie bytu

4

1

1

2

3

donucovacie prostriedky - osoby

9

11

12

7

7

donucovacie prostriedky - mot. vozidlá

405

473

456

427

366

riešené vraky ( z toho odstránené)

24

37(31)

37 (31)

30 (20)

26 (24)

75 (27)

53 (10)

61 (12)

76 (23)

42 (19)

odchytené psy ( z toho odovzd.do útulku)
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6.

Mestské organizácie

Dubnické múzeum m.r.o.
Sídlo: Nám. Sv. Jakuba 623/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Riaditeľ: Ing. Monika Schwandtnerová, PhD.
Zriadené: 01.07.2005
Činnosť múzea sa riadi Zriaďovacou listinou, Štatútom múzea, zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1999
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uzneseniami MsZ v Dubnici nad Váhom, Zákonníkom práce,
Ústavou SR a relevantnými zákonmi.
15. decembra 2009 boli odovzdané zrekonštruované priestory v budove Dubnického kaštieľa v krídle
„A“ mestskej príspevkovej organizácii Dubnické múzeum. 1. januára 2010 bol majetok a exponáty Dubnického
múzea presťahované do priestorov kaštieľa a v máji 2010 bol kaštieľ plne odovzdaný do správy múzea. 30.
mája 2010 sa uskutočnilo slávnostné poklepanie kameňa, ktorým sa otvorila rekonštrukcia ďalších častí A a B.
Rekonštrukcia kaštieľa bola skončená v máji 2011.
Dubnické múzeum, m.r.o. spravuje mestský nehnuteľný majetok – historickú budovu Dubnický kaštieľ a od
1.4.2012 Grottu s vyhliadkovou vežou.
Hospodárenie
Schválený rozpočet Dubnického múzea na rok 2019 predstavoval objem 144 750 €. Rozpočet bol navýšený
v časti príjmov o 28 699 € a v časti výdavkov o 33 200 € .
Návrh príjmovej časti po zmene rozpočtu predpokladal sumu 49 699 € ako príjem z predaja suvenírov,
vstupeniek, poskytovania služieb, prenájmu vyhradených priestorov, príjem z dobropisov a dotácia z FPU.
Za sledované obdobie bol plánovaný rozpočet v príjmovej časti splnený vo výške 49 688,86 € čo predstavuje
99,98 % z celkového plánovaného objemu.
Výdavky Dubnického múzea boli plánované ako bežné výdaje. Predstavujú po navýšení rozpočtu sumu
198 950 €. K 31.12.2019 organizácia vykazuje čerpanie výdavkovej časti na 96,90 % čo je 192 788,10 €.
Výdavky boli vyčerpané na:
Eur
Mzdy

47 249,07

Odvody do poisťovní

17 094,47

Cestovné

246,45

Energie

20 986,18

Materiál

14 160,31

Dopravné

1 760,30

Údržba

8 781,52

Služby

80 541,50

Odchodné, PN

1 968,30

Počet zamestnancov Dubnického múzea k 31.12.2019:
-

hlavný pracovný pomer – 4 zamestnanci (riaditeľka, referent Mestského informačného centra, historik,
dokumentátor)
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-

dohoda o pracovnej činnosti – 12 zamestnancov (upratovačka, obsluha kotlov, 2 údržba, 8 lektori –
víkendy a sezóna)

Činnosť Dubnického múzea
V priebehu roka 2019 Dubnické múzeum pokračuje v kontrole a dokumentácii zbierkových predmetov
prijatých darom, pričom nezaradené predmety budú predmetom zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok. Taktiež
pokračovalo s registráciou svojich zbierkových predmetov do celoslovenskej centrálnej evidencie múzejných
zbierok, ako projektu Ministerstva kultúry SR, konkrétne do katalogizačného modulu múzeí ESEZ G4.
Dubnické múzeum v r. 2018 rozbehlo spoluprácu s Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí - Muzejní
a galerijní centrum na projekte cezhraničnej spolupráce pod názvom Neuskutečněné česko-slovenské stavby
ve městech Valašské Meziříčí a Dubnica nad Váhom z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj
v rámci Fondov malých projektov Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. 27. marca
2019 sa uskutočnila návšteva kolegov z Valašského Meziříčí, s ktorou bola uskutočnená prehliadka mesta
s aspektom na viaceré typy architektúry v Dubnici nad Váhom. Výsledkom projektu bude, okrem iného, aj
putovná výstava a katalóg Neuskutečněné stavby, sprístupnená v Dubnickom kaštieli pre verejnosť od 19. júla
do 4. augusta 2019.
Dubnické múzeum získalo podporu Ministerstva kultúry SR s projektom Múzeá a galérie bez bariér sumou
10.000 € a pripravilo Medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na debarierizáciu múzeí pre telesne
postihnutých a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Konferencia sa konala 5. - 7. novembra 2019
v Dubnickom múzeu a zúčastnili sa jej poprední predstavitelia múzeí a vysokých škôl zo Slovenska, Českej
republiky a Poľska. Súčasťou bola i návšteva jedného z najmodernejších múzeí v strednej Európe Sliezskeho
múzea v Katoviciach. Výstupom konferencie je zborník príspevkov z konferencie venovanej debarierizácii
kultúrnych inštitúcií pod názvom Múzeá a galérie bez bariér, ktoré vydalo Dubnické múzeum.
Dubnické múzeum spolupracuje s archeologičkou PhDr. Staššíkovou, ktorá pre naše múzeum pripravila
repliky sklených koráliek podľa nálezov z nášho územia. Tie sú k dispozícii v predajni suvenírov múzea.
V spolupráci s Oddelením školstva Dubnické múzeum postupne pripravuje celoplošnú regionálnu výchovu
zameranú na jednotlivé ročníky zvlášť. Ide o časovo náročný projekt, ktorého pilotný program pre predškolákov
bol spustený na konci r. 2019.
Dubnické múzeum už tradične pripravilo výchovno-vzdelávacie programy pre materské školy a prvý stupeň
základných škôl výchovno-zábavný program s prehliadkou kaštieľa pod názvami Príbeh jedného rytiera
v Dubnickom kaštieli, Rytierske turnaje a program Po stopách hudby v interiéri kaštieľa, ako i výchovnovzdelávací program na nádvorí kaštieľa s rytiermi na koňoch – Príbeh rytiera v Dubnickom kaštieli.
Okrem toho Dubnické múzeum zorganizovalo a pripravuje pre návštevníkov vlastné podujatia aj podujatia
v spolupráci s ďalšími organizáciami.
Vlastné podujatia v roku 2019:
100 rokov československých hračiek – predĺžená výstava hračiek zo zbierok velvarského Múzea
technických hračiek – 12. 12. 2018 – 29. 3. 2019
Komentovaná prehliadka výstavy 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKÝCH HRAČIEK – 5. 1. 2019
Trojkráľový koncert Viktória Tarabová – 6.1.2019
Karneval v Benátkach - Výstava fotografií Marty Kanalovej – 2. 3. 2019 – 31. 3. 2019
Umenie zmýva z duší prach každodennosti - Výstava obrazov Danky Husárikovej - 6.4.2019 - 18.4.2019
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja - 23. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby – 26. 4. 2019 - 9. 6. 2019
Otvorenie hlavnej sezóny v Dubnickom kaštieli – mím Miro Kasprzyk, SHŠ Wagus, Vir Fortis, Sokoliari
Falconarii, koncert Dana Heribana: Čosi úsmevné - 28. 4. 2019
Príbeh jedného rytiera v Dubnickom kaštieli, Rytierske turnaje, Po stopách hudby – Prehliadka
Dubnického kaštieľa spojená so zábavno-vzdelávacím predstavením, pokračovanie príbehu panoša, ktorý bol
pasovaný za rytiera - marec, apríl, máj, jún 2019
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Príbeh rytiera v Dubnickom kaštieli – Výchovno-vzdelávací program vsadený do druhej polovice 14.
storočia, s rytiermi na koňoch odohrávajúci sa na nádvorí Dubnického kaštieľa – máj, jún 2019
Noc múzeí a galérií – denné a večerné prehliadky kaštieľa v rámci malého okruhu, či veľkého okruhu spolu s
prehliadkou Grotty, rozpravy o nezrekonštruovaných častiach kaštieľa na jeho nádvorí s PhD. Háblom,
odborné poradenstvo s PhDr. Háblom a PhDr. Karlíkovou ohľadom umeleckých diel a genealógie – 18. 5.
2019
Dubnickí výtvarníci – výstava výtvarníkov z Dubnice nad Váhom a okolia – 12. 6. 2019
Ilešháziovské panské hody – historické podujatie s bohatým programom pre rodiny s deťmi, ale aj pre
jednotlivcov v kaštieli a v parku – rytiersky turnaj na koňoch, šermiari, sokoliari, dobové tance, dobová
kuchyňa, dobové remeslá, divadlo, dobové hry pre deti.... – 10. 8. 2019
Prednáška - Dubnica za povstania Františka II. Rákociho – historik PhDr. V. Hábl – 17. 10. 2019
Kurz paličkovanej čipky – s p. Annou Podolákovou - 17. 10. 2019
Výstava včelárstva pri príležitosti 100. výročia – október, november 2019
Medzinárodná konferencia – Múzeá a galérie bez bariér – 5. 11. 2019 – 7. 11. 2019
Kurz tkania na kartičkách – s majsterkou ľudovej umeleckej výroby Jarmilou Rybánskou - 9. 11. 2019
Prednáška – Kelti na Považí - archeológ PhDr. Karol Pieta, DrSc. – 13. 11. 2019
Nočné prehliadky kaštieľa – Večný svár - nočné prehliadky Dubnického kaštieľa so strašidelným príbehom
– 23. 11. 2019
Vianoce prvej republiky - Výstava betlehemov a vianočných ozdôb z konca 19. storočia v spolupráci so
zberateľom a historikom umenia Mgr. Miroslavom Smahom – 8. 12. 2019 – 31. 1. 2020
Vianočný venček – kurz výroby vianočných dekorácií s kvetinárstvom Černuška – 14. 12. 2019
Čaro Vianoc v kaštieli – vianočné workshopy spojené s predajom dubnických výrobcov doplnené vianočným
mini koncertom – 15. 12. 2019

Ostatné podujatia:
V spolupráci s Oddelením kultúry:
Fašiangy pre deti – fašiangové tvorivé dielne pre deti v kaštieli - 2.3.2019
Nové leto ide - Veľkonočné vajíčko – veľkonočné tvorivé dielne pre deti v kaštieli, zdobenie kraslíc,
vynášanie Moreny, zdobenie letečka... - 13. 4. 2019
Art Park Babylon – podujatie zamerané na divadlo, kvalitnú hudbu, dizajn market, aktivity pre deti i dospelých,
diskusiu s primátorom o kultúrnom živote v Dubnici nad Váhom, besedu s marketérmi zameranú na zero
waste, recykláciu, výmenu, tvorbu dubnických výtvarníkov, cvičenie, piknik a oddychové dni v parku..
Dubnické kultúrne leto – spolupráca pri organizácii premietania letného kina na nádvorí kaštieľa, koncertov
a podujatí v parku i na Grotte počas letných víkendov – júl, august 2019
Dubnický folklórny festival – Dubnický kaštieľ ako jedna z hlavných scén festivalu, hostiteľ recepcie pri
príležitosti privítania folklórnych súborov a zástupcov družobných miest primátorom mesta – august 2019

V spolupráci s Mestom Dubnica nad Váhom:
Rozsvieť modrú – kampaň upozorňujúca verejnosť na autizmus, ktorá bola podporená nasvietením
mestského úradu a tiež vchodu do Dubnického kaštieľa – 2. 4. 2019

Štruktúra návštevnosti Dubnického múzea v mesiacoch január – december 2019 je nasledovná:
1.

2.

781 1091

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

spolu

438

500

494

259

261

1553

226

67

256

211

6137
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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

Štátna dotácia MF SR
Vlastné príjmy
Príjmy od zriaďovateľa
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

Zariadenie pre seniorov
784 085,00 €
763 799,00 €
78 702,00 €
1 586 178,00 €
28 583,00 €

Špecializované zariadenie
410 376,00 €
519 031,00 €
27 064,00 €
935 017,00 €
0,00 €

Kapitálové výdavky v ZpS boli použité na nákup priemyselnej práčky, nárezového stroja, elektrického
šporáku, smažiacej panvice a konvektomatu.
Od 1.1. do 31.12.2019 bolo do ZPS prijatých 35 klientov, 31 klientov umrelo, 4 klienti ukončili zmluvu.
Obsadenosť k 31.12.2019 - 177 klientov.
Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa sociálnej služby v ZPS DUBINA sú 744,86 €.
Veková štruktúra obyvateľov zariadenia
• od 40 do 62 rokov............... 2 obyvatelia
• od 63 do 74 rokov........ ....... 36 obyvateľov
• od 75 do 79 rokov........ ....... 38 obyvateľov
• od 80 do 84 rokov............... 52 obyvateľov
• od 85 do 89 rokov........ .......31 obyvateľov
• nad 90 rokov....................... 18 obyvateľov
Od 1.1. do 31.12. 2019 bolo do ŠZ prijatých 27 klientov, 23 klientov umrelo a 5 klienti ukončili zmluvy.
Obsadenosť k 31.12.2019 – 68 klientov
Ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta sú 1.255,96€
Zloženie klientov podľa veku:
• od 40 do 62 rokov........ ....... 2 obyvatelia
• od 63 do 74 rokov ....... ....... 21 obyvateľov
• od 75 do 79 rokov .............. 17 obyvateľov
• od 80 do 84 rokov............... 14 obyvateľov
• od 85 do 89 rokov............... 11 obyvateľov
• nad 90 rokov....................... 3 obyvateľov
V poradovníku o umiestnenie do ZPS k 31.12.2019 evidujeme 63 žiadostí.
V poradovníku o umiestnenie do ŠZ k 31.12.2019 evidujeme 9 žiadostí.
Priemerný počet obyvateľov

Zariadenie pre seniorov
178,58

Špecializované zariadenie
67,85
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Priem. poč. zamestnancov

85,6

46,4

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: Ing Iveta Jurisová- riaditeľka DUMAT,m.p.o.
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 2019 nasledovné činnosti:
Činnosť správy zvereného hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom
DUMAT, m. p. o. má do správy zverený dlhodobý hmotný majetok. Predmetom výkonu správy boli v roku 2019
nasledovné objekty: športová hala, zimný štadión, dom kultúry vrátane krízového centra, MsÚ, MsP, Mestská
knižnica a CNO, kluby dôchodcov KD1 a KD2, bývalá II. ZŠ, Dubničanka, SD Prejta, kotolne K-1, K-2, areál
letných športov, dielne DUMAT, m. p. o., práčovňa a čistiareň, bytové domy 293, 431, nájomné byty, kde výkon
správy bytových domov vykonávajú spoločenstvá vlastníkov a OSBD.
Činnosť prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
Táto oblasť v DUMAT, m. p. o. zahŕňa základné opakované činnosti predovšetkým: evidenciu nebytových
priestorov, ich obsadenie v jednotlivých objektoch a evidenciu žiadateľov, uzatváranie nájomných zmlúv,
realizáciu finančných plnení zmluvných partnerov a vyhodnocovanie ich plnenia, návrhy na vytváranie nových
nebytových priestorov, sledovanie a vymáhanie pohľadávok .
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 a vypovedanie nájomných zmlúv, zabezpečovanie služieb
súvisiacich s nájmom bytov, evidencia plnenia, účtovania, sledovania a následné vymáhanie pohľadávok
súvisiacich s nájmom, úkony spojené s užívaním, pridelením, resp. kúpou mestských bytov.
Finančné zabezpečenie činnosti spoločnosti
Schválený rozpočet predstavoval objem 1 650 192,- € a bol v príjmovej a výdavkovej časti zostavený ako
vyrovnaný.
Plnenie rozpočtu:
Príjmy
vlastné príjmy (z prenájmu, predaja
služieb a ostatné)
príspevok zriaďovateľa
kapitálový príjem
Finančné operácie
SPOLU

Výdavky
energie
mzdy a odvody
rutinná a štandardná údržba

rozpočet

plnenie

plnenie v %

310 250,- €

299 469,- €

97%

1 086 100,- €

876 410,- €

81%

212 100,- €

124 632,- €

59%

41 742,- €

41 742,- €

100%

1 650 192,- €

1 342 253,- €

81%

rozpočet
455 810,- €
487 815,- €

plnenie
412 901,- €
392 159,- €

plnenie v %
91%
80%

172 397,- €

132 920,- €

77%

transfery ost. právnickým osobám

27 498,- €

27 498,- €

100%

služby

168 428,- €

148 884,- €

88%
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Materiál na opravu a údržbu
ostatné výdavky
kapitálové výdavky
SPOLU

108 384,- €

87 172,- €

80%

17 760,- €

16 085,- €

91%

212 100,- €

124 632,- €

59%

1 650 192,-€

1 342 251,- €

81%

Pohľadávky sa zvýšili o sumu 20 036,- € oproti koncu roka 2018, na celkovú výšku 61 020,- €. Jedná sa
o nárast, ktorý bol spôsobený ešte nezaplatenými preplatkami z dodávateľských faktúr za energie.
Ako najväčší dlžníci z nájomných vzťahov sú evidované tieto spoločnosti, ktorých neuhradené záväzky sú
vymáhané v súdnom alebo v exekučnom konaní.
- Dupos - Remenár - riešené cez exekučné konanie - 8 711,- €,
- Point distribution, s.r.o. vo výške 1 373,- € ,
- Alta Media vo výške 1 440,- €,
- firma Domino vo výške 1 592,- €.
Záväzky
Za sledované obdobie bolo zaznamenané zvýšenie záväzkov o 7 749,- € na celkovú výšku 74 152,- €.
Záväzky voči dodávateľom sa zvýšili na celkovú hodnotu 44 744,- €. Jedná sa o vyúčtovacie faktúry za energie
k 31.12.2019. Záväzky k 31.12.2019 z titulu miezd boli mierne nižšie v porovnaní s koncom roka 2018.
Byty
U záväzkov došlo k miernemu zvýšeniu o 477,- € oproti počiatočného stavu na celkovú výšku 96736,- €.
Jedná sa o mesačný posun odvodu platieb z nájomného a služieb od nájomcov k mestu Dubnica nad Váhom
za byty v správe na základe mandátnej zmluvy.
V pohľadávkach za sledované obdobie bol nárast o 25 321,- € oproti počiatočnému stavu na začiatku
účtovného obdobia. Celková hodnota pohľadávok z titulu nájmu bytov bola k 31.12.2019 vo výške
266 624,- €.
Pohľadávky na bytoch vzrástli na obytnom dome Bratislavská 431/13 o 417,- € a na obytnom dome okružná
291 o 25 369,- €. Pohľadávky na bytoch vzrástli, nakoľko pokračujúce súdne spory nie sú ukončené
a neplatenie nájmov a služieb u týchto nájomcov pokračovalo aj v roku 2019. Aj napriek takémuto nárastu sa
pokračuje vo vymáhaní pohľadávok súdnou cestou. V roku 2019 bol podaný návrh na exekučné konanie
vyprataním z bytu a dva byty boli exekútorom vypratané.
Majetok
Zrealizovali sa plánované kapitálové investície:
Názov investície
Obstaral sa nový nákladný automobil Fiat
DUCATO 35 H
Dokončilo sa dofinancovanie nového typu
Chladiaceho zariadenia
Vypracovanie PD pre MsDk –
SO montáž plynového kotla do kotolne,
SO-protipožiarna bezpečnosť stavby
Technicky sa zhodnotila budova mestskej polície
zateplením a vybudovaním nového zábradlia
Na stredisko zimného štadióna sa obstarala
Ručná Fréza
Dokončilo sa technické zhodnotenie budovy
knižnice nainštalovaním podhľadu

stredisko

Suma/€

100 správa

22 055,- €

102-zimný štadión

89 529,- €

103-budova MsDk

792,- €

107- budova mestskej polície

5164,- €

102-zimný štadión

2 537,- €

108-knižnica

4 555,- €

Spolu kapitálové výdavky r.2019

124 632,-€

Opravy a rutinná a štandardná údržba na majetku bola vykonaná vo výške 132 920,- €.
V športovej hale bola zrekonštruovaná palubovka za 16950,- €, opravili a zakúpili sa nové sedačky v hodnote
2914,- € a zrekonštruovali sa pánske WC pre verejnosť spolu s kanalizáciou vo výške 3340,- €.
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V zimnom štadióne sa na chladení vykonali opravy za 31 223,- €. Najväčšiu položku tvorila oprava
kompresorov a oprava strešnej krytiny oplechovaním nadstrešenia nad šatňami zo strany pomocného
futbalového ihriska.
V mestskom dome kultúry boli použité finančné prostriedky vo výške 6 744,- € na zlepšenie interiéru budovy.
V budove mestského úradu bolo za sumu 1950,- € opravené odvetranie kanalizácie, ktorá dlhodobým
netesnením spôsobovala zápach na 2.NP.
V budove mestskej polície boli zrealizované opravy vo výške 8 665,- € a to opravou fasády a zateplenia časti
prístrešku a výmenou schodov na poschodie.
V areáli mestskej knižnice boli zrealizované práce v hodnote 21 141,- €, najmä opravou oplotenia, opravou
omietky a zvodov.
Na stredisku bývalá II. ZŠ boli vykonané opravy v hodnote 14 539,- €, hlavne na havárií teplovodu medzi
pavilónom A a budovou bývalej školskej jedálne.
V Dubničanke boli vymenené okná v hodnote 5 940,- € a zároveň v priestoroch prízemia prebehla oprava
kúrenia v hodnote 2580,- €.
V Letnom športovom areály boli vykonané najmä opravy na oknách, žalúziách, riadiacej jednotke kúrenia,
upravený terén, vymenená rozvodná skriňu v administratívnej budove, vymenené PVC na schodoch hlavnej
tribúny, spolu v hodnote 10 722,- €.
Na tržnici boli uskutočnené terénne úpravy v hodnote 842,- €.
V spoločenskom dome Prejta sa vymenili svetlá v sume 1 087,- €.
V budove dielní boli opravené zvody a rýny v hodnote 3 041,- € a uskutočnené terénne úpravy v sume 726,- €.
Na bytových domoch na ulici Bratislavská a Okružná boli vykonané len bežné opravy.
V rámci opráv bola vykonaná rekonštrukcia priechodu domu 1363 Pod hájom.
Výsledok hospodárenia
V roku 2019 DUMAT, m.p.o. hospodáril s výsledkom hospodárenia – 5 864,11 €. Záporný
hospodárenia príspevkovej organizácie bol vysporiadaný použitím rezervného fondu.

výsledok

Spoločnosti s účasťou mesta

7.

Majetková, resp. finančná účasť mesta v spoločnostiach s majetkovou účasťou predstavuje k 31.12.2019 vo
finančnom vyjadrení celkový objem 3.739.689,73 €, 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 €
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 €
• 34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s. – vklad vo výške 11.284.60 €*
• 40% účasť v uni – POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. - vklad vo výške 10.000,00 €
* V roku 2019 bol podľa výpisu majiteľa cenných papierov doúčtovaný rozdiel hodnoty podielových
cenných papierov MFK Dubnica nad Váhom, a.s. vo výške 11.273,31 €, celková hodnota
v účtovníctve k 31.12.2019 na účte 062 – Podielové CP a podiely vo výške 11.284,60 €
c) Ostatný dlhodobý finančný majetok
•
•

15,06 % - Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - vklad vo výške 3.609.864,72 €
5,72 % - DCa THERM, a.s. – vklad mesta vo výške 22.236,00 €

TSM Dubnica nad Váhom spol. 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. bola založená dňa 6.12.1999 a do obchodného registra bola
zapísaná dňa 30.5.2000 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vložka 12038/R).
Spoločnosť vedie riaditeľ spoločnosti Ing. Mgr. Gabriel Zelei.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.
6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie od 1.januára 2019 do 31.decembra 2019.
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Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú triedenie a zber komunálneho a separovaného odpadu, zimná a letná
údržba vozoviek a komunikácií, údržba zelene, mobiliáru, drobné stavebné práce.
Spoločnosť sa delí na dve vzájomne previazané časti – odpadové hospodárstvo – stredisko separovaného
zberu (zberný dvor) s dotrieďovacou linkou a komunálne služby.
Mestu boli odvedené vyzbierané poplatky od občanov za odovzdaný drobný stavebný odpad vo výške
18 178,- € s DPH.
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. za rok 2019 dosiahla svojim hospodárením zisk po zdanení
25 763,73 €.
Celkové náklady v roku 2019 boli 2 060 497,41 €.
Celkové výnosy v roku 2019 boli 2 086 261,14 €.
MFK Dubnica nad Váhom, a.s.
Spoločnosť MFK Dubnica nad Váhom, a.s. je spoločnosť, kde mesto Dubnica nad Váhom má 34 %-tný podiel
na základnom imaní.
Spoločnosť MFK Dubnica nad Váhom, a.s., Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len
Spoločnosť) bola založená dňa 16.07.1998 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 23.10.1998.
V roku 2015 bolo uznesením Okresného súdu Trenčín 38K/42/2015-28, 3115215527 na návrh veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín začaté konkurzné
konanie voči dlžníkovi a.s. MFK Dubnica nad Váhom dňom 22. júla 2015. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 143/2015 dňa 28. 7. 2015. Následne pokračujúcim uznesením zo dňa 12. 11. 2015
ustanovil za predbežného správcu JUDr. Lukáša Tyko. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
223/2015 zo dňa 20. 11. 2015. Na koniec uznesením zo dňa 13. 1. 2015 (chybný údaj – žiadosť na súd o nové
uznesenie so správnym dátumom 13. 1. 2016!) súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MFK Dubnica nad
Váhom, a.s., skrátený názov MFK Dubnica, a.s., so sídlom Športovcov 655, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO
36305626. Do funkcie správcu ustanovil JUDr. Lukáša Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01
Trenčín, značka správcu S 1333.
Spoločnosť Stredné Považie
Spoločnosť Stredné Považie, a.s. je spoločnosť, v ktorej mesto Dubnica nad Váhom má 30 %-tný podiel na
základnom imaní.
Spoločnosť SSP, a.s., Opatovská 1735, 911 001 Trenčín (ďalej len Spoločnosť) bola založená dňa 06.09.1994
a do obchodného registra bola zapísaná dňa 07.04.1995.
Hlavnou činnosťou Spoločnosti je hospodárenie s odpadmi, poskytovanie služieb, vrátane rozvoja techniky
a technológie pre spracovanie odpadov a podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2019 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 2019 do 31. decembra
2019.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.
Spoločnosť za rok 2019 vykazuje hospodársky výsledok 466 954 € po zdanení.
Celkové výnosy za rok 2019- výnosy z predaja služieb predstavovali čiastku 1 678 454 €.
Celkové náklady za sledované obdobie predstavujú čiastku 1 211 500 €.
uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.
Spoločnosť uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. so sídlom Pod hájom 1288/116, Dubnica nad Váhom
bola založená 01.09.2017, zapísaná do obchodného registra 17.02.2017, vložka číslo 10720/R. Mesto
Dubnica nad Váhom má v spoločnosti 40 %-tný podiel na základnom imaní.
Hlavnou činnosťou spoločnosti je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej
starostlivosti.
Spoločnosť za rok 2019 vykazuje hospodársky výsledok – zisk vo výške 58 788 € po zdanení.
Celkové výnosy za rok 2019 – výnosy z predaja služieb a ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
predstavovali čiastku 849 384 €.
Celkové náklady za sledované obdobie predstavujú čiastku 236 331 €.

V Dubnici nad Váhom, 08.12. 2020
Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta Dubnica nad Váhom
40

